INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

Informacja
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLIV sesja Rady Miejskiej- 29 sierpnia 2014r.)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem 11 projektów uchwał, które są
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem następujące decyzje, zarządzenia i
rozstrzygnięcia.
Gmina Sztum zajęła I miejsce w Polsce w kategorii gmin przemysłowo- usługowych za
największą poprawę efektywności finansów samorządu w kadencji 2010- 2014. Wpływ
na to miało pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej.
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2014 rok w związku z:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc
społeczna” w rozdz.:
1) 85206 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.94.2014.MSz z dnia 07.07.2014 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 65/94/2014 z dnia 03.07.2014r. zwiększono
plan dotacji na 2014 rok w kwocie 40.559 zł (§2030), z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz.53)
z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach
Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok
2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art.
247 ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) na §4170 kwotę 33.892 zł, na §4110 kwotę
5.836 zł i na§4120 kwotę 831 zł,
2) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.140.2014.MSz z dnia 18.07.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 73/140/2014 z dnia 16.07.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w
kwocie 7.000 zł (§2030), z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25)
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147
ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182
z późn. zm.),
3) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.66.2.2014.KW3 z dnia 09.07.2014 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67/66/2014 z dnia 08.07.2014r. zwiększono
plan dotacji na 2014 rok w kwocie 1.943 zł (§2010) z rezerwy celowej budżetu
(poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za III 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. (Dz. U. z 2012r.,
poz. 1059 z późn. zm.) na §3110 kwotę 1.905 zł i na §4300 kwotę 38 zł,
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4) 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.141.2014 z dnia 09.07.2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 68/141/2014 z dnia 9.07.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014
rok w kwocie 195.500 zł (§2030) z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w
art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182,
z późn. zm.) na §3110,
5) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Nr FB-I.3111.59.2014.MSz2 z dnia 26.06.2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 35.3/59/2014 z dnia 25.06.2014r. zwiększono plan dotacji
celowej na rok 2014 z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) w kwocie 500
zł (§2010) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz obsługę tego zadania –
zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy na §3030,
- Nr FB-I.3111.137.2014.MSz z dnia 14.07.2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 78/137/2014 z dnia 14.07.2014r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2014 rok w kwocie 1.250 zł (§2010), z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 25) z przeznaczeniem
na wypłacenie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9
oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn.
zm.) na §3030,
6) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Nr FB-I.3111.121.2014.MSz z dnia 09.07.2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 66/121/2014 z dnia 9.07.2014r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2014 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) w kwocie
1.360 zł (§2010) z przeznaczeniem na realizację w 2014 r. przez gminy zadań z
zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 27 maja 2014 (uchwała nr 85) w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z
2014 r. poz. 430) na §4010 kwotę 566 zł, na §4110 kwotę 98 zł, na §4120 kwotę
14 zł, na §4210 kwotę 300 zł, na §4410 kwotę 43 zł i na §4700 kwotę 339 zł,
- Nr FB-I.3111.122.2014MSz z dnia 11.07.2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 74/122/2014 z dnia 10.07.2014r. zwiększono plan dotacji
celowej
na
2014
rok
w
kwocie
72.000
zł
(§2030),
z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r.
poz.1024) na §3110.
II. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 16.181 zł do
działu:
1) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 10.000 zł
na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostku w
Sztumskim Polu” na wykonanie robót dodatkowych,
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2) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 6.000 zł na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
z przeznaczeniem na malowanie korytarza w Szkole Podstawowej w Gościszewie,
3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała
działalność” kwotę 181 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań na zwrot dotacji.
III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między
grupami wydatków, w dziale:
1) 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych, z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 1.101 zł, w tym: kwotę 919 zł z §4170, kwotę 159 zł z §4110 i
kwotę 23 zł z §4120, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na
§4300, w celu właściwej klasyfikacji,
2) 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność” w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych z wydatków jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań (z §4390) kwotę 8.720 zł na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na opracowanie Programu opieki nad
zabytkami dla Miasta i Gminy Sztum przez osobę nieprowadzącą działalności
gospodarczej,
3) 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 1.350 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań, z przeznaczeniem na dowóz dzieci na basen w ramach programu „Umiem
pływać”,
4) 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych, z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 13.500 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień przez
osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
IV. W planie finansowym dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych dokonano przeniesienia między rozdziałami w
dziale 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej” kwotę 1.000 zł z (§2010), do rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
na (§2010).
V.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych, zgodnie z
kompetencjami Dyrektora jednostki 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, w tym:
1) ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 45.000 zł z §3110,
na wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§4110 z przeznaczeniem na zapłatę składek od osób pobierających niektóre
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
2) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z §4040 kwotę 410 zł, oraz
w grupie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją
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VI.

ich statutowych zadań kwotę 1.200 zł z §4210 na §4300 z przeznaczeniem na
opłaty pocztowe i inne usługi.
Ponadto została przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i
Gminy Sztum, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.
II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
W okresie sprawozdawczym:
1.. Wydano 3 decyzje na uzgodnieniu dokumentacji przebiegu inwestycji w zakresie:
budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
2.. Zostały wydane 2 decyzje dotyczące zjazdu z dróg gminnych.
3.. Wykonano kompleksowy audyt ( ekspertyzy, analizy, opinie) oświetlenia ulicznego
stanowiącego własność Gminy.
4.. Zamontowano 11 wiat przystankowych na terenie miasta i Gminy Sztum.
5.. Zakończono w dniu 01.08.2014 r prace budowlane oraz montaż urządzeń na placu
zabaw w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie na ulicy Chełmińskiej.
6.. Trwają prace w zakresie modernizacji dróg gminnych płytami jumbo, prace rozpoczęto
w dniu 16 maja 2014 r. wykonano 50% zadania. W projekcie uchwały budżetowej
przewidziano środki finansowe na wykonanie dodatkowego 1 km drogi.
7.. Przekazano plac budowy na modernizację ulicy Reymonta w Czerninie z terminem
wykonania do dnia 16.11.2014 r.
8.. Zakończono remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o łącznej
powierzchni 2679 m2.
9.. Zakończono remont mostku w Sztumskim Polu.
10..Od dnia 26.06.2014 roku do dnia 26.08.2014 roku dokonano do Centralnej Ewidencji
działalności gospodarczej 123 wpisy w tym: 16 wpisów o rozpoczęcia działalności, 22
wpisy zakończenia działalności, pozostałe 85 wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu,
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
11..Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu, 1 zezwolenie jednorazowe na
sprzedaż alkoholu w trakcie imprezy.
12..W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Sztum, dokonano sterylizację i kastrację 11 kotów.
13..Wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu drogowego nad Strugą Bacha w
miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi gminnej Postolin-Nowa Wieś”
14..Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Górki i Czernin Obr. Barlewice gmina Sztum.
15..Prowadzonych jest 8 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
środowiskowych dla realizacji przedsięwzięć. M.in. turbin wiatrowych , paneli
fotowoltaicznych, przebudowach drogi itp.
16..Prowadzonych jest 15 postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew z terenu
miasta i gminy Sztum.
17..W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości przez
okres ostatnich 7 m-cy,
PWiK odebrał
1061,24 ton zmieszanych odpadów
komunalnych , 114,61 ton szkła, 44,63 ton papieru oraz 73,16 ton plastiku.
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18..W związku z niezłożeniem deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wydano 10 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
19..W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne
zgłoszono kilka przypadków złej segregacji. Wysłano 8 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
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU

NIERUCHOMOŚCIAMI,

1. We wrześniu 2014 r. rozpocznie się budowa obiektu handlowo-mieszkaniowego przy ul.
Baczyńskiego na terenie po byłym ZGKiM realizowana przez firmę WFH Sp. z o.o.z
Poznania. Forma architektoniczna obiektu została skomponowana z istniejącą zabytkową
zabudową poprzez zróżnicowanie wysokości budynku oraz poddasze w postaci
dwuspadowego dachu. Na nieruchomości powstanie obiekt mieszkaniowo-handlowy o
powierzchni użytkowej ok. 3 000 mkw. Na parterze zaprojektowano lokale handlowousługowe. W składzie najemców znajdzie się operator spożywczy Biedronka, sklep
odzieżowo-przemysłowy Pepco, drogeria Rossmann, apteka oraz dwóch innych najemców
z branży przemysłowej. Na pierwszym piętrze znajdować się będzie 15 lokali mieszkalnych
na sprzedaż. Mieszkania będą dwupokojowe o metrażu od 46-55 mkw, wykończone do
standardu deweloperskiego. Dodatkowo lokalizacja zostanie wzbogacona o około 80 miejsc
parkingowych.
2. Dnia 7.08.2014 r. zostały odebrane roboty budowlane przy ul. Nowowiejskiego nr 7 i 9
w Sztumie prowadzone w ramach estetyzacji Miasta Sztum polegające na demontażu
ogrodzeń i wymianie nawierzchni dojść do budynków wspólnot mieszkaniowych i
dojazdu do budynku Przedszkola Kubusia Puchatka.
3. Nabyto do Gminnego zasobu działki przy (nr 580/1 i 573/17 o łącznej pow. 17 m 2 )
położone przy ul. Osińskiego, łącznie z istniejącymi na nich fragmentami murów
obronnych za cenę 2350 zł.
4. Sprzedano:
1) dwa lokale mieszkalne na rzecz najemcy (w budynku przy ul. Baczyńskiego 12 i
przy ul. Reja 6 w Sztumie)
2) cztery działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych, tj:
a)działka nr 93/3 o pow. 250 m 2 położona w Gościszewie za cenę 6150 zł,
b) działka nr 122 o pow. 87 m 2 położona w Kępinie za cenę 1850 zł,
c)działka nr 10/23 o pow. 104 m 2 położona przy ul. Radosnej za cenę 2510 zł,
d) działka nr 573/6 o pow. 25 m 2 położona przy ul. Osińskiego za cenę 1219 zł.
5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nr 79 w Nowej Wsi, z działką nr 177/2 o pow. 800 m 2.
6. Podano do publicznej wiadomości informacje o wywieszeniu wykazów i ogłoszeń
dotyczących sprzedaży działek na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych:
1) działki nr 175/2 o pow. 182 m2
położonej w Sztumie przy ul.
Wojciechowskiego
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2) działki nr 10/26 o pow. 142 m 2 położonej w Sztumie przy ul. Słonecznej,
3) działki nr 489/2 o pow. 426 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice ,
4) działki nr 60/19 o pow. 1284 m 2 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego,
7. podano do publicznej wiadomości informacje o sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9,
położonym na działce nr 183 o pow. 1161 m 2, przy ul. Skłodowskiej w Sztumie, oraz
o sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w Górkach 2/8.
8. Wszczęto 7 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości w miejscowościach Sztum, Zajezierze i Gościszewo. Wszczęto 15
postępowań podziału nieruchomości z urzędu i na wniosek stron w miejscowościach
Sztum, Zajezierze, Koniecwałd, Gościszewo, Nowa Wieś, Sztumska Wieś i Ryjewo (z
uwagi na prywatny interes wójta).
9. Zakończono 10 postępowań – wydaniem decyzji podziału nieruchomości - z urzędu i
na wniosek stron w miejscowościach Sztum, Sztumskie Pole, Postolin i Zajezierze.
10. Dokonano wyceny nieruchomości – pod drogi w obrębie Koniecwałd i Kępina– które
w dalszym postępowaniu winny przejść do gminnego zasobu nieruchomości. Dwie
osoby nie zgadzają się z wyceną, dwie wyraziły wolę przyjęcia odszkodowania w
kwocie wyznaczonej przez rzeczoznawcę.
11. Wysłano do Wojewody Pomorskiego (elektronicznie) sprawozdanie dotyczące
ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostki
samorządu terytorialnego na dzień 19 maja 2009 roku.
12. Wydano:
1) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) decyzji o warunkach zabudowy,
3) 43 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie miejscowym/studium,
4) 3 zaświadczenia o nadaniu numeru budynku.

IV. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zamówienia publiczne:
1. Ogłoszono przetargi na:
a) Roboty budowlane – „Modernizacja drogi w centrum Postolina”, przetarg ogłoszono
w dniu 09.07.2014r., wpłynęły 4 oferty. Przetarg został unieważniony, gdyż cena
najtańszej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie.
b) Roboty budowlane – „Modernizacja drogi koło dworku Żeromskiego w Zajezierzu”,
przetarg ogłoszono w dniu 11.07.2014r., wpłynęły 2 oferty. Przetarg został
unieważniony, gdyż cena najtańszej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną
w budżecie i to bardzo dużo przewyższała.
c) Roboty budowlane – „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie poprzez budowę
budynku zaplecza sanitarno – szatniowego – etap I”. Przetarg ogłoszono
14.08.2014r., termin składania ofert – 04.09.2014r. godz. 12:00.
2. Ogłoszono przetarg na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na: „Budowa ciągu
komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska
miejskiego w Sztumie”. Przetarg ogłoszono 08.08.2014r., wpłynęła jedna oferta.
Przetarg został zamknięty bez wyboru oferty gdyż cena oferty przewyższa kwotę
zabezpieczoną w budżecie.
3. Firma ELITA kupiła 5 ha gruntów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
4. Firma LS Tech- Homes na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej kupiła dwie działki o
pow. ok. 2,5 ha. Firma ta wdraża na rynek europejski system lekkich paneli
konstrukcyjnych do zastosowań w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym. Firma
6|S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

dostała już od PSSE pozwolenie na prowadzenie działalności, mają również pozwolenie
na budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno- biurowym z budową, której ruszają
w październiku br. w zakładzie tym przewidziana jest produkcja elementów
budowlanych. Natomiast na drugiej działce przewidziana jest budowa zakładu, w
którym
będą z płyt składane elementy do montowania w całości domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych.
II. Zadania w toku realizacji:
II.1. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej na:
1.1. „Przebudowę dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze,
Kwiatowa, Radosna i Wiejska”.
Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z
Grudziądza. Przewidywany termin wykonania prac 17.10.2014r. II i III etap
II.2. Zostały zakończone prace nad dokumentacją projektową:
2.1. realizowaną w ramach zadnia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie”. Wykonawcą dokumentacji było Biuro
Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza.
Dokumentacja ta swym zakresem obejmowała wykonanie:
 „Opracowania projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
wód opadowych z terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum do Jeziora
sztumskiego wraz z budową nowego wylotu” – wartość dokumentacji wyniosła
12 300,00 zł.
 „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – ETAP
II i ETAP III” – wartość całej dokumentacji wyniosła 24 046,50 zł, w tym 19 237,20 zł
za wykonanie etapu II i III dokumentacji- jesienią ogłaszamy przetarg.
Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją zamienną
pozwolenia na budowę.
II.3. Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych
w miejscowości Biała Góra.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna.
Wartość robót wynosi 435 500,00 zł.
Trwają czynności odbioru końcowego inwestycji.
II.4. Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie.
Wykonawcą robót jest firma z Kwidzyna – Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka”. Wartość robót budowlanych to 1 814 229,00 zł.
Trwają roboty wykończeniowe.
Przewidywany termin wykonania to 16.10.2014r.
II.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III
Wykonawcą robót w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „ALFA” sp. z o.o. z Kwidzyna oraz Biuro
Techniczne „EKO-WOD” Michał Rajkiewicz z Elbląga. Wartość robót to 1 258 413,00 zł.
Udzielono zamówienia uzupełniającego na dodatkową przepompownie przydomową w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają roboty budowlane.
Przeprowadzono 2 odbiory częściowe po wykonaniu 50% i 80 % zakresu robót.
Przewidywany termin wykonania to 30.09.2014r.
Zadnie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
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II.6. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej
Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD –
Przemysłówka” z Kwidzyna. Wartość robót budowlanych to 572 383,25 zł.
Obecnie trwają roboty budowlane związane z przygotowaniem nawierzchni pod ciąg pieszo
– rowerowy.
Przewidywany termin wykonania to 28.10.2014r.
II.7. Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnicach
Wykonawcą robót jest Adam Humienny prowadzący działalność gospodarczą pn.
Inwestycja Adam Humienny” z Grabowca, (wartość robót wynosi 268.867,90zł).
Roboty w toku.
W dniu 01.08.2014r. został przeprowadzony odbiór częściowy po wykonaniu 50% wartość
robót. Przewidywany termin wykonania 4 października 2014r.
II.8. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Słonecznej, Wojciechowskiego,
Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska”.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót
Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. z Grudziądza. Wartość robót wynosi 1 784 719,64 zł.
W dniu 14.08.2014r.dokonano odbioru częściowego w wysokość 20% wartości
wykonanych robót. Przewidywany termin wykonania to 20.10.2014r.
II.9. „Modernizacja mostu w Koniecwałdzie”
W dniu 21.07.2014r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą TOSIA Sp. z o.o.
z Dzierzgonia. Wartość robót budowlanych to 328 460,50 zł..
Trwają roboty przygotowawcze pod roboty fundamentowe – roboty palowe.
Planowany termin zakończenia zadania to 21.11.2014r.
III. Inwestycje zakończone:
III.1. Urządzenia fitness.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA
Zagórski Maciej z Torunia.
Komisja w dniu 07.08.2014r. dokonała odbioru końcowego robót. Koszt zadania wyniósł
43.911,00zł. W ramach zadania doposażono teren rekreacyjny w 6 nowych par urządzeń
siłowo – rekreacyjnych, w tym biegacz z orbitrekiem, wioślarz z narciarzem, dwa rowery,
dwa steppery, twister z surferem oraz ławkę z biegaczem.
III.2. 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 było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO z Kwidzyna.
W dniu 28.07.2014r. komisja odebrała w/w inwestycję. Wartość wykonanych robót
wyniosła 115 440,00 zł. W ramach zadania został zamontowany nowy pomost pływający
oraz wykonana została ścieżka pieszo – rowerowa.
III.3. Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz
z przyległymi murami.
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka” Sp. z o.o. z Kwidzyna. Komisja w dniu 10.07.2014r.
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zakończyła czynności odbiorowe na tym zadaniu. Wartość wykonanych robót wyniosła
2 138 776,93 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
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. W
okresie międzysesyjnym 79 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny,
wydano 297 kart.
2. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym złożony został V wniosek o
płatność w ramach projektu; zwróciliśmy się również do Władzy Wdrażającej o
wyrażenie zgodny na zagospodarowanie oszczędności powstałych w wyniku przetargów i
wyposażenie w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu dodatkowych świetlic
wiejskich (Postolin, Biała Góra, Pekło i Koniecwałd).
Świetlice/punkty obecnie 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). Dodatkowo 30 gospodarstw
domowych korzysta od maja br. z użyczonego sprzętu komputerowego i bezpłatnego
dostępu do internetu.
3. Projekt pn. „Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej w Sztumie” – w okresie
międzysesyjnym podpisana została umowa o dofinansowanie projektu; całkowita wartość
projektu wynosi 130.077,64 zł, w tym dofinansowanie 110.566,00 zł (85%).
Rozpoczęto realizację założonych działań projektowych, tj. m. in. rekrutację 18
uczestników do projektu oraz działania promocyjno-informacyjne.
4. Projekt pn. „e-Centrum” - „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich
i małomiasteczkowych”. W projekcie uczestniczy obecnie 6 osób niepełnosprawnych z
terenu MiG Sztum. W miesiącu lipcu br. w uruchomionym wcześniej e-Centrum w ŚDS
w Czerninie odbyło się spotkanie grupy wsparcia.
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
realizacji działań w ramach projektu, rozpoczęto pracę w środowisku wytypowanych
rodzin. Wysokość zaplanowanego wsparcia na rodzinę w ramach projektu wynosi ponad
30.000 zł. W miesiącu lipcu br. w ramach projektu zorganizowano 10-dniową kolonię
letnią dla dzieci uczestników (ze Sztumu wzięło w niej udział 5 dzieci) oraz realizowano
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kursy zawodowe: prawo jazdy kat. B, C i E, kurs wizażu i stylizacji paznokci oraz
fryzjerski.
6.

Projekt pn. „Eko-senior” –w okresie międzysesyjnym podpisano umowę
dofinansowania projektu, całkowita wartość projektu wynosi 20.402,25 zł, w tym
dofinansowanie 14.795,68 zł (73%). W ramach projektu rozpoczęto realizację
założonych działań, tj. promocję, rekrutację oraz przygotowania do festynu
ekologicznego, który odbędzie się podczas Dni Ziemi Sztumskiej w Parku Miejskim w
Sztumie dnia 05.09.2014 r.

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 okresie międzysesyjnym zorganizowano zajęcia z terapeutą, instruktorem
sportu i rekreacji oraz kultury. Odbyły się również wyjazdy na basen, szkolenia
wolontariuszy, spotkania z psychologiem, pracownikiem socjalnym i pielęgniarką.
Zakończono szkolenia dla wolontariuszy dot. opieki nad osobami starszymi. warsztaty
umiejętności społecznych.

8. Kolonie letnie dla dzieci – w okresie międzysesyjnym 44 dzieci z rodzin korzystających
z pomocy społecznej uczestniczyło w koloniach letnich organizowanych przez
Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Dodatkowo 53 dzieci i młodzieży (7-16 lat) z rodzin
dysfunkcyjnych skorzystało z wypoczynku letniego w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2014r.
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.
Przygotowano również projekt diagnozy i analizy SWOT w ramach Strategii Integracji
(…).
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano
32 rodziny dotknięte problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia;
wystąpiono do biegłych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 9 osób; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 70 mieszkańców MiG Sztum; odbyły się 2
posiedzenie wspólne GKRPA i 12 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 12 Niebieskich kart; zwołano 35 grup roboczych w celu
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podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy;
wizytowano 21 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 189 wniosków w tych sprawach, wydano 216
decyzji administracyjnych.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 199, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1224 rodzin.
13. W okresie międzysesyjnym wydano 463 decyzje administracyjne w zakresu
świadczeń pomocy społecznej, 128 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych
oraz 10 decyzji dot. dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 446 rodzin (1181 osób w rodzinie), z
pomocy niefinansowej skorzystało 69 rodzin (92 osoby w rodzinie).
W okresie międzysesyjnym w Ośrodku pojawiło się 9 nowych rodzin, złożonych
zostało 269 nowych wniosków.
Przeprowadzono ogółem 318 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 22
nowe kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywało 13 klientów, W DPS przebywało 11 mieszkańców MiG
Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 24 osoby, natomiast w
formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 4 osoby.
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych
gminy (40%) korzystać będzie od września br. 259 dzieci (decyzje administracyjne
wydane w okresie międzysesyjnym).
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystały 73 rodziny (170 osób).
Udzielano wsparcia 27 rodzinom w postaci asystenta rodziny (3 asystentów).
Z pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia korzystało 10 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 17 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
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
W okresie międzysesyjnym:
 umieszczono w prasie- gazeta ,,Dziennik Bałtycki’’ artykuł dotyczący podsumowania
projektu.
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
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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:
zakończono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia pn.: Sztumska
Akademia Umiejętności – czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu
Miasta i Gminy Sztum,
przygotowano umowy na świadczenie usług edukacyjnych,
podpisano umowy z wykonawcami na świadczenie usług edukacyjnych,
w ramach projektu zakupiono materiały, plakaty i pomoce dydaktyczne do
prowadzenia zajęć w ramach Szkolnych Ośrodków Karier.

2. Bieżąca działalność.
1) 4 lipca odbył się awans zawodowy 3 nauczycieli ze stopnia kontraktowego na
mianowany. W tym celu wydano 3 pozytywne zaświadczenia o zdaniu egzaminu,
2) W sierpniu rozliczono rachunki z tytułu stypendium szkolnego na rok szkolny
2013/2014. Całkowita kwota rozliczona na ten cel wynosiła 171.970,65 zł. Obecnie
trwa składanie wniosków ws. przyznania stypendium szkolnego na nowy rok szkolny
2014/2015,
3) W zakresie dowozu uczniów do szkół zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Sztum dostarczono wykazy uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowozu w roku
szkolnym 2014/2015,
4) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b o systemie oświaty 1 wniosek
pracodawcy. W tym celu złożono wniosek do Kuratorium Oświaty o dofinansowanie
ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 5.588,00 zł. Dodatkowo złożono w
Kuratorium Oświaty prognozę środków finansowych na powyższy cel na lata 20152018 oraz przekazano w lipcu rozliczenie środków Funduszu Pracy za II kwartał
2014 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
5) W ramach rządowego programu pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’ wydano
zarządzenie Burmistrza ustalające termin składania wniosków do szkół w sprawie
przyznania dofinansowania,
6) W związku z programem ,,Darmowe podręczniki’’ uczniowie klas I szkół
podstawowych otrzymali bezpłatny podręcznik ,,Nasz elementarz’’. Dodatkowo
złożono wniosek do Kuratorium Oświaty o udzielenie dotacji celowej w roku
szkolnym 2014/2015 na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z
zakresu języka obcego nowożytnego oraz na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
45 % sześciotaktów poszło do klasy pierwszej.
7) Dnia 11.08.2014 zawarto umowę ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym w ramach projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać’’
współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz
Ministerstwo Sportu i Turystyki na zajęcia z nauki pływania dla uczniów z terenu
Miasta i Gminy Sztum,
8) W okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych odbywały się remonty oraz prace
porządkowe i konserwatorskie,
9) W Zespole Szkół w Czerninie od dnia 4 sierpnia rozpoczęto działalność Przedszkola
Publicznego w Czerninie. Uruchomiono trzy oddziały: w Czerninie, Piekle i
Postolinie.
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3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W okresie od 30.07-08.08.2014 odbył się obóz koszykarzy w Gimnazjum nr 1 w
Sztumie organizowany przez Klub Sportowy ,,KORSARZ’’ z Tczewa,
2) W Gimnazjum nr 1 w dniach 1-10 sierpnia 2014 r. w Gdańsku odbył się spektakl pt.
,,Sen nocy letniej’’ przygotowany przez uczniów pod nadzorem norweskiego
dyrektora Teatru Narodowego w Oslo,
3) W sierpniu w Publicznym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka funkcjonowały 3 grupy
wakacyjne i grupa żłobkowa. Podczas zabaw i zajęć z dziećmi realizowane były
zadania pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje’’.
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 17 lipca 2014r. na konto Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota 1 929,93 zł
w związku z weryfikacją VIII wniosku o płatność.
2) Dnia 29 lipca 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego IX wniosek o płatność, wnioskowana kwota do refundacji wynosi
449 922,28 zł.
3) 31 lipca 2014r. nastąpiło zakończenie rzeczowe realizacji projektu.
4) W dniu 19 sierpnia 2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego korektę IX wniosku o płatność. Wnioskowana kwota po korekcie
wynosi 449 562,50 zł.
5) W dniu 29 sierpnia mija termin finansowy realizacji projektu.
6) Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem wniosku o płatność końcową.
2. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
1) Dnia 14.08.2014r do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęło pismo informujące,
iż na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 14.08.2014r.
zdecydowano o podwyższeniu kwoty dofinansowania projektu z poziomu 68,58%
do poziomu 75% kosztów kwalifikowalnych. Zwiększenie poziomu dofinansowania
spowodowało podwyższenie kwoty dofinansowania dla całego projektu o kwotę
868.649,15 zł, w tym dla Miasta i Gminy Sztum o kwotę 636.418,64 zł.
2) Dnia 20.08.2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosek o aneks do umowy dofinansowania zwiększający poziom
dofinansowania projektu.
Obecnie oczekujemy na podpisanie aneksu oraz na wypłatę kwoty podwyższonego
dofinansowania.
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 08.07.2014r. został zawarty aneks dotyczący aktualizacji kosztów oraz
przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność w dniach 15-25.09.2014r.
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W dniu 06.08.2014r. przesłano dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w sprawie uzupełnienia przedłożonej do oceny dokumentacji
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
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. 13.08.2014r. zawarto aneks, w którym
przesunięto terminu złożenia wniosku o płatność na termin 15-25.09.2014r.
6. Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji projektu oraz złożenie wniosku o
płatność końcową zaplanowano na okres 15-25.10.2014r.
7. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola-etap III”.
1) W dniu 3 lipca 2014r. dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego X wniosek o płatność. Wnioskowana kwota do refundacji wynosi
67 634,00 zł.
2) W dniu 8 sierpnia złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego korektę X wniosku o płatność, wnioskowana kwota refundacji nie
uległa zmianie.
3) Obecnie trwają prace związane z realizacją komponentu dot. instrumentu
elastyczności, tj. przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dla 200
uczniów szkół gminnych.
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 realizacją zawartych umów
na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu.
9. Projekt pn.: „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich”.
Obecnie trwają prace nad realizacją projektu oraz realizacją zawartych umów
na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu.
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”.
W dniu 25 listopada 2013r. złożono wniosek o płatność na kwotę 8 535,43 zł (koszty
kwalifikowane projektu wyniosły 12 193,48 zł).
W dniu 21.07.2014r. wpłynęły kwota 8.535,43 zł.
11. Projekt pn.: „Questy - poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju
turystyki”.
Obecnie trwają prace nad realizacją projektu oraz realizacją zawartych umów na
wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu.
Nadal 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”.
W dniach od 30 maja do 27 czerwca przeprowadzono konkurs fotograficzny „Gmina
Sztum w obiektywie”. Wszystkie zgłoszone prace zostały zamieszczone na planszach
wystawienniczych. W dniu 25.07.2014r. odbyło się otwarcie pierwszej wystawy
plenerowej, podczas której zostały wręczone nagrody i podziękowania dla wszystkich
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uczestników konkursu.
Dnia 19.08.2014r. dokonano montażu kolejnej wystawy zdjęć wykonanych przez
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sztumie.
Obecnie trwają prace nad trzecią wystawą pn. ”Sztum wczoraj i dziś”, której montaż jest
planowany w m-c wrzesień br.
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 społecznogospodarczy 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. Obecnie trwają prace nad „Studium komunikacyjnym poprawy dostępności
miast powiatowych oraz przestrzeni publiczny (ścieżki rowerowe) w ramach MOF
Malborka”, „Studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Malborka na szlaku dziedzictwa kulturalnego Polskich
Zamków Gotyckich” oraz „Studium wspólnej polityki energetycznej dla MOF
Malborka”.
15. W okresie 06.06. - 18.07.2014r. trwały prace nad realizacją filmu oraz spotów
promocyjnych Miasta i Gminy Sztum. Pierwsza odsłona filmu promocyjnego Miasta i
Gminy Sztum nastąpiła w dn. 31.07.2014r. za pośrednictwem strony internetowej i
facebooka Miasta i Gminy Sztum.
TVP Gdańsk emitowała w/w film w okresie od 13.08. do 24.08. br., tj. 10 spotów
reklamowych w godzinach 17,55 (przed Panoramą-Flesz) i 18,30 (przed Panoramą).
Od dnia 01.08.2014r. w Sztumskim Centrum Kultury przed seansami filmowymi trwa
emisja 90s. filmu promocyjnego. Będziemy zabiegać, aby ten film był również
wyświetlany przed seansami filmowymi w kinie w Kwidzynie.
Trwają prace nad emisją kolejnych spotów reklamowych w mediach.
16. Przygotowanie materiału oraz jego korekty związane z wydaniem Monografii „Sztum
1806-1945).
17. W dniach 11-15.07.2014r. odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do
Val de Reuil - miasta partnerskiego z Francji. Wyjazd związany był z obchodami
Święta Narodowego Francji, stuletniej rocznicy wybuchu I Wojny Światowej oraz
rocznicy zdobycia Bastylii.
18. W dniach 18-20.07.2014r. odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do
miasta partnerskiego w Rosji. Wyjazd związany był z obchodami Dni Miasta Polessk.
19. W dniu 21.08.2014r. Miasto i Gmina Sztum gościła 8 osób z Niemiec z Powiatu
Rotenburg (WÜMME) oraz Heimatkreis Stuhm. Delegacja zwiedzała Miasto Sztum
20. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przyjęcia delegacji zagranicznych
w związku z uroczystościami związanymi z obchodami „Dni Ziemi Sztumskiej”.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
Realizacja Uchwały Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r.,
zmieniona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad, trybu
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przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i
wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajowym poprzez comiesięczne przelanie kolejnych należności dla zawodników: Agnieszki
Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Jarosława Biskupa, Danielowi Wieliczko, Kacprowi
Orlińskiemu, Filipowi Fehlau, Kamilowi Jesionkowskiemu, Michałowi Kozłowskiemu,
Cyprianowi Korinthowi, Jakubowi Cysewskiemu i Emilii Wlazińskiej.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
Lipiec 2014 r.:
03.07. czwartek
* 14.00 warsztaty muzyczne
04.07. piątek
* 14.00 warsztaty muzyczne
* 20.00: seans – kino
* Turniej Drużyn Podwórkowych: losowanie drużyn
05.07. sobota
* 20.00: seans – kino
* 12.00: festyn Gronajny
* FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH – Plac Wolności
06.07. niedziela
* 20.00: seans -kino
07.07. poniedziałek
* 14.00 warsztaty muzyczne
* Otwarcie Turnieju Drużyn Podwórkowych
08.07. wtorek
* 14.00 warsztaty muzyczne
09.07. środa
* 14.00 warsztaty muzyczne
10.07. czwartek
* 14.00 warsztaty muzyczne
11.07. piątek
* 14.00 warsztaty muzyczne
* 18.00: seans –kino
12.07. sobota
* 18.00: seans –kino
* 18.00: koncert letni na Placu Wolności
* 9.30: Zawody gry Boulle – Plaża Miejska
* 20.30: Koniecwałd festyn
13.07. niedziela
* 18.00: seans –kino
14.07. niedziela
* 11.30: Zakończenie Turnieju Drużyn Podwórkowych
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18.07. piątek
* 20.00: seans -kino
19.07. sobota
* 18.00: Sztumska Noc Bluesowa – Plaża Miejska
* 20.00: seans –kino
* Turniej Siatkówki Plażowej – Plaża Miejska
20.07. niedziela
* 20.00: seans – kino
25.07. piątek
* 18.00: seans bajki
26.07. sobota
* 18.00: seans bajki
* 10.00: Zawody Pływackie oraz Aquathlon – Plaża Miejska
27.07. niedziela
* 18.45: koncert organowy – kościół św. Anny
* 18.00: seans bajki
Sierpień 2014 r.:
01.08. piątek
* 19.00: seans – kino
02.08. sobota
*18.00: koncert letni na Placu Wolności
*19.00: seans – kino
03.08. niedziela
*19.00: seans – kino
08.08. piątek
*20.00: seans – kino
09.08. sobota
*18.00: koncert letni na Placu Wolności
*20.00: seans – kino
10.08. niedziela
*20.00: seans – kino
16.08. sobota
*18.00: koncert letni na Placu Wolności
21.08. czwartek
*18.00: seans – kino
22.08. piątek
*18.00: seans – kino
23.08. sobota
*18.00: seans -kino
*18.00: koncert letni na Placu Wolności
24.08. niedziela
*18.00: seans -kino
28.08. czwartek
*18.00: seans – kino
29.08. piątek
*18.00: seans -kino
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VIII. W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH:
1) wprowadzono zmiany organizacyjne w godzinach pracy urzędu- w środy urząd pracuje
do godz. 17,oo, w piątki do godz. 14,oo. W związku z tym proszę o rozważenie, aby
sesje odbywały się w środy
2) trwa analiza wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego, jej wyniki we wrześniu
zostaną przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu Zespołu ds. konsultacji
społecznych, w którego skład wchodzą przewodniczący komisji edukacji, finansów i
wsi oraz kierownicy i referatów i dyrektorzy jednostek. Wpłynęło 35 wniosków, z tego
21 z sołectw i 14 ze Sztumu i Czernina.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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