INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

Informacja
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLVI sesja Rady Miejskiej- 1 października 2014r.)
W okresie międzysesyjnym przygotowałem 12 projektów uchwał, które są
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. W okresie międzysesyjnym na mój wniosek odbyła
się nadzwyczajna sesja, na której zostały podjęte dwie uchwały
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 ze:
1. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.174.2014MS z dnia 20.08.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
91/174/2014 z dnia 20.08.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie
19.723 zł (§2010). Środki pochodzą
z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie
szkół w podręczniki (do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego), oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w
przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§2010), w tym:
a) w Zespole Szkół w Czerninie kwotę 3.800 zł, w tym: na §4240 kwotę 3.762 zł
i na §4300 kwotę 38 zł,
b) w Zespole Szkół w Gościszewie kwotę 1.750 zł, w tym: na §4240 kwotę 1.733
zł i na §4300 kwotę 17 zł,
c) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie kwotę 13.173 zł, w tym: na §4240
kwotę 13.044 zł i na §4300 kwotę 129 zł,
d) w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi kwotę 1.000 zł, w tym: na §4240 kwotę
990 zł i na §4300 kwotę 10 zł.
2) 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.52.2014.MSz3 z
dnia 14.08.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 22.2/52/2014 z dnia
14.08.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 25) w kwocie 11.000 zł (§2010) z przeznaczeniem na wypłatę
pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w
rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmienionym uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r. ( na §3110
kwotę 10.680 zł i na §4210 kwotę 320 zł),
3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.175.2014MS z dnia 26.08.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
96/175/2014 z dnia 26.08.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie
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25.608 zł (§2040). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26)
z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników szkolnych i
materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w
2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
2. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 9.000 zł do
działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy Zespołu Szkół w Czerninie.
3. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z §4300) kwotę 6.000 zł do rozdz. 75075 „Promocja jednostek
samorządu terytorialnego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy
Sztum (§4300),
2) 852 „Pomoc społeczna” :
a) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4330) kwotę 25 zł do rozdz.
85216 „Zasiłki stałe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów
komorniczych i egzekucyjnych dłużników alimentacyjnych (§4610),
b) z rozdz. 85295 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4390) kwotę
10.000 zł do rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, (na §4300)
z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i inne usługi.
4. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między grupami w dziale 852 „Pomoc
publiczna” w rozdz.:
1) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w wydatkach
bieżących, w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z §3110) kwotę 30.000 zł
na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (§4110) kwotę 23.000 zł i na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań, kwotę 7.000 zł w tym: na §4610 kwotę 2.000 zł z
przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów komorniczych i egzekucyjnych
dłużników alimentacyjnych, i na § 4300 kwotę 4.904 zł oraz na § 4440 kwotę 96 zł
z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i na dokonanie odpisu na ZFŚS,
2) 85295 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących z wydatków jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4300) kwotę 600 zł
na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w
szkołach i przedszkolach.
5. W planie finansowym wydatków na zadania zlecone dokonano przeniesienia w dziale
852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” kwotę 680 zł między paragrafami wydatków tym z §4410 kwotę 130 zł i z
§4700 kwotę 550 zł. na §4440 z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS.
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II. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH:
W okresie sprawozdawczym:
1. Przystąpiono do realizacji remontu drogi gminnej przy kościele parafialnym w
Postolinie.
2. Trwają prace w zakresie modernizacji dróg gminnych płytami jumbo, prace rozpoczęto
w dniu 16 maja 2014 r. wykonano 80% zadania.
3. Trwają prace związane z modernizacją ulicy Reymonta w Czerninie z terminem
wykonania do dnia 16.11.2014 r. (wykonano regulację krat burzowych z wymianą
przyłączy, przystąpiono do robót drogowych).
4. Wydano 4 decyzje na uzgodnieniu dokumentacji przebiegu inwestycji w zakresie:
budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
5. Zostały wydane 2 decyzje dotyczące zjazdu z dróg gminnych.
6. Trwają prace przygotowawcze na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z
poszerzeniem cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze.
7. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu nawierzchni nieutwardzonej drogi gminnej
na Osiedlu na Wzgórzu.
8. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gościszewie w ramach
narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój edycja 2015.
9. Dokonano do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 69 wpisów w tym: 13
wpisów o rozpoczęcia działalności, 10 wpisów zakończenia działalności, pozostałe 40
wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.
10. Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu, 1 zezwolenie jednorazowe na
sprzedaż alkoholu w trakcie imprezy.
11. W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Sztum, dokonano sterylizację i kastrację 5 kotów.
12. Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomi.
13. Wydano 7 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym na terenie Miasta i Gminy Sztum.
14. Wydano odmowę decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji
przedsięwzięcia pn. na budowie dwóch turbin wiatrowych w miejscowości Koślinka.
15. Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji syntetycznego materiału
mineralnego PDS-2 w miejscowości Koślinka – teren SKR.
16. Wydano 12 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i zakrzewień z posesji
prywatnych oraz publicznych.
17. Wysłano 3 wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o
dokonanie uzgodnień usunięcia drzew rosnących w pasach dróg publicznych z
wniosków Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Gdańsku.
18. W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości
przez okres ostatnich 8 m-cy, PWiK odebrał 1230,65 ton zmieszanych odpadów
komunalnych , 121,81 ton szkła, 48,13 ton papieru oraz 100,6 ton plastiku.
19. W związku z niezłożeniem deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
20. Złożono 19 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz 49 korekt w/w deklaracji.
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21. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne
zgłoszono kilka przypadków złej segregacji. Wysłano 12 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. Dnia 04.09.2014r. PSSE wydała decyzję pozwolenia na budowę sieci gazowej dla
budynku hali produkcyjnej firmy Tech-Homes S.A. w Koniecwałdzie, dz. Nr 214/21
gm. Sztum. LS Tech-Homes S.A. to spółka z branży budowlanej, deweloperskiej, która
wdrożyła na rynek europejski system lekkich paneli konstrukcyjnych do zastosowań w
budownictwie mieszkalnym i komercyjnym. Firma ta tworzy obecnie na terenie
pomorskiej strefy ekonomicznej obiekty (hale produkcyjne) do produkcji i montażu
elementów systemu.
2. W związku z planowaną realizacją przebudowy skrzyżowania drogi nr 55 (budowa
ronda) oraz planowaną inwestycją na terenie dawnego ZGKiM-u zlecono firmie PWiK
rozbiórkę dachówki z budynku Mickiewicza 9. Firma WFH z Poznania zobowiązała się
na własny koszt rozebrać budynek Mickiewicza 9 – dnia 17.09.2014r. przekazano na
rzecz firmy plac budowy. Obecnie trwają prace nad organizacją ruchu (na czas
rozbiórki). Po dokonaniu rozbiórki firma WFH przystąpi do palowania terenu pod
parkingiem i budynkiem handlowo- usługowo-mieszkalnym – prace potrwają około
miesiąca. Do końca 2014 r. firma zamierza mieć, zgodnie z harmonogramem, stan
surowy zamknięty.
3. Dnia 18.08.2014r. została zawarta umowa o dzieło z Panią Anitą Jaśkiewicz – Sojak na
opracowanie Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2017 z
3-miesięczym terminem realizacji zadania.
4. W ramach estetyzacji miasta Sztum zostały wykonane prace porządkujące grunty
gminne przy ul. Nowowiejskiego 7 i 9 oraz ul. Kochanowskiego 6 i 8.
5. Wydano 2 skierowania do najmu lokalu komunalnego i 2 skierowania do lokalu
socjalnego, w tym jedno w ramach eksmisji z lokalu spółdzielczego.
6. Opróżniono i przygotowano do sprzedaży nieruchomości zabudowane budynkami
mieszkalnymi położone w Sztumie przy ul. Skłodowskiej 9 i przy ul. Chopina 41A (po
byłych użytkownikach wieczystych).
7. Rozpoczęto budowę farmy wiatrowej w Postolinie- firma rozpoczęła od budowy dróg
dojazdowych niezbędnych do obsługi inwestycji.
8. Ponadto wydano:
1) 36 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w Studium i miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
2) 7 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego budynku,
3) 8 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4) 7 decyzji o podziale nieruchomości.
IV. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zamówienia publiczne:
1. Ogłoszono przetargi na:
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a) Roboty budowlane – „Modernizacja drogi na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie”,
przetarg ogłoszono w dniu 23.09.2014r., termin składania ofert do 08.10.2014r.
b) Usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót w
ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie poprzez
budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego - etap I, przetarg ogłoszono w dniu
08.09.2014r., wpłynęły cztery oferty. W postępowaniu wybrano wykonawcę usługi,
tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „KONTUR” KOTAŻE ze Starogardu
Gdańskiego za kwotę 46 000,00 zł brutto.
c) Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, osprzętu
oraz akcesoriów komputerowych cz.2, przetarg ogłoszono 11.09.2014r., wpłynęły 2
oferty. Trwa sprawdzanie ofert.
II. Zadania w toku realizacji:
1. „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.
Zadnie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
2. „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”.
Przeprowadzono 2 odbiory częściowe po wykonaniu 50% i 80 % zakresu robót.
Przewidywany termin zakończenia robót - 20.10.2014r.
Zadnie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
3. „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 układaniem nawierzchni ciągu pieszo –
rowerowego.
Przewidywany termin wykonania to 28.10.2014r.
4. „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
1 784 719,64zł.
Roboty w toku.
Przewidywany termin wykonania to 20.10.2014r.
5. „Modernizacja mostu w Koniecwałdzie”
Wykonawcą robót budowlanych jest firmą TOSIA Sp. z o. o. z Dzierzgonia. Wartość
robót budowlanych to 328 460,50 zł..
Wykonawca wykonał roboty fundamentowe związane z wbiciem 26 szt. pali
prefabrykowanych pod most, obecnie trwają prace związane z przygotowaniem
zbrojenia pod przyczółki mostu.
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Planowany termin zakończenia zadania to 21.11.2014r.
6. „Budowa zaplecza stadionu piłkarsko lekkoatletycznego w Sztumie”
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka” z Kwidzyna. Wartość robót budowlanych to
2 777 821,65zł..
W dniu 24.09.2014r. została podpisana umowa z wykonawca robót. W dniu 26.09.2014r.
planowane jest przekazanie placu budowy.
Planowany termin zakończenia zadania to 31.08.2015r.
III. Inwestycje zakończone:
1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych
w miejscowości Biała Góra”
Wykonawcą robót budowlanych była firma P.U.H BUD-EKO Jolanta Schreiber z
Kwidzyna. Wartość robót wyniosła 435 500,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2. „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnicach”
Wykonawcą robót była firma „INWESTYCJA” Adam Humienny z Grabowca.
Wartość robót wyniosła 268.867,90 zł.
W dniu 11.09.2014r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania. Wykonawca
wykonał zadanie przed terminem umownym.
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. Od
chwili uruchomienia projektu przyjęto 108 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
wydano 352 karty. Złożono zamówienie na kolejnych 209 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; oczekujemy na informację Władzy Wdrażającej o
sprawie wyrażenia zgodny na zagospodarowanie oszczędności powstałych w wyniku
przetargów i wyposażenie w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu dodatkowych
świetlic wiejskich (Postolin, Biała Góra, Piekło 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 złożony został I wniosek o płatność; zorganizowano spotkanie grupy
wsparcia dla 18 uczestników/ek projektu oraz podpisano z nimi kontrakty socjalne;
rozpoczęto realizację działań promocyjno-informacyjnych. Całkowita wartość projektu
wynosi 130.077,64 zł, w tym dofinansowanie 110.566,00 zł (85%).
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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.
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 okresie międzysesyjnym realizowano kursy zawodowe dla uczestników
projektu: prawo jazdy kat. B, C i E, kurs wizażu i stylizacji paznokci, fryzjerski oraz
opiekuna osób starszych i opiekunki dziecięcej.
6.

Projekt pn. „Eko-senior” –w okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie
inaugurujące projekt (festyn ekologiczny podczas Dni Ziemi Sztumskiej) oraz rozpoczęły
się warsztaty z udziałem seniorów i przedszkolaków. Całkowita wartość projektu wynosi
20.402,25 zł, w tym dofinansowanie 14.795,68 zł (73%).

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, spotkania z
psychologiem i pielęgniarką.

8. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w MiG Sztum na lata
2014 – 2020 – w okresie międzysesyjnym zakończono prace nad dokumentem i
przekazano na Sesję Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 01.10.2014 r.
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano
20 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia;
wystąpiono do biegłych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 6 osób; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 24 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 1
posiedzenie wspólne GKRPA i 7 indywidualnych dyżurów członków GKRPA. Wybrani
specjaliści (3 osoby) pracują w środowisku z 3 rodzinami dysfunkcyjnymi w ramach
realizacji nowego zadania wynikającego z GPPiRPA na rok 2014, tj. terapii rodzin z
problemem alkoholowym.
10. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 8Niebieskich kart; zwołano 15 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy;
wizytowano 28 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną. W
dniu 14.09.2014 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
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11. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 521 wniosków w tych sprawach, wydano 374
decyzji administracyjnych.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 196, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1217 rodzin.
13. W okresie międzysesyjnym wydano 183 decyzje administracyjne w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 76 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 6 decyzji
dot. dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 265 rodzin (602 osoby w rodzinie), z
pomocy niefinansowej skorzystały 252 rodziny (884 osoby w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 258 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 37
nowych kontraktów socjalnych. W schroniskach przebywało 10 klientów, W DPS
przebywało 12 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%) korzystało od września br. 367 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 66 rodzin (166 osób w
rodzinie). 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:
 przygotowano wniosek o płatność za okres 01.06.2014 r. – 31.08.2014 r.,
2) Realizowano projekt WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn.: Sztumska Akademia
Umiejętności – czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i
Gminy Sztum. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada realizację zajęć
specjalistycznych dla uczniów zdolnych w bloku humanistycznym i artystycznym,
organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjnokompensacyjnych, z gimnastyki korekcyjnej oraz z zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe w zakresie języków obcych, matematyki i przyrody. Łącznie zaplanowano
6589 godzin zajęć. W ramach projektu zaplanowano również utworzenie Szkolnych
Ośrodków Karier we wszystkich szkołach podstawowych. Planowany termin realizacji
projektu od 01.09.2014 do 31.08.2015. Całkowita wartość 500.690,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
- przygotowano i rozesłano zaproszenia do Szkolnych Ośrodków Karier,
- odbyło się spotkanie informacyjne w szkołach podstawowych biorących udział w
projekcie,
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- zmieniono wniosek o dofinansowanie projektu,
- przygotowanie rekrutacji uczestników do projektu,
- umieszczenie na stronach internetowych informacji dotyczących naboru do zajęć.
2. Bieżąca działalność.
1) Złożono zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty na środki finansowe na stypendia i
zasiłki szkolne od września do grudnia 2014 r. na kwotę 82 267,00 zł,
2) Zakończono zbieranie wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium
szkolnego na rok szkolny 2014/2015. Ogólnie złożono 355 wniosków. Obecnie trwa
weryfikacja dokumentów.
3) W ramach rządowego programu pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’ zakończono
zbieranie wniosków przez szkoły. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów,
4) W związku ze złożonym wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Sprawie przyznania
dotacji celowej w roku szkolnym 2014/2015 na wyposażenie szkół podstawowych w
podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego oraz na materiały
ćwiczeniowe wpłynęła dotacja na powyższy cel w kwocie 19 723,02 zł,
5) Przygotowano sprawozdanie System Informacji Oświatowej wg stanu na 10.09.2014
roku.
6) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum wydano
zgodnie z dyspozycją art. 70b o systemie oświaty 1 decyzję dla pracodawcy w kwocie
5.588,00 zł.
3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) Dnia 1 września 2014 r. we wszystkich placówkach odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2014/2015,
2) W dniu 05.09.2014 r. dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum
wzięły udział w korowodzie w związku z Dniem Ziemi Sztumskiej,
3) Dnia 02.09.2014 w Szkole Podstawowej w Sztumie odbyła się uroczystość pasowania
uczniów klas pierwszych,
4) Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie zostali zgłoszeni dnia 03.09.2014 do
programu ,,Owoce w szkole’’, którym głównym celem programu jest trwała zmiana
nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich
codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania
towarzyszące o charakterze edukacyjnym oraz do programu ,,Szklanka mleka’’ celem
programu jest m.in. zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego
przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie dobrych
nawyków żywieniowych, edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego
przetworów,
5) Dnia 04.09.2014 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie w dniu odbyły się warsztaty
ekologiczne pt.: ,,Zmieniam nawyki, dbam o klimat’’, którym celem było
zwiększenie wiedzy na temat zmian klimatycznych oraz powszechne wprowadzenie
proekologicznych codziennych nawyków,
6) Dnia 10.09.2014 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyło się spotkanie z
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, którego celem było
przeszkolenie dzieci z klas I w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
7) Dnia 22 września 2014 uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie uczestniczyli w
Debacie Oxfordzkiej, głównie uczniowie prowadzili dyskusje na temat: ,,Czy warto
wrócić na Powiśle po ukończeniu studiów’’,
8) W Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie dnia 26.09.2014 odbyło się uroczyste
wręczenie książeczek oszczędnościowych z pierwszym wkładem pieniężnym
ufundowanym przez Bank Spółdzielczy w Sztumie,
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9) W Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie realizowano
zajęcia pt.: ,,Bezpieczny przedszkolak – bądź bezpieczny zawsze i wszędzie’’ wraz z
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w którym uczestniczyły wszystkie
grupy przedszkolne. Tematem przewodnim zajęć była ,,Bezpieczna droga do
przedszkola,
10) Wszystkie dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie przystąpiły do
ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej pn.: ,,Akademia Aquafresh’’,
11) Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie w związku z udział w projekcie
pn.: Eko-Senior – edukacja ekologiczna osób starszych z terenu Miasta i Gminy
Sztum oraz budowanie więzi międzypokoleniowej’’ uczestniczyły w spotkaniu na
temat ekologii. Główne cele projektu to m.in. pobudzenie aktywności społecznej,
integracja społeczeństwa oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników
projektu,
12) Publiczne Przedszkole w Sztumie wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Dzieci
realizowali zadania wraz z grupami dzieci 5-letnich pt. ,,Magia Muzyki’’. Są to
dodatkowe zajęcia muzyczne, którego celem jest wyrównywanie szans i ułatwiające
dzieciom start szkolny.
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) W dniu 29 sierpnia minął termin finansowy realizacji projektu.
2) Dnia 11 września 2014r. na konto Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota 449
562,50 zł w związku z weryfikacją IX wniosku o płatność.
3) W dniu 24 września 2014r. dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego X wniosek o płatność końcową. Wnioskowana kwota
do refundacji wynosi 602 912,13 zł.
2. Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
1) Dnia 29.08.2014r. został podpisany aneks do umowy dofinansowania,
zwiększający poziom dofinansowania projektu z 68,58 % na 75 % kosztów
kwalifikowalnych
2) Dnia 11 września 2014r. na konto Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota 636
418,66 zł w związku ze zwiększonym poziomem 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 związku z trwającą weryfikacją postępowania przetargowego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w dniu 24 września Gmina Sztum
wystąpiła
z pismem o przesuniecie terminu złożenia wniosku o płatność na dni 15-25
października 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”.
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W związku z trwającą weryfikacją postępowania przetargowego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w dniu 24 września Gmina Sztum
wystąpiła
z pismem o przesuniecie terminu złożenia wniosku o płatność na dni 15-25
października br.
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: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
urządzenie miejsca rekreacji w Centrum miejscowości Biała Góra”.
W dniu 24 września złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
wyjaśnienia do wniosku o przyznanie pomocy.
8. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Polaetap III”.
1) W dniach 26 i 29 września 2014r. została przeprowadzona akcja informacyjnopromocyjna w zakresie obowiązków związanych z racjonalnym gospodarowaniem
wodą i prawidłowym użytkowaniem sieci kanalizacyjnej dla uczniów szkół
gminnych w ramach Instrumentu Elastyczności w/w projektu.
2) Obecnie trwają prace nad złożeniem XI wniosku o płatność. Ostateczny termin
złożenia wniosku przypada na 02.10.2014r.
9. 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".
1) W dniu 13 września 2014r. w ramach podsumowania realizacji projektu
zorganizowano Piknik z Żabą. Podczas pikniku m.in. promowano atrakcje turystyczne,
historyczne, przyrodnicze i kulturalne, przedstawiono postać Żaby ze Sztumu jako
przewodnika po atrakcjach Ziemi Sztumskiej. Burmistrz i Przewodniczący Miasta i
Gminy Sztum czytał dzieciom wydaną w ramach projektu bajkę pn.: „Żaba ze Sztumu.
Powrót”. Każdy z uczestników pikniku mógł m.in. poczęstować się porcją z grilla,
otrzymać mapkę, smycz do kluczy oraz bajkę „Żaba ze Sztumu. Powrót”. Żaba cieszyła
się sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników pikniku, których
częstowała cukierkami.
2) Obecnie trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o płatność. Według
umowy przyznania pomocy termin złożenia wniosku o płatność przypada na 15-25
października 2014r.
10. 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.
11. Projekt pn.: „Questy - poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju turystyki”.
1) W dniach 5 i 6 września podczas Obchodów Dni Ziemi Sztumskiej promowane były
dwa powstałe do tej pory questy, czyli gry terenowe. Powstałe gry terenowe na zamku
sztumskim oraz w Białej Górze cieszą się sporym zainteresowaniem.
2) Obecnie trwają prace nad wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami do złożonego wniosku
o przyznanie pomocy. Ostateczny termin złożenia korekty do wniosku o przyznanie
pomocy przypada na dzień 2 października 2014r.
3) Obecnie również trwają prace nad tworzeniem 3 kolejnych gustów na terenie Miasta
i Gminy Sztum.
12. Projekt pn.: „Gmina Sztum w obiektywie”.
W dniu 5 września ustawiono trzecią i ostatnią wystawę z cyklu plenerowych wystaw w
Sztumie pod nazwą „Sztum wczoraj i dziś”.
11 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

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.
24.09.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum odbyły się konsultacje społeczne
następujących dokumentów:
- „Studium komunikacyjnym poprawy dostępności miast powiatowych oraz przestrzeni
publiczny (ścieżki rowerowe) w ramach MOF Malborka”,
- „Studium wspólnej polityki energetycznej dla MOF Malborka ze szczególnym
uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”.
Obecnie trwają prace nad „Studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”.
15. TVP Gdańsk emituje billboardy – /8 sek. filmy/ promujące Miasto i Gminę Sztum
w następującej kolejności: emisja 28 billboardów przed i po Prognozie Pogody o godz.
18:55 w terminie od 15 września 2014 r. do 28 września 2014 r. oraz 28 billboardów
przed i po Panoramie Sport o godz. 18:50 w terminie od 29 września 2014 r. do 12
października 2014 r.
W Sztumskim Centrum Kultury przed seansami filmowymi trwa emisja 90s. filmu
promocyjnego.
Filmy promocyjne emitowane były również podczas otwarcia nowej świetlicy wiejskiej
w Białej Górze w dn. 20.09.2014r.
16. Prace nad projektem książki związane z wydaniem Monografii „Sztum 1806-1945”.
17. W dniach 5 i 6 września podczas obchodów Dni Ziemi Sztumskiej swoje stoisko
promocyjne miało Miasto i Gmina Sztum. Mieszkańcy mogli w namiocie promocyjnym
Miasta i Gminy Sztum oprócz otrzymania materiałów promocyjnych, sprawdzić swoją
wiedzę na temat Samorządu Sztumskiego. Podczas Dni Ziemi Sztumskiej w Sztumie
gościły oficjalne delegacje zagraniczne z miast partnerskich Val de Reuil /Francja/ i
Polesska /Rosja/.
18. W dniu 13 września odbyły się dożynki gminne w Czerninie. Imprezą towarzyszącą
podczas dożynek był „Piknik z Żabą” realizowany w ramach projektu „Żaba ze Sztumu
- wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory Miasta i Gminy Sztum,
połączone z zakupem artykułów promocyjnych, podsumowane organizacją pikniku
rodzinno-turystycznego".
W namiocie promocyjnym Miasta i Gminy Sztum można było m.in. wziąć udział w
quizie nt. miasta i gminy Sztum, otrzymać porcję grillową oraz materiały promocyjne.
19. W dniu 20 września 2014r. odbył się festyn z okazji uroczystego otwarcia świetlicy w
Białej Górze. Podczas festynu odbyło się m.in. uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej,
Burmistrz i Przewodniczący Miasta i Gminy Sztum czytał dzieciom wydaną w ramach
projektu bajkę pn.: „Żaba ze Sztumu. Powrót”. Każdy z uczestników festynu mógł m.in.
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poczęstować się porcją grillową, wziąć udział w quizach na temat znajomości Miasta i
Gminy Sztum. Dla dzieci przygotowano zagadki dotyczące bajki pn.: „Żaba ze Sztumu.
Powrót.”. Podczas festynu pojawiła się również Żaba, która częstowała cukierkami.
20. W dniach 15.09. - 19.09 oraz 22.09 – 26-09 odbyły się wizyty Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum oraz Żaby ze Sztumu w przedszkolach i szkołach podstawowych Gminy
Sztum. Podczas wizyt Burmistrz czytał dzieciom bajkę „Żaba ze Sztumu. Powrót” oraz
rozdawał egzemplarze bajki dzieciom.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
1. Realizacja Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie
dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, poprzez przelanie transz przyznanych dotacji.
2. Realizacja Uchwały Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego
2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym poprzez przelanie kolejnych
należności dla zawodników: Agnieszki Borowskiej, Andrzeja Rogiewicza, Jarosława
Biskupa, Daniela Wieliczko, Kacpra Orlińskiego, Filipa Fehlau, Kamila
Jesionkowskiego, Michała Kozłowskiego, Cypriana Korintha, Jakuba Cysewskiego i
Emilii Wlazińskiej.
3. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
30.08.
16.00 - film "Dzwoneczek i tajemnica piratów"
31.08.
16.00 - film "Dzwoneczek i tajemnica piratów"
1.09.
12.00 - Uroczystości w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej
3.09.
14.00 – 17.00 taniec
16.00 – 18.00 gitara
4.09.
12.00 - Uroczystości związane ze 100 leciem ZK Sztum
13.00 – 16.00 pianino, keyboard
16.00 - warsztaty teatralne
5.09.
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
16.00 - warsztaty teatralne – grupa EPILOG
16.00 – 18.00 zajęcia teatralne
6.09.
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
11.00 – 14.00 - perkusja, flet
7.09.
DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ
8.09.
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13.30 – 19.00 - warsztaty teatralne
15.00 – 20.30 - taniec
9.09.
12.00 – 15.00 - pokaz
15.30 – 18.30 - taniec
10.09.
14.00 – 20.00 - gitara
15.00 – 19.00 - warsztaty teatralne
15.00 – 18.30 - taniec
11.09.
13.00 – 19.00 - keyboard
15.30 – 18.30 - taniec
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
18.00 - Taniec Ludowy
12.09.
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
17.00 - wernisaż
17.00 – 19.00 - zajęcia teatralne
18.00 - film „Niezniszczalni 3”
20.00 - koncert EjPiEj
13.09.
9.00 – 14.00 - Nordic Walking
14.00 - Dożynki Gminne w Czerninie
11.00 – 14.00 - perkusja, flet
18.00 - film „Niezniszczalni 3”
14.09.
18.00 - film „Niezniszczalni 3”
15.09.
13.30 – 19.00 - warsztaty teatralne
15.00 – 20.30 - taniec
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
16.09.
15.30 – 18.30 - taniec
16.00 - zajęcia plastyczne
17.00 - PAT
17.09.
10.00 - Uroczystości z okazji rocznicy napaści na Polskę
14.00 – 20.00 - gitara
15.00 – 18.30 - taniec
15.00 – 19.00 - warsztaty teatralne
16.30 – 20.30 - Woolstar pokaz
17.00 - PAT
18.09.
13.00 – 19.00 - keyboard
15.30 – 18.30 - taniec
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
18.00 – 19.30 - Taniec Ludowy
19.09.
16.00 - film „Wakacje Mikołajka”
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
17.00 – 19.00 - zajęcia teatralne
20.09.
11.00 – 14.00 - perkusja, flet
16.00 - film „Wakacje Mikołajka”
21.09.
16.00 - film „Wakacje Mikołajka”
22.09.
9.00 - zbiorówka SP Dzierzgoń
13.30 – 19.00 - warsztaty teatralne
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15.00 – 20.30 - taniec
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
23.09.
9.00 – 11.00 - Ekosenior
15.30 – 18.30 - taniec
24.09.
9.00 – 11.00 - Ekosenior
14.00 – 20.00 - gitara
15.00 – 19.00 - warsztaty teatralne
18.30 - taniec
25.09.
10.30 – 14.30 - Lambi - pokaz
13.00 – 19.00 - keyboard
15.30 – 18.30 - taniec
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
18.00 – 19.30 - Taniec Ludowy
26.09.
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
17.00 - wykład Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej
17.00 – 19.00 - zajęcia teatralne
18.00 - film „Sin City”
27.09.
11.00 – 14.00 - perkusja, flet
18.00 - film „Sin City”
28.09.
18.00 - film „Sin City”
29.09.
9.00 – 11.00 - Ekosenior
15.00 – 20.30 - taniec
16.00 – 17.00 - warsztaty teatralne
17.00 – 18.30 - warsztaty teatralne
30.09.
9.00 – 11.00 - Ekosenior
15.30 – 18.00 - zajęcia teatralne
15.30 – 18.30 - taniec

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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