INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XLVIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 14 listopada 2014 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
19 projektów uchwał. W minionym okresie na mój wniosek obyła się sesja nadzwyczajna, na
której nie przedstawiałem informacji z działalności z okresu międzysesyjnego- rada na tej
sesji podjęła 4 uchwały
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, PODJĄŁEM ZARZĄDZENIA W
SPRAWIE:
Zmian w budżecie gminy na 2014 rok w związku ze:
I. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.47.3.2014.KW2 z dnia 27.10.2014 r. decyzją Ministra Finansów nr
MF/FG01/004597 z dnia 24 października 2014 r. zwiększono dotację celową na 2014
rok o kwotę 143.146 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 140/47.3/2014 z dnia 27.10.2014r.
2) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, (…)” na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Gdańsku Nr DGD 790-4/14 z dnia 1.10.2014r. zostały przyznane środki finansowe w
kwocie 71.677 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
3) 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.239.2014.MSz z dnia 21.10.2014 r.
decyzją Ministra Finansów nr MF/FS14/004049 z dnia 10 października 2014 r.
zwiększono plan dotacji celowej na 2014 rok w kwocie 40.000 zł przeznaczoną na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla
jednostek samorządu terytorialnego, decyzją Wojewody Pomorskiego nr
125/239/2014 z dnia 17.10.2014 r. na §4210 kwotę 10.000 zł
i na §4270 kwotę 30.000 zł.
b) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Nr FB-I.3111.200.2014.MSz z dnia 29.10.2014 r. decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS14/003456 z dnia 24 września 2014 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2014r. w kwocie 391.000 zł przeznaczoną na realizację świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy z dnia28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) oraz świadczenia z
funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o
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pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z
późn. zm.),
- Nr FB I.3111.232.2014.MSz z dnia 29.10.2014 r. decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS14/003847 z dnia 10 października 2014 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2014r. w kwocie 34.000 zł przeznaczoną na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej, tj. realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)
w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 5 grudnia 2013 r. dla jednostek samorządu terytorialnego decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 130/232/2014 z dnia 28.10.2014 r.
c) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na podstawie
pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.237.2014.DW z dnia 21.10.2014 r. decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS14/004118 z dnia 10 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej
na 2014r. w kwocie 6.800 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacenia składek
na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) dla
jednostek samorządu terytorialnego decyzją - Wojewody Pomorskiego nr
130/237/2014 z dnia 21.10.2014 r.,
d) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.234.2014.MSz z dnia 14.10.2014 r. decyzją Ministra Finansów nr
MF/FS14/003916 z dnia 6.10.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w
kwocie 67.000 zł przeznaczoną 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.) dla jst,
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 116/234/2014 z dnia 13 października 2014r.
e) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.66.3.2014KW z dnia 08.10.2014 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 115/66.3/2014 z dnia 08.10.2014r.
zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie 1.948 zł. Środki pochodzą z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 roku dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia
10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).
f) 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.235.2014.MSz z dnia 14.10.2014 r. decyzją Ministra
Finansów nr MF/FS14/003953 z dnia 6.10.2014r. zwiększono plan dotacji na
2014 rok w kwocie 160.000 zł, przeznaczoną 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.) dla jst, decyzją Wojewody Pomorskiego nr
118/235/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
d) 85219„Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.137.2014MSz2 z dnia 03.10.2014 r. .
decyzją Ministra Finansów nr MF/FS14/002043 z dnia 11 lipca 2014r.
zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie 1.250 zł, decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 78/137/2014 z dnia 2.10.2014r. dokonano podziału z
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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 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),
g) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.231.2014.DW z dnia 21.10.2014 r.
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS14/003837 z dnia 10 października 2014 r.
zwiększono plan dotacji celowej na 2014r. w kwocie 23.514 zł, przeznaczoną 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 dnia
12 marca 2014 r. dla jednostek samorządu terytorialnego, decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 129/231/2014
z dnia 21 października 2014 r.
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- nr FB-I.3111.44.2.2014.MS z dnia 15.10.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 120/44.2/2014 z dnia 15.10.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie
82.267 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- nr FB-I.3111.175.2014.MS z dnia 15.10.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 119/175.2/2014 z dnia 15.10.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w
kwocie 15.222 zł. 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”.
II. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc
społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
1) Nr FB-I.3111.139.2014.MSz2 z dnia 19.09.2014r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 71.2/139/2014 z dnia 19.09.2014r. zmniejszono plan dotacji na 2014 rok o kwotę
5.000 zł w zakresie pomocy społecznej,
2) Nr FB-I.3111.255.2014.AR z dnia 31.10.2014r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
132/2014 z dnia 28.10.2014r. zmniejszono plan dotacji na 2014 rok o kwotę 5.000 zł,
przeznaczonej na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 142.170 zł do

działu:

1) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 96.500 zł
w tym: na wydatki majątkowe w tym:
- kwotę 80.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu”,
- kwotę 16.500 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi w Centrum Postolina”,
2) 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze”:
a) kwotę 1.500 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na wykonanie szafki
narzędziowej z wyposażeniem,
b) kwotę 5.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie
dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m.
Zajezierze”.
3) 801„Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 700 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z
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przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu wyjazdu młodzieży z
Gimnazjum Nr 1w Sztumie i Nr 2 w Czerninie do Kamminke na spotkanie młodzieży
polsko-niemieckiej,
4) 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na usługi w ramach TeleOpieki –
systemu monitorującego osoby starsze z terenu Miasta i Gminy Sztum,
5) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85446 „Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli” kwotę 970 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na dofinansowanie
czesnego dla nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Sztumie,
6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” kwotę 22.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru
targowiska miejskiego w Sztumie”,
7) 926
„Kultura
fizyczna”
rozdz.
92601
„Obiekty
sportowe”
kwotę
2.500 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wymianę elementów
związanych z remontem pomieszczenia socjalnego na stadionie w Sztumie.
III. Dokonuje się
przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami
w grupach i między grupami wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 131 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
w ramach zadań zleconych,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 107.000 zł na wydatki majątkowe pn. „Zakup
nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń”,
3) 710 „Działalność usługowa” z
rozdz. 71095 „Pozostała działalność”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 21.280 zł do rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania
przestrzennego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4) 750 „Administracja publiczna”:
a) z rozdz. 75023 „Urzędy gmin” kwotę 1.714 zł z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4430 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,
b) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 2.336 zł z
wydatków bieżących w tym wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z programu pn.:
- „Gmina Sztum w obiektywie” kwotę 1.350 zł,
- „Żaba ze Sztumu- (…) kwotę 986 zł,
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na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań, z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Sztum,
c) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.000 zł
na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, na sfinansowanie kosztów
transportu związanego z wyjazdem mieszkańców do miasta partnerskiego Van de Reuil.

5) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz.:
a) 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w wydatkach bieżących w tym
z
wydatków jednostek budżetowych z związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 3.550 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem
na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych
(§3030),
b) 75416 „Straż gminna miejska” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 300 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na
§4010,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników SM.
6) 801 „Oświata i wychowanie”:
a) z rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.000 zł do rozdz. 80101
„Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (§4210), z przeznaczeniem na zakup opału dla
Zespołu Szkół w Gościszewie,
b) w rozdz. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących w tym
z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 100 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem
na świadczenia BHP pracowników przedszkola Zespołu Szkół w Czerninie,
c) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań:
 kwotę 10.000 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące w tym
dotacje na zadania bieżące, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
wychowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających do przedszkoli
publicznych na terenie innych gmin, a będących mieszkańcami Miasta i
Gminy Sztum,
 kwotę 350 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół” na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na wypłatę
nagród w MGZO,
d) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących w tym
z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem
na świadczenia BHP pracowników stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Czerninie.
7) 851 „Ochrona zdrowia”:
a) z rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.500 zł do
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
b) w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wydatkach bieżących, w tym:

- z dotacji na zadania bieżące kwotę 30 zł,
- z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 13.200 zł,
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IV.

V.

na wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań,
z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
8) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 2.000 zł
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją
ich statutowych zadań,
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z
przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia.
9) 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z
wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 11.243 zł na
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane”, z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji
Zabytków Miasta i Gminy Sztum.
W planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych dokonano przeniesienia kwoty 1.217 zł, w dziale
750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” między paragrafami
z §4120, na §4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.
Ponadto podjąłem Zarządzenie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 i projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Sztum
na 2015 rok.

II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
I. Zamówienia publiczne:
1. Ogłoszono przetargi na:
a) Usługi:
1. Administrowanie nieruchomościami gminnymi położonymi w Sztumie obręb 2
obejmującymi teren ogólnodostępny plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Przetarg ogłoszono w dniu 13.10.2014r., wpłynęła 1 oferta. Trwa sprawdzanie
ofert.
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów,
ścieżek pieszo - rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie
miasta i gminy Sztum.
Przetarg ogłoszono w dniu 16.10.2014r., wpłynęła jedna oferta. Za
najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. ze Sztumu. Cena wybranej oferty to 475 505,70 zł.
3. Świadczenie usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z
dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu pn.: Większe
perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i
Gminie Sztum.
Przetarg ogłoszono w dniu 17.10.2014r., termin składania ofert upłyną 28.10.2014,
wpłynęła 1 oferta. Trwa sprawdzanie ofert.
b) Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w
ramach projektu pn.: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum.
Przetarg ogłoszono 17.10.2014r., termin składania ofert upłyną 28.10.2014, wpłynęły
2 oferty. Trwa sprawdzanie ofert.
II. Zadania w toku realizacji:
1. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej
Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)
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Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD
– Przemysłówka” z Kwidzyna. Wartość robót budowlanych to 572 383,25 zł.
Obecnie trwają prace wykończeniowe.
2. 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 1 695 329,62zł. (po zmianie)
Wartość robót zmniejszono o kwotę 89 327,02 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu
realizacji robót o prace związane z budową miejsc postojowych o szerokości 2,0 m na
części ul. Słonecznej.
3. 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 2 fundamenty pod płyty przejściowe, zbrojenie pod płyty
przejściowe oraz belki podwalinowe, zaszalowano płytę drogową oraz wykonano drugi
nasyp. Planowany termin zakończenia zadania to 21.11.2014r.
W związku z kolizją istniejącego drzewa z przebudową mostu w miejscowości
Koniecwałd zostanie ono usunięte przez firmę „BŁYSK – Usługi W Zakresie Sprzątania”
Elżbieta Jędrusik z kwotę 864,00 zł. Drzewo zostanie przekazane na cele społeczne.
4. 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.. Zostały rozebrane stare trybuny, trwają prace z wykonaniem
posadowienia pod budynek sanitarno – szatniowy. Planowany termin zakończenia zadania
to 31.08.2015r. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi Przedsiębiorstwo Projektowo
– Usługowe „KONTUR” Władysław Gabryniewski ze Starogardu Gdańskiego za kwotę
46 000,00zł.
5. Wykonanie dostawy oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin w ramach inwestycji pn.:
„Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z
przyległymi murami”
Wykonawcą jest firma „KRAJOBRAZ I OGRÓD” Marek Kędziora z Kwidzyna.
Wartość robót związanych z wykonaniem dostawy i nasadzeń to 59 292,00 zł. Planowany
termin wykonania to 14.11.2014r.
6. Budowa murku ozdobnego z prefabrykowanych elementów betonowych wzdłuż posesji
przy ul. Słonecznej oraz utwardzenie nawierzchni poboczy wzdłuż drogi gminnej z płyt
ażurowych na odcinku pomiędzy ul. Chopina a ul. Słoneczną w Sztumie
Wykonawcą robót budowlanych jest firma „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót
Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. z Grudziądza. Wartość robót wynosi 98 422,13zł.
Przewidywany termin wykonania to 15.12.2014r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni
Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz za kwotę 1 476,00zł.
7. Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska
miejskiego w Sztumie w ramach zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w starej
fosie w Sztumie”
Zostały wysłane zapytania ofertowe. Wpłynęły 3 oferty. Trwa sprawdzanie ofert.
III. Inwestycje zakończone:
1. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”
Wykonawcą robót była firma z Kwidzyna – Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego „CELBUD – Przemysłówka”. Zadanie zostało odebrane. Wartość
wykonanych robót budowlanych to 1 799 084,00 zł.
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W ramach zadania dokonano wyposażenia hali w 3 szt. wózków do transportu ręcznego,
grzejnik elektryczny oraz 2 szt. gaśnic i instrukcję ppoż.
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” było Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „ALFA” sp. z o.o. z Kwidzyna
oraz Biuro Techniczne „EKO-WOD” Michał Rajkiewicz z Elbląga.
Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 28.10.2014r.
Wartość wykonanych robót budowlanych to 1 258 413,00 zł.
Zadnie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa murku ozdobnego z
prefabrykowanych elementów betonowych wzdłuż posesji przy ul. Słonecznej oraz
utwardzenie nawierzchni poboczy wzdłuż drogi gminnej z płyt ażurowych na odcinku
pomiędzy ul. Chopina a ul. Słoneczną w Sztumie
Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z
Grudziądza. Dokumentacja został odebrana w dniu 20.10.2014r. Wartość dokumentacji
3 690,00zł.
III.

W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW
OBYWATELSKICH
W okresie sprawozdawczym :
1. Wykonano remont drogi gminnej przy kościele parafialnym w Postolinie.
2. Trwają prace w zakresie modernizacji dróg gminnych płytami jumbo, prace w dniu
10 listopad 2014 r. wykonano 90% zadania.
3. Trwają prace związane z modernizacją ulicy Reymonta w Czerninie z terminem
wykonania do dnia 30.11.2014 r. (wykonano regulację krat burzowych z wymianą
przyłączy, przystąpiono do robót drogowych).
4. Trwają prace remontowe nawierzchni nieutwardzonej drogi gminnej na Osiedlu na
Wzgórzu w Sztumie.
5. Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
6. Wydano 2 decyzje na uzgodnienie dokumentacji przebiegu inwestycji w zakresie:
budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
7. Zostały wydane 3 decyzje dotyczące zjazdu z dróg gminnych.
8. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa w drodze gminnej.
9. Dokonano do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 70 wpisów w tym: 12
wpisów o rozpoczęcia działalności, 9 wpisów zakończenia działalności, pozostałe 49
wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.
10. Wydano 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 7 kotów.
12. Wydano 2 zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym na terenie Miasta i Gminy SZTUM.
13. Odmówiono wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia: polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej Koślinka wraz z
infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MW w obrębie ewidencyjnym
Koślinka, dz. nr 87/6, w gminie Sztum.
14. Odmówiono wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na: „„Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej
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mocy do 4,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną,
przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej” w Koniecwałdzie i Kępinie.
15. Wydano decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć pn. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 522 na odcinku Sztum Górki – Kołoząb (o długości 4,9 km)” oraz
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej
przystani żeglarskiej w Białej Górze
16. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w 16 sprawach, w celu wydania decyzji
administracyjnej zezwalającej na usunięcie zadrzewień.
17. Podpisano w dniu 30.10.2014 r. z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z
o.o. Sztum umowę na prowadzenie prac uzupełniających w zakresie „Oczyszczania
ulic, chodników, parkingów, zatoczek, i przystanków autobusowych, ścieżek pieszorowerowych oraz bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Sztum”
18. W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości
przez okres ostatnich 10 m-cy, PWiK odebrał 1521,81 ton zmieszanych odpadów
komunalnych 147,11 ton szkła 57,4 ton papieru oraz 151,75 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 42 korekt w/w deklaracji.
21. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne
zgłoszono kilka przypadków złej segregacji. Wysłano 6 ostrzeżeń informujących
właścicieli, że zgodnie ze złożoną deklaracją, odpady powinny być gromadzone w
sposób selektywny w oddzielnych pojemnikach dla każdej frakcji. Gromadzenie
odpadów komunalnych niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w
mieście i gminie Sztum, naraża na konsekwencje wynikające z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie.
IV. W
ZAKRESIE
REFERATU
GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
W okresie sprawozdawczym :
1. Sprzedano trzy działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych:
- działka nr 119/2 o pow. 283 m 2 przy ul. Słonecznej za cenę 7.130 zł,
- działka nr 10/26 o pow. 142 m 2 przy ul. Słonecznej za cenę 6.390 zł,
- działka nr 240/1 o pow. 147 m 2 z budynkiem gospodarczym Postolinie za cenę 3.550 zł,
oraz nabyto do Gminnego zasobu działkę nr 17/1 o pow. 1083 m 2 położoną w Zajezierzu za
cenę 44.403 zł celem poszerzenia drogi gminnej i zabezpieczenia sprawnego i bezpiecznego
dojazdu mieszkańcom Zajezierza do swych nieruchomości.
2. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Sztumie przy ul. Skłodowskiej nr
9. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 89.130 zł, w przetargu uzyskano cenę
181.000 zł. Do przetargu przystąpiły 3 osoby. Zawarcie aktu notarialnego ustalono na
dzień 18 listopada 2014 r.
3. Firma WFH budująca Centrum handlowo- usługowo- mieszkalne na terenie po byłym
ZGKiM, zamierza wejść na plac budowy od połowy listopada i rozpocząć palowanie
terenu (pod parking i budynek).
4. Podano do publicznej wiadomości informacje o wywieszeniu wykazów i ogłoszeń
dotyczących sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych:
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1) działki nr 192/2 o pow. 19 m2 i działki nr 192/3 o pow. 22 m 2 położonych w Sztumie przy ul.
Wojciechowskiego,

2) działki nr 204 o pow. 5.000 m2 położonej w obrębie Biała Góra,
3) oraz o sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowowiejskiego 7,
Sienkiewicza 38A i Jagiełły 5.

5. Ogłoszono II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nr 79 i gospodarczym położonej w Nowej Wsi, z działką nr
177/2 o pow. 800 m2. Cena wywoławcza 22.300 zł.
6. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w
Barlewicach i Sztumskim Polu. Łączna kwota za przekształcenie wyniosła 10.736,00 zł.
7. Zakończono 8 postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości w miejscowościach Sztum oraz w Barlewicach, Gościszewie i
Zajezierzu.
8. Wszczęto nowych 5 postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej w miejscowościach
Barlewice, Zajezierze, Sztumskie Pole i Kępinie.
9. Wszczęto 10 postępowań dotyczących podziału i wznowień granic nieruchomości
położonych na terenie naszej gminy – z urzędu oraz z wniosku stron.
10. Przygotowanie wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi
gminne, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w
miejscowości Sztum, Kępina i Sztumskie Pole - od osób fizycznych. Przejęcie w
drodze decyzji administracyjnej.
11. Wydano:
1) 11 decyzji o warunkach zabudowy
2) 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3) 40 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub studium
4) 5 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego budynku
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
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 134 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny,
wydano 569 Kart. Złożono zamówienie na kolejne 93 Karty.
2. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – Burmistrz MiG sztum podpisał umowę w przedmiocie
świadczenia usługi teleopieki na rzecz starszych, niepełnosprawnych czy samotnych
mieszkańców naszej gminy.
3. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym z upoważnienia
Władzy wdrażającej odbyła się w dniu 30.10.2014 r. w MGOPS kontrola V wniosku o
płatność w ramach projektu, nie stwierdzono nieprawidłowości; nadal 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
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domowych korzysta od maja br. z użyczonego sprzętu komputerowego i bezpłatnego
dostępu do internetu.
4. Projekt pn. „Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej w Sztumie” – w okresie
międzysesyjnym odbyło się spotkanie uczestników projektu w ramach tzw. grupy
wsparcia, prowadzone są indywidualne treningi kompetencji i umiejętności społecznozawodowych, zorganizowano warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców oraz;
przygotowano i złożono II wniosek o płatność . Całkowita wartość projektu wynosi
130.077,64 zł, w tym dofinansowanie 110.566,00 zł (85%).
5. Projekt pn. „e-Centrum” - „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”. W projekcie uczestniczy obecnie 6 osób
niepełnosprawnych z terenu MiG Sztum.
6.

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.

7. Projekt pn. „Eko-senior” –w okresie międzysesyjnym prowadzone były warsztaty
ekologiczne z udziałem seniorów (20 osób) i przedszkolaków (ok. 80 dzieci). W dniu
14.11.2014 r. zaplanowano spotkanie podsumowujące projekt połączone z wystawą prac
wykonanych w ramach projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 20.402,25 zł, w tym
dofinansowanie 14.795,68 zł (73%).
8. 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.
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano
23 rodziny dotknięte problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia;
wystąpiono do biegłych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 5 osób; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 20 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
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problemem alkoholowym. W dniu 10.10.2014 r. odbyło się szkolenie dla sprzedawców
napojów alkoholowych.
W listopadzie br. rozpoczął się remont pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie, który zakończy się z końcem miesiąca listopada br.,
zgodnie z zapisami umowy.
10. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 9 Niebieskich kart; zwołano 25 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano
26 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
11. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 258 wniosków w tych sprawach, wydano 657
decyzji administracyjnych.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 191, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1205 rodzin.
13. W okresie międzysesyjnym wydano 290 decyzje administracyjne w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 100 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 7 decyzji
dot. dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 300 rodzin (725 osób w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystały 275 rodziny (975 osoby w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 232 wywiady środowiskowych, podpisano i wdrożono 20
nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 12 klientów, W DPS przebywało 12 mieszkańców MiG
Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 21 osób, 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. 387 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 75 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).
W listopadzie br., zgodnie z otrzymaną od Wojewody Pomorskiego dotacją w kwocie
40.000 zł, rozpoczęła się realizacja II etapu tzw. programu naprawczego, tj. remont
pomieszczeń ŚDS na parterze oraz doposażenie pracowni terapeutycznych. Zakończenie
prac i dokonanie zakupów winno zakończyć się do połowy grudnia br.
VI.
W ZAKRESIE OŚWIATY
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) Zrealizowano 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:
- zakończono prace związane z rozliczeniem projektu
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- projekt został zrealizowany, a wszystkie wskaźniki osiągnięte
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:
- zakupiono materiały biurowe, laptopy, sprzęt multimedialny dla szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Sztum
- sporządzono wniosek o płatność za okres 01.07.2014 r. – 30.09.2014 r.
- dokonano zmian w planie budżetowym projektu
- zgłoszono projekt ,,Sztumska Akademia Umiejętności – czyli programy rozwojowe
szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum’’ do konkursu organizowanego
przez Kancelarię Prezydenta pn. ,,Dobry Klimat dla Rodziny’’ w inicjatywie
wyrównywania szans edukacyjnych
2. Bieżąca działalność.
1) Wykonując obowiązki w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów
wystawiono postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do uczęszczania
1 ucznia na zajęcia szkolne w Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
2) Wykonując prace związane z przyznaniem stypendium szkolnego na rok szkolny
2014/2015 zakończono weryfikację dokumentów, wpłynęła dotacja na powyższy cel w
kwocie 82 267,00 zł. Obecnie trwają prace związane z wydaniem decyzji
administracyjnych.
3) W zakresie Rządowego programu ,,Wyprawka szkolna’’ w okresie międzysesyjnym
wpłynęła I i II transza środków na ww. cel. Ogólna kwota przyznana wyniosła
40 830,00 zł. Obecnie trwa zbieranie i rozliczanie rachunków.
4) W ramach wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum w okresie międzysesyjnym złożono
zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty na łączną kwotę 102 359,33 zł. Sprawdzono
13 wniosków złożonych przez pracodawców. Zgodnie z dyspozycją art. 70 b o
systemie oświaty wydano 4 pozytywne decyzje administracyjne w kwocie 29 630,33
zł.
3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W dniu 30 września 2014 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie zakończyli
wrześniową zbiórkę makulatury w ramach programu ,,Podaruj gazecie jej siódme
życie’’. Uczniom udało się zebrać ogólnie 663 kg.
2) W Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w okresie międzysesyjnym w
ramach innowacji pedagogicznej ,,Mały przedszkolak przyjacielem przyrody’’ odbyły
się zajęcia warsztatowe dla dzieci – obchody ,,Dnia Drzewa’’ oraz odbyły się zajęcie
logopedyczne ,,Języczkowe zabawy – usprawnianie narządów artykulacyjnych dzieci
3-4 letnich’’.
3) W okresie międzysesyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 1 w ramach realizacji zadań
,,Bezpieczny przedszkolak – bądź bezpieczny zawsze i wszędzie’’ odbyła się próbna
ewakuacja dzieci przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej.
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4) W ramach programu edukacji zdrowotnej Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie
zgodnie z programem ,,Akademia Aquafresh’’ 6 grup przedszkolnych brało udział w
biciu rekordu Guinessa w kategorii: największa liczba dzieci jednocześnie myjąca
zęby.
5) Dnia 3 października 2014 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyli wycieczkę jako członkowie Pionkolandii na
Festiwal Gier Planszowych w Warszawie. W Gimnazjum nr 1 w Sztumie tego dnia
odbyły się również Szkolne Mistrzostwa Rummikub,
6) W dniach 9-10 października 2014 uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie wzięli udział
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na którą przybyło do
Częstochowy blisko 25 tys. uczniów z ponad 500 szkół.
7) Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 dnia 10.10.2014 uczestniczyli w przedstawieniu
Teatru Edukacyjnego pt. ,,Władca wiedzy’’, które odbyło się w Sztumskim Centrum
Kultury.
8) W okresie międzysesyjnym uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Czerninie wzięli udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez ,,Dar
Serca’’
9) W dniach 13-18.10.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyły się obchody
dni patrona szkoły.
10) W dniu 14.10.2014 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali
Sztumskiego Centrum Kultury. W związku z ww. świętem wręczono dyrektorom i
nauczycielom nagrody.
11) 16 października 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Sztumie odbyły się obchody związane z
Dniem Patrona.
12) W dniach 20-22.10.2014 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyły się testy
próbne dla klas piątych z języka polskiego, z matematyki oraz języka angielskiego.
13) Dnia 24.10.2014 w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Zespole Szkół w Czerninie odbyły
się spotkania dla klas I z przedstawicielami Straży Miejskiej w ramach akcji
,,Widoczny, bezpieczny na drodze’’. Pracownicy Straży Miejskiej wręczyli dzieciom
odblaski.
14) W Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie w dniu 05.11.2014 r. odbyły się obchody
Światowego Dnia Bibliotek Szkolnych oraz szkolny etap konkursu historycznego
,,Dzieje Oręża i Wojska Polskiego,
15) W dniu 06.11.2014 odbył się próbny sprawdzian szóstoklasistów w Szkole
Podstawowej nr 2.
16) W związku ze świętem w dniu 11 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się w
dniu 08.11.2014 uroczysty apel z okazji ww. święta oraz przedstawiono informację na
temat bezpieczeństwa w czasie dni wolnych.
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”.
W dniu 28 października 2014r. została złożona do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego korekta X wniosku 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”.
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W dniach 3-4 listopada 2014r., w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum odbył się audyt
Urzędu Kontroli Skarbowej.
3. Projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
W dniu 5 listopada 2014 roku podpisany został Aneks nr 2 do umowy o przyznanie
pomocy, w którym zaktualizowano koszty kwalifikowane operacji do kwoty
1 486 607,30 zł, kwota dofinansowania nie uległa zmianie i wynosi 1 000 000,00 zł.
Jednocześnie ze względu na potrzebę zakończenia czynności odbiorowych obiektu
przesunięty został termin złożenia wniosku o płatność na dzień 07.11.2014 roku.
Wniosek o płatność złożony został w terminie.
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 24 października 2014 r. w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego, złożony został wniosek o płatność.
W dniu 5 listopada 2014 roku podpisany został Aneks nr 2 do umowy o przyznanie
pomocy, w którym zaktualizowano koszty kwalifikowane operacji do kwoty 362 265,04
zł oraz kwotę pomocy, która po zmianie wynosi 272 148,00 zł.
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 dniu 24 października 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego, złożony został wniosek o płatność.
W dniu 5 listopada 2014 roku podpisany został Aneks nr 4 do umowy o przyznanie
pomocy, w którym zaktualizowano koszty kwalifikowane operacji do kwoty 205 499,98
zł oraz kwotę pomocy, która po zmianie wynosi 154 124,00 zł.
6. Projekt pn: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
urządzenie miejsca rekreacji w Centrum miejscowości Biała Góra”.
Wniosek o przyznanie pomocy jest w trakcie weryfikacji.
7.
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego
Pola-etap III”.
1) Dnia 2 października 2014r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego XI wniosek o płatność. Wnioskowana kwota do
refundacji wynosi 561 389,50 zł.
2) Obecnie trwają prace nad działaniami promocyjnymi wykonywanymi w ramach
projektu.
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".
1) Dnia 24 października 2014r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego wniosek o płatność. Wnioskowana kwota do refundacji
wynosi 22 723,44 zł.
2) Obecnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność.
9. Projekt pn.: „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich”.
Obecnie trwają prace nad realizacją projektu. W dniu 12 listopada br. podpisany został
aneks, w którym przesunięto termin złożenia wniosku o płatność na termin 15 - 25 marca
2015 roku.
10. Projekt pn.: „Questy - poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju
turystyki”.

Strona 15

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

1) W dniu 4 listopada 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
została podpisana umowa przyznania pomocy dla projektu. Poziom dofinansowania dla
projektu wynosi 19 330,37 zł.
2) Obecnie również trwają prace nad tworzeniem 3 kolejnych questów na terenie Miasta i
Gminy Sztum. Jeden z questów dotyczy poznawania historii Zakładu Karnego w
Sztumie, poprzez kolejny można odkryć tajemnice jeziora sztumskiego. Ostatni zaś jest
questem rowerowym, prowadzącym do poznania historii rodziny Donimirskich.
11. Projekt pn.: „Gmina Sztum w obiektywie”.
W dniu 9 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
złożone zostały uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy. W dniu 4 listopada 2014
roku podpisana została umowa przyznania pomocy, koszty kwalifikowane operacji
wynoszą 41 338,65 zł, przyznana pomoc to kwota 29 550,00 zł.
W dniu 3 listopada br. wystawa została zdemontowana na sezon jesienno - zimowy.
12. Projekt pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu
instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w regionie Dolnego Powiśla” .
W dniu 13 listopada 2014r. została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego korekta wniosku o płatność końcową. Wnioskowana kwota do refundacji
dla Miasta i Gminy Sztum wynosi 21 955,50 zł.
13. Projekt pn: „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój
społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” w ramach
Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych i
Pomocy Technicznej.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Miasto Malbork oraz 6 partnerów (Miasto i
Gmina Sztum, Gmina Nowy Staw, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole, Powiat Malborski,
Powiat Sztumski).
W ramach projektu powstały następujące dokumenty:
- Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka,
- Studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malborka,
- Studium komunikacyjne 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.
14. TVP Gdańsk emitowała 28 billboardów – /8 sek. filmy/ promujące Miasto i Gminę Sztum 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 trwała emisja 90s. filmu
promocyjnego. Natomiast od dnia 14.11.2014r. zostanie emitowany 30 s. film reklamowy.
15. W dniu 24 października w salach Sztumskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie dotyczące
promocji książki wydanej przez Miasto i Gminę Sztum tj. Monografii „Sztum 1806-1945”.
Książkę nabyć można w siedzibie SCK.
16. Przygotowano i skoordynowano w dniach 14-21.10.2014r. wyjazd mieszkańców Sztumu do Val
de Reuil (Francja). W wyjeździe brało udział 34 osoby oraz przedstawiciel Miasta i Gminy
Sztum. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani u francuskich rodzin i korzystali z ich
gościnności. Mieszkańcy ze Sztumu zwiedzili Paryż, Etretat, port w Le Havre oraz kibicowali
maratończykom z LKS ZANTYR Sztum. Wyjazd odbył się autokarem i pomimo długo trwającej
podróży autokarowej uczestnicy byli zadowoleni z odbytego wyjazdu. Wyjazd ten zaowocował
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kontaktami polskich uczestników wyjazdu z francuskimi mieszkańcami, które będą utrzymywane
przez przyszłe lata.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych:
Trwały prace nad przygotowaniem „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” oraz ogłoszono
konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie przyjęcia programu.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM KULTURY
Październik 2014 r.:
02.10. czwartek
* 13.00 – 16.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 16.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 – 19.30 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 17.00 : inauguracja UTW
03.10. piątek
* 14.45 – 18.30 : zajęcia teatralne SP, Carpe Diem (Justyna Czernicka)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 18.00 : seans filmu „Zostań, jeśli kochasz”
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)
* 12.30 : warsztaty taneczne
04.10. sobota
* 18.00 : seans filmu „Zostań, jeśli kochasz”
* 11.00 – 14.00 : warsztaty muzyczne - perkusja, flet (Krzysztof Maciąg)
* 10.00 – 18.00 : zajęcia plastyczne (Agnieszka Rutka)
05.10. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Zostań, jeśli kochasz”
06.10. poniedziałek
* 15.00 – 20.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)
* 16.00 : warsztaty ruchowe UTW
* 14.00 – 18.00 : warsztaty muzyczne - śpiew, keyboard (Mirosław Wróblewski)
07.10. wtorek
* 14.30 – 18.00: zajęcia teatralne Maluchy, Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.30 – 19.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 : DKF „Frank”
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)
* 16.00 : zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
* 16.00 : warsztaty z jogi
08.10. środa
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 21.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 9.10 : wycieczka piesza UTW
* 14.00 : flamenco UTW
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 9.00 – 14.00 : spotkanie z psychologiem KIS
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09.10. czwartek
* 13.00 – 16.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 16.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 – 19.30 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 6.00 – 15.00 : Narodowy Teatr Edukacji (spektakle)
* 16.00 : rękodzieło UTW
10.10. piątek
* 14.45 – 18.30 : zajęcia teatralne SP, Carpe Diem (Justyna Czernicka)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 18.00 : seans filmu „Miasto 44”
* 6.00 – 15.00 : Narodowy Teatr Edukacji (spektakle)
11.10. sobota
* 11.00 – 14.00 : warsztaty muzyczne - perkusja, flet… (Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : seans filmu „Miasto 44”
* 14.00 : otwarcie świetlicy w Koniecwałdzie
* 10.00 – 18.00: Agnieszka Rutka – zajęcia plastyczne
12.10. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Miasto 44”
13.10. poniedziałek
* 15.00 – 20.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 8.30 : seans filmu „Miasto 44”
* 12.00 : seans filmu „Miasto 44”
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 14.00 : Dzień Edukacji Narodowej
* 16.00 : warsztaty ruchowe UTW
* 14.00 : zespół wokalny UTW
* 14.00 – 18.00 : warsztaty muzyczne - śpiew, keyboard (Mirosław Wróblewski)
14.10. wtorek
* 14.30 – 19.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 : zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
* 16.00 : warsztaty z jogi
15.10. środa
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 21.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 17.30 – 20.30 : przygotowanie do Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych
* 16.00 : Natura Biznesu, wykład
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 10.30 – 12.00 : warsztaty teatralne (Justyna Czernicka)
16.10. czwartek
* 13.00 – 16.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 16.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 – 19.30 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 10.00 – 16.00 : Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
* 17.00 : spotkanie z Andrzejem Stasiukiem
* 16.00 – 17.00 : spotkanie Emerytów ZK
17.10. piątek
* 14.45 – 18.30 : zajęcia teatralne SP, Carpe Diem (Justyna Czernicka)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 18.00 : seans filmu „Więzień labiryntu”
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* 17.00: wernisaż
* 9.00 – 11.30 : warsztaty teatralne (Justyna Czernicka)
* 17.00 – 21.00 : brydż
18.10. sobota
* 11.00 – 14.00 : warsztaty muzyczne - perkusja, flet… (Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : seans filmu „Więzień labiryntu”
* 10.00 – 18.00: Agnieszka Rutka – zajęcia plastyczne
19.10. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Więzień labiryntu”
20.10. poniedziałek
* 15.00 – 20.30 : warsztaty taneczne(Aneta Musiał)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 16.00 : warsztaty ruchowe UTW
* 14.00 : zespół wokalny UTW
* 9.00 – 14.00 : spotkanie z psychologiem KIS
* 14.00 – 18.00 : warsztaty muzyczne - śpiew, keyboard (Mirosław Wróblewski)
21.10. wtorek
* 14.30 – 18.00: zajęcia teatralne Maluchy, Gimn. (Justyna Czernicka)
* 14.30 – 19.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 : DKF „Małe stłuczki”
* 16.00 : zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
* 16.00 : warsztaty z jogi
* 9.00 – 11.30 : warsztaty pteatralne (Justyna Czernicka)
* 9.30 : próba przedszkole (kinowa)
22.10. środa
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 21.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 -17.30: MGOPS – warsztaty
* 18.00 : spotkanie – Zbigniew Zwolenkiewicz
* 10.00 – 14.30 : warsztaty teatralne (Justyna Czernicka)
* 9.30 : próba przedszkole
23.10. czwartek
* 13.00 – 16.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 16.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 – 19.30 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 16.00 : Teoria a praktyka w relaksacji, wykład
24.10. piątek
* 14.45 – 18.30 : zajęcia teatralne SP, Carpe Diem (Justyna Czernicka)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 18.00 : seans filmu „Bogowie”
* 20.30 : seans filmu „Bogowie”
* 16.30 : promocja książki o Sztumie
25.10. sobota
* 11.00 – 14.00 : warsztaty muzyczne - perkusja, flet… (Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : seans filmu „Bogowie”
* 20.30 : seans filmu „Bogowie”
* 12.00 – 15.00 : Dar Serca - koncert
* 10.00 – 18.00: Agnieszka Rutka – zajęcia plastyczne
* 13.00 – 14.00 : warsztaty fotograficzne (MGD)
26.10. niedziela
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* 18.00 : seans filmu „Bogowie”
* 20.30 : seans filmu „Bogowie”
27.10. poniedziałek
* 15.00 – 20.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 16.00 : warsztaty ruchowe UTW
* 14.00 : warsztaty muzyczne - zespół wokalny UTW
* 14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard (Mirosław Wróblewski)
28.10. wtorek
* 14.30 – 18.00: zajęcia teatralne Maluchy, Gimn. (Justyna Czernicka)
* 14.30 – 19.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 : zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
* 16.00 : warsztaty z jogi
29.10. środa
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 21.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 14.00: spotkanie pracowników
30.10. czwartek
* 13.00 – 16.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 16.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 – 19.30 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 16.00 : rękodzieło UTW
* 9.00 – 14.00 : Straż Pożarna szkolenie
31.10. piątek
* 14.45 – 18.30 : zajęcia teatralne SP, Carpe Diem (Justyna Czernicka)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
Listopad 2014 r.:
03.11. poniedziałek
* 15.00 – 20.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 14.00 – 18.00 : warsztaty muzyczne - śpiew, keyboard, UTW (Mirosław Wróblewski)
* 16.30 – 18.00 : warsztaty teatralne (Justyna Czernicka)
* 8.55 – 10.00 : SP kółko polonistyczne (Justyna Czernicka)
* 16.00 : warsztaty ruchowe UTW
04.11. wtorek
* 15.30 – 18.00: zajęcia teatralne Maluchy, Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.30 – 19.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 : zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
* 18.00 : DKF „Joe”
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)
* 13.40 – 14.30 : kółko polonistyczne (Justyna Czernicka)
* 16.00 : joga UTW
05.11. środa
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 21.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)
06.11. czwartek
* 13.00 – 16.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
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* 16.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 – 19.30 : warsztaty taneczne Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)
* 13.00 : język angielski UTW
* 16.00 : wykład „Ludwik Zamenhof…” UTW
* 11.00 : wynajem nagłośnienia
07.11. piątek
* 14.30 – 19.00 : zajęcia teatralne Maluchy, SP, Carpe Diem (Justyna Czernicka)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 18.00 : seans filmu „Służby Specjalne”
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)
* 17.00 : otwarcie wystawy Kamy Trojak i Michała Statkiewicza
08.11. sobota
* 11.00 – 14.00 : warsztaty muzyczne - perkusja, flet… (Krzysztof Maciąg)
* 18.00 : seans filmu „Służby Specjalne”
* FESTIWAL PIOSENKI UŁAŃSKIEJ
09.11. niedziela
* 18.00 : seans filmu „Służby Specjalne”
10.11. poniedziałek
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 14.00 – 18.00 : warsztaty muzyczne - śpiew, keyboard,UTW (Mirosław Wróblewski)
* 17.00 – 19.00 : warsztaty PAT
11.11. wtorek
* uroczyste obchody 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
12.11. środa
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn. (Justyna Czernicka)
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 21.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 10.00 – 13.00 : szkolenie OKW (UMiG Draganek)
* 18.00 : seans filmu „Bogowie”
13.11. czwartek
* 13.00 – 16.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 16.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 18.00 – 19.30 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Aneta Ciok)
* 19.00 : koncert - SKUBAS
* 09.00 : Cała Polska Czyta Dzieciom
* 12.00 -13.30 : MGOPS spotkanie
* 16.00 : rękodzieło UTW
14.11. piątek
* 14.45 – 18.30 : zajęcia teatralne SP, Carpe Diem (Justyna Czernicka)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne ( Patrycja Neidrowska)
* 18.00 : seans filmu „Zagubiona Dziewczyna”
* 17.00 : Brydż
* 15.00 : sesja
* 9.00 – 11.00 : Ekosenior (MGOPS)

Burmistrz Sztum

Leszek Tabor
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