INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (V sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 28 stycznia 2015 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady
dzisiejszej sesji 9 projektów uchwał oraz obwieszczenie w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
Sztum.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i
rozstrzygnięcia w następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH- w okresie międzysesyjnym
nie podjąłem żadnych zarządzeń
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU:
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:
I. W ramach zamówień publicznych:
Ogłoszono przetargi na:
Usługi:
1. Bieżące utrzymanie bulwaru zamkowego - fosy, ścieżek pieszo – rowerowych
wokół jeziora Zajezierskiego i miejsca rekreacji w Zajezierzu.
Przetarg ogłoszono w dniu 12.01.2015 r. Otwarcie ofert 23.01.2015 r., obecnie
trwa badanie ofert.
2. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i wiejskiej w gminie Sztum.
Przetarg ogłoszono w dniu 19.01.2015 roku. Otwarcie ofert 27.01.2015 roku.
Rozstrzygnięto przetargi na:
Usługi:
1. Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta i
gminy Sztum. Wyłoniony wykonawca: „KOGUT” Usługi Komunalne
Ksenia Tyszyńska ze Sztumu (cena brutto: 256.200,00 zł za 3 lata)
2. Ukwiecenie centrum Sztumu. Wyłoniony Wykonawca: „TERRA” Bogusław
Albinowski z Gubina (cena brutto: 72.837,90 zł za 1 rok)
II. Zadania w toku realizacji:
1. Budowa zaplecza stadionu piłkarsko lekkoatletycznego w Sztumie
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego „CELBUD– Przemysłówka” z Kwidzyna. Zadanie w toku.
2. 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
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Wykonawcą robót budowlanych jest firma „EL-DRO” Przedsiębiorstwo
Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. z Grudziądza.
Zadanie na ukończeniu. Przewidywany termin zakończenia robót to
31.01.2015r.
3. Zawarto w dniu 22.12.2014 r. z Patrykiem Schultz Biuro Projektów
Drogowych z Grudziądza umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej na parking w Koniecwałdzie (przy strefie ekonomicznej).
Wykonawca jest w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania
terenu.
4. Miasto Malbork występując w imieniu Gminy Sztum podpisało umowę w
dniu 15.01.2015 na:
1) Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej produktu
turystycznego dla inwestycji zintegrowanych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malborka dla Gmin i Powiatów występujących
wspólnie: Miasta Malborka i Miasta i Gminy Sztum. W zakresie naszej
gminy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji
technicznej w zakresie produktu turystycznego dla:
a) poprawy stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie
Parku Miejskiego w Sztumie (koszt opracowania 88 068,00zł
brutto).
b) rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamków
Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego (koszt opracowania
42 681,00zł brutto).
Wykonawcą jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Biuro
Inżynierskie Anna Gontarz- Bagińska z Gdańska, termin wykonania
dokumentacji ustalono do 15.06.2015 r.
Odbyło się pierwsze spotkanie z Wykonawcą, na którym przekazano
mapy do celów projektowych.
Również Miasto Malbork podpisało w naszym imieniu umowę w dniu
12.01.2015r. na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla
termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych
w ramach inwestycji zintegrowanych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malborka. Wykonawcą jest wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego Firma KAWENA Krzysztof Węgrzyn z
Gdyni, termin wykonania dokumentacji ustalono do 15.06.2015 r. , koszt
dokumentacji wyniesie 150 060zł brutto. Dokumentacja dla Sztumu
będzie obejmować 7 budynków tj: Przychodni Zdrowia przy ul.
Chełmińskiej i Słowackiego, Przychodni Zdrowia i Powiatowego Urzędu
Pracy ul. Chełmińska, dachu budynku UMiG Sztum, budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sztumie, budynku przedszkola w Gościszewie,
budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i budynku OSP w
Postolinie.
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5.

Podpisano w dniu 31.12.2014 r. umowę z Jackiem Śliwińskim z Sopotu
na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.
Przebudowa i adaptacja budynku byłego KWADRO przy ul.
Nowowiejskiego w Sztumie na bibliotekę miejską, koszt opracowania
wyniesie 127 000zł brutto, termin wykonania ustalono do 31 sierpnia
2015 r.

III. W ZAKRESIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
SPRAW OBYWATELSKICH
1. Trwają prace remontowe nawierzchni nieutwardzonej drogi gminnej na
Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie – wykonano 70% zadania. Ze względu na
niesprzyjające warunki atmosferyczne termin zakończenia realizacji
został przesunięty do dnia 31.03.2015 roku.
2. Trwają prace przygotowawcze do realizacji modernizacji dróg gminnych
płytami jumbo w roku 2015.
3. Zakończono prace uzupełniające związane z modernizacją ulicy
Reymonta w Czerninie na kwotę 18500 złotych.
4. Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych na 2015- 2016
rok.
5. Podpisano umowę na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji burzowej
na terenie miasta i gminy Sztum na lata 2015-2017.
6. Trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargu na utrzymanie
zieleni miejskiej i wiejskiej w Sztumie .
7. Trwają prace związane z podpisaniem umowy na wykonanie prac
związanych z ukwieceniem Centrum Sztumu.
8. Podpisano umowę na administrowanie cmentarzami komunalnymi na rok
2015.
9. Wydano 2 decyzje na uzgodnienie dokumentacji przebiegu inwestycji w
zakresie: budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
10.Wydane 2 decyzje dotyczące zjazdu z dróg gminnych.
11.Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa w drodze gminnej.
12.W okresie sprawozdawczym dokonano do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej 71 wpisów w tym : 17 wpisów o rozpoczęcia
działalności, 7 wpisów zakończenia działalności, pozostałe 47 wpisy
dotyczą wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej.
13.Wydano 2 decyzje wygaszenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu
do 4,5 % , od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu.
14.W ramach zadania „Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych
zwierząt z terenu miasta i gminy Sztum, dokonano sterylizację i kastrację
9 kotów.
15.Podpisano umowę ze Spółką Centrum Pomocy Zwierząt Sp. z o.o.
Centrum Pomocy Zwierząt w Kościerzynie na „Prowadzenie działań
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interwencyjno–
profilaktycznych
polegających
na
odławianiu
bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Sztum i umieszczaniu ich w
schronisku w roku 2015.
16.Wydano licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na
terenie Miasta i Gminy SZTUM.
17.Prowadzonych jest 10 postępowań dotyczących wydania decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych
18.Wydano 12 decyzji administracyjnych zezwalających na usuwanie
zadrzewień.
19.Prowadzonych jest 14 postępowań administracyjnych w sprawie wycinki
zadrzewień z terenów prywatnych.
20.W ramach obsługi gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości
przez okres ostatnich 12 m-cy, PWiK odebrał 1769,83 ton zmieszanych
odpadów komunalnych 174,61 ton szkła 68,71 ton papieru, 217,39 ton
plastiku oraz 7,92 ton odpadów wielkogabarytowych, 2,51 ton zużytego
sprzętu RTV.
21.Złożono 30 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz 55 korekt w/w deklaracji.
22.W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady
komunalne nie zgłoszono przypadków złej segregacji.
23.Prowadzonych jest 10 różnych postępowań dotyczących wydania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych.
24.Wydano 12 decyzji administracyjnych zezwalających na usuwanie
zadrzewień.
25.Prowadzonych jest 14 postępowań administracyjnych w sprawie wycinki
zadrzewień z terenów prywatnych.
26.Trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargu na utrzymanie
zieleni miejskiej i wiejskiej w Sztumie.
IV.
W
ZAKRESIE
REFERATU
GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I
MAJĄTKU
1. Dnia 19.01.2015r. Gmina przekazała dokumentację projektową na przebudowę
skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z ulicą Baczyńskiego i Kochanowskiego
(rondo) do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2. Dnia 01.01.2015r. została podpisana umowa użyczenia na lokal użytkowy
znajdujący się w budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie zawarta z Publicznym
Żłobkiem w Sztumie na utworzenie punktu żłobka.
3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na cel
mieszkaniowy tj. działkę nr 252 o pow. 0,0159 ha, położoną w Sztumie przy
ul. Królowej Jadwigi.
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4. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działkę
nr 645/3 o pow. 0,050 ha, położoną w Sztumie przy ul. Sienkiewicza.
5. Trwa postępowanie dotyczące regulacji powierzchni 99 działek położonych
w Sztumskiej Wsi w zakresie uzgodnienia stanu ewidencji budynków i
gruntów z zapisami w księdze wieczystej oraz regulacji stanu prawnego
nieruchomości gminnej położonej w Gościszewie celem założenia księgi
wieczystej.
6. Podano do publicznej wiadomości informacje o wywieszeniu wykazów i
ogłoszeń dotyczących sprzedaży:
1) w drodze bezprzetargowej działki nr 159/4 o pow. 0,0100 ha położonej w
obrębie Koślinka opisanej w KW nr 5243, z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr
216 położonej w Koślince
2) na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul.
Mickiewicza nr 52 z udziałem do gruntu działek nr 361/2 i 362/7
opisanych w KW 19108.
7. Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2014 r. powołałem nowy skład Społecznej
Komisji Mieszkaniowej, w skład której wchodzi dwóch nowych radnych:
pan Tomasz Litwin i pani Ewa Paduch; pozostali członkowie to: Natalia
Walczykowska– MGOPS, Lucyna Burczyk– PWiK zarządca zasobu i
Krzysztofa Parafiniuk inspektor Ref. PPGNiM. W dniu 21 stycznia 2015 r.
odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na którym nowi członkowie
zapoznani zostali z obowiązującymi przepisami i zasadami dot. najmu lokali
gminnego zasobu oraz zaopiniowali pierwsze wnioski osób, wymagających
konsultacji z Komisją. W drugim kwartale roku 2015 r. planowane jest
przystąpienie Komisji do prac związanych utworzeniem projektu
kolejnej/nowej listy przydziału mieszkań. Każda kolejna lista sporządzana
jest po realizacji poprzedniej.
8. Zakończono 5 postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości w miejscowościach w Barlewicach, Kępinie, Sztumskie
Pole i Zajezierzu.
9. Wszczęto 4 postępowania dotyczące podziału i wznowień granic
nieruchomości położonych na terenie naszej gminy – z urzędu oraz z
wniosku stron.
10.Trwają dalsze czynności związane z przygotowaniem 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) 2 decyzje o warunkach zabudowy
2) 9 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub
studium
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V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ :
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2015- 2022
– trwają prace nad LPR; dokonano podziału miasta na obszary
problemowe oraz prowadzone są prace mające na celu wyliczenie
ustalonych przez Urząd Marszałkowski wskaźników dla wyznaczonych
obszarów.
2. Dnia 22.12.2014 r. podpisana została przez Burmistrza MiG Sztum oraz
przekazana Marszałkowi WP „Deklaracja przystąpienia do procesu
przygotowań zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych składanych w
ramach RPO WP na lata 2014-2020”. Zgodnie z wyrażoną wolą
przystąpienia do ww. prac MiG Sztum zaakceptowała również
zaproponowany przez Urząd Marszałkowski harmonogram prac, tj. m.
in.:- przygotowanie Raportu dot. delimitacji obszarów zdegradowanych w
przestrzeni miasta, zgodnie ze wskazaną metodyką, który stanowić będzie
punkt wyjścia dla wyboru obszaru/obszarów do objęcia LPR, w tym
uzgodnienia z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego oraz
wizja lokalna– I kwartał 2015 r.
;
- przystąpienie do sporządzenia LPR poprzez szczegółową diagnozę
społeczno-gospodarczą i przedłożenie Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO
WP LPR Miasta Sztum – II – III kwartał 2015 r.
;
- określenie zakresu projektu zintegrowanego oraz przystąpienie do
negocjacji z IZ RPO WP – IV kwartał 2015 r
.
Przekazaliśmy również Marszałkowi Województwa Pomorskiego nasze
uwagi dot. przyjętych przez Zarząd Województwa Pomorskiego „Założeń
do projektu wytycznych dot. programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO
WP na lata 2014-2020”.
3. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”– w okresie
międzysesyjnym dokonano odbioru sprzętu komputerowego w ramach
podpisanej w wyniku przetargu nieograniczonego umowy na dostawę 20
dodatkowych komputerów do 4 nowych świetlic wiejskich (Postolin,
Biała Góra, Piekło i Koniecwałd) oraz usługi świadczenia dostępu do
internetu. Świetlice/punkty są obecnie wyposażone w 109 komputerów
wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w jednostkach
podległych: 55 w 10 świetlicach wiejskich: (Gronajny, Sztumska Wieś,
Pietrzwałd, Sztumskie Pole, Koślinka, Czernin, Postolin, Biała Góra,
Piekło i Koniecwałd) 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 2014 r. z
użyczonego sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do internetu.
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4.

5.

6.

7.

8.

W okresie międzysesyjnym złożony został kolejny wniosek o płatność w
ramach projektu, dokumenty do podpisania aneksu do umowy
dofinansowania oraz wniosek o zaliczkę w roku 2015 r. Rozpoczęto też
procedurę wyłonienia wykonawcy szkoleń komputerowych w świetlicach
wiejskich.
Projekt pn. „Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej w Sztumie”
(KIS) – w okresie międzysesyjnym odbyły się warsztatu indywidualne
uczestników KIS z doradcą zawodowym oraz spotkania w ramach tzw.
grupy wsparcia. Przygotowano zapytanie ofertowe dot. kursów
zawodowych dla uczestników projektu. Złożony został kolejny wniosek o
płatność. Całkowita wartość projektu wynosi 130.077,64 zł, w tym
dofinansowanie 110.566,00 zł (85%).
Projekt pn. „Ekonomia ku wolności” - Program readaptacyjny w
ramach Modelu aktywizacji zawodowej i społecznej osób skazanych –
Ośrodek w ramach partnerstwa uczestniczy w realizacji działań
założonych w projekcie realizowanym wspólnie przez: Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Gdańsku, Spółdzielnię Socjalną „Iskra” w
Sztumskim Polu oraz Zakład Karny w Sztumie. Głównym celem projektu
jest przygotowanie skazanych do wejścia na rynek pracy po powrocie do
wolności oraz zwiększenie ich kompetencji społecznych. W ramach
projektu realizowane są lub będą m. in. następujące działania:
przygotowanie
społeczno-zawodowe
10
skazanych
(trening
interpersonalny, szkolenia zawodowe i zakresu ekonomii społecznej),
praktyki zawodowe w Spółdzielni socjalnej „Iskra”, terapia skazanych z
udziałem koni, realizacja komponentu z zakresu edukacji kulturalnej
i twórczości artystycznej osób skazanych – konkurs „Galop do wolności”
(konkurs plastyczny, artystyczny, plener artystyczny, wystawa
objazdowa).
Program ASOS 2015 – Ośrodek rozpoczął partnerską współpracę w
zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie działań na
rzecz seniorów w kolejnej edycji Rządowego Programu na Rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt pn. „e-Centrum” - „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. W
projekcie uczestniczy obecnie 6 osób niepełnosprawnych z terenu MiG
Sztum, z których 1 osoba korzysta ze stażu rehabilitacyjnego, a 1
rozpoczęła kurs z zakresu obsługi komputera.
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
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działań w ramach projektu, prowadzą pracę socjalną w środowisku
wytypowanych rodzin.
9. Realizacja Programu P@T w Sztumie – Ośrodek analizuje propozycję
autorów Programu (Komenda Główna Policji) zorganizowania w Sztumie
w roku 2015 tzw. II Pomorskiego Przystanku P@T. W dniu 19 stycznia
br. w Gdańsku zainaugurowano działalność Pomorskiej Grupy
SymP@Tyków P@T.
10.Konkurs ofert na realizacje zdań z zakresu pomocy społecznej w
2015r. – w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie: prowadzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia
(DOW) dla osób starszych oraz świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych. Termin składania ofert ustalono na dzień 10.02.2015 r.
11.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 158
wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 744 Kart. Złożono
zamówienie na kolejne 33 Karty.
12.Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – Od listopada br. Miasto i Gmina Sztum
oferuje mieszkańcom usługę teleopieki. Usługa skierowana jest w
szczególności do osób starszych, niepełnosprawnych czy samotnych;
obecnie korzysta z niej 26 osób.
13.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w
ramach zadań GKRPA: monitorowano 19 rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego
„Krokus” skorzystało 13 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 1
posiedzenie wspólne GKRPA i 7 indywidualnych dyżurów członków
GKRPA; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 10 osób. W roku
2015 rozszerzono ofertę Punktu konsultacyjnego ‘Krokus” przy GKRPA
w Sztumie. Oprócz dyżurów prawnika, psychologa i specjalisty ds.
przemocy wsparcia udzielają również dodatkowi specjaliści w ramach
bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom
ich rodzin (współpraca ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum
Terapeutyczno-Prawne „Interios” w ramach Programu Ministerstwa
Sprawiedliwości).
14.Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie
międzysesyjnym do Przewodniczącej GZI wpłynęło 7 Niebieskich kart;
zwołano 10 grup roboczych w celu podjęcia działań na rzecz rodzin,
w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 19 środowisk, w
których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
15.Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym –
w okresie międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 37 wniosków w tych

Strona 8

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

sprawach, wydano 66 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin
uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 227, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1485 rodzin.
16.W okresie międzysesyjnym wydano 236 decyzji administracyjnych w
zakresu świadczeń pomocy społecznej, 34 decyzje w zakresie dodatków
mieszkaniowych oraz 8 decyzji dot. dodatku energetycznego. Z pomocy
finansowej Ośrodka skorzystało 195 rodzin (374 osoby w rodzinie), z
pomocy niefinansowej skorzystały 203 rodziny (747 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 217 wywiadów środowiskowych, podpisano i
wdrożono 11 nowych kontraktów socjalnych. W schroniskach przebywało
14 klientów. W Domu Pomocy Społecznej przebywało 12 mieszkańców
MiG Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 22 osoby.
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w
ramach Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i
środków własnych gminy (40%) korzystało 359 dzieci. Ze wsparcia w
postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystały 53 rodziny (129 osób w
rodzinie). Udzielano wsparcia 12 rodzinom w postaci asystenta rodziny (1
asystent). Z pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia korzystało 10
seniorów.
17. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie. Realizacja programu
terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników ŚDS w
Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 19 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność
umysłowa).
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) Realizowano projekt WND-POKL.09.01.02-22-163/13 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.
W okresie międzysesyjnym:
- sporządzono wniosek o płatność za okres od 01.10.2014 r. – 31.12.2014 r.
- przeprowadzono postępowanie w sprawie zakupu materiałów biurowych
do Szkolnych Ośrodków Karier.
- przygotowano informację promującą projekt do prasy lokalnej oraz na
stronę internetową Miasta i Gminy Sztum.
- wykonano pomiar wskaźników świadczących o realizacji projektu.
- przeprowadzono nabór na stanowisko nauczyciela przyrody w związku z
rozwiązaniem umowy z poprzednim nauczycielem.
- skierowano na drogę sądową sprawę dotyczącą wyegzekwowania kar
umownych od firmy Alfabet sp. z o.o.
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2. Bieżąca działalność.
1) W ramach wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum w okresie
międzysesyjnym złożono rozliczenie środków Funduszu Pracy za IV
kwartał do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ogólna kwota przyznana w
2014 r. wyniosła 158.675,60 zł. W roku 2014 rozpatrywano 24 wnioski
pracodawców w związku z czym wydano 22 decyzje administracyjne
pozytywne, natomiast wydano 2 decyzje administracyjne negatywne.
2) Wykonując prace związane z przyznaniem pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym złożono sprawozdanie za 2014 r. z
wykonania dotacji na realizację pomocy materialnej w formie stypendiów
i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy
Sztum. Łączna kwota przyznana na ten cel w roku 2014 wynosiła
230.267,00 zł. W roku 2014 ogólnie analizowano 758 wniosków, w
związku z czym wydano 669 decyzji pozytywnych oraz 91 decyzji
negatywnych.
3) W zakresie Rządowego programu ,,Wyprawka szkolna’’ w okresie
międzysesyjnym złożono rozliczenie dotacji za rok 2014. Łączna wartość
przyznanej dotacji wyniosła 40.830,00 zł. W programie wzięło udział 144
uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum.
4) W związku z przyznaniem dotacji celowej w roku szkolnym 2014/2015 na
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu
języka obcego nowożytnego oraz na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
złożono sprawozdanie z wykorzystania dotacji do Kuratorium Oświaty.
Wartość przyznanej dotacji celowej wyniosła 19 723,00 zł.
5) Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonano weryfikacji
danych będących podstawą do naliczenia ostatecznych kwot części
oświatowej subwencji na rok 2015 oraz wykazów placówek oświatowych
w okresie od 02.01.2015 r. – 12.01.2015 r.
6) W dniu 14.01.2014 r. złożono sprawozdanie dotyczące wykonywania
zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat za okres od
01.07.2014 r. – 31.12.2014 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za
pomocą aplikacji statystycznej CAS, (Centralna Aplikacja Statystyczna).
7) W dniu 20.01.2014 r. złożono sprawozdanie Z-06 wszystkich placówek
oświatowych o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2014 rok
do Głównego Urzędu Statystycznego.
8) W dniach 21-30.01.2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
odbyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona przez
wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatury w Tczewie.
Ewaluacja została przeprowadzona w zakresie:
-,,Uczniowie nabywający wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej’’.
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-,,Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji’’.
-,,Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia
wnioski z analizy wyników sprawdzianów’’.
9) Wykonano analizę poniesionych w 2014 roku wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 zgodnie z ustawą Karta
Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Dokonano wypłaty
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów na
łączną kwotę 14.047,25 zł.
10) Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie
planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na
rok 2015 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
11) Trwają prace związane z Rozliczeniem wykorzystanej dotacji przyznanej
z budżetu Miasta i Gminy Sztum na częściowe pokrycie kosztów bieżącej
działalności niepublicznych placówek za okres 2014 roku.
12) W placówkach niepublicznych przeprowadzono kontrole dokumentacji
dotyczącej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej, na podstawie której sporządzano miesięczne informacje o
rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w
2014 roku.
3. Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W okresie międzysesyjnym nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w
Nowej Wsi wzięli udział w szkoleniu pod nazwą ,,Techniki motywacji
uczniów – jak sprawić by chciało im się uczyć ?’’.
2) W placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sztum
zorganizowano imprezy okolicznościowe związane z obchodem Dni
Babci i Dziadka oraz zabawy karnawałowe.
3) W okresie międzysesyjnym uczniowie placówek oświatowych z Miasta i
Gminy Sztum wzięli udział w wolontariacie w związku z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
4) W dniu 07.01.2015 r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sztumie w
ramach projektu Świąteczna Akcja ,,W sieci NGO’’ (w którym
uczestniczy Stowarzyszenie ,,Przyjaciele Dzieci’’) odbyło się w
przedszkolu spotkaniu integracyjne, w którym uczestniczyły dwie grupy
przedszkolne 5-6 latków oraz dzieci 4-letnie z terenu miasta i gminy
Sztum nie uczęszczające do przedszkola. Wspólne zabawy i zajęcia
poprowadzili członkowie Stowarzyszenia będący jednocześnie
nauczycielami przedszkola.
5) W styczniu w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. ,,Kubusia Puchatka w
ramach innowacji ,,Języczkowe zabawy – usprawnienie narządów
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artykulacyjnych u dzieci 3- 4 letnich’’ odbywały się cykliczne zabawy i
ćwiczenia doskonalące sprawność aparatu mowy.
6) Dnia 08.01.2015 r. w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta i Gminy
Sztum odbył się próbny sprawdzian szóstoklasistów wydawnictwa
OPERON.
7) Dnia 15.01.2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne wolontariuszy ze
Szkoły Podstawowej w Sztumie z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Uśnicach w leśniczówce Wilki.
8) W dniu 15.01.2015 r. w Zespole Szkół w Czerninie odbyło się spotkanie
z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, którego celem była
profilaktyka przeciw wszawicy.
9) Dnia 15.01.2015 r. w ramach Społecznej Kampanii Cała Polska Czyta
Dzieciom grupa 5-latków z Publicznego Przedszkola w Sztumie
uczestniczyła w spotkaniu głośnego czytania w kinie Powiśle.
10)
W dniu 15.01.2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
odbyła się inauguracja IV edycji programu edukacji finansowej i
bezpieczeństwa ,,Od grosika do złotówki’’. Spotkanie prowadziła pani
Danuta Chętnik z Banku Spółdzielczego w Sztumie. W czasie realizacji
programu uczniowie klas drugich doskonalić będą procesy poznawcze,
kształtować nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie. Tematyka projektu
koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu,
racjonalnym
wydawaniu
pieniędzy,
oszczędzaniu,
trafnym
przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzykownych sytuacji.
11)
W dniach od 27-28.01.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w
Sztumie zakończył się szkolny etap akcji w ramach działań UNICEF –
Kolory Świata. Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i
młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że
pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
zbieranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.
VII. W ZAKRESIE REFERATU PROGRAMÓW POMOCOWYCH,
WSPÓŁPRACY
Z
ZAGRANICĄ
I
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI :
1. Trwa weryfikacja złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosku o płatność projektu pn.: „Rewitalizacja terenów
fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi
murami”. Wnioskowana kwota do refundacji wynosi 602 912,13 zł.
Oczekuje się również na protokół z Kontroli projektu, która odbyła się w
Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w dniach 08-10 grudnia 2014r. Kontrola
została przeprowadzana w związku z zakończeniem realizacji projektu
oraz złożeniem wniosku o płatność końcową.
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2. Trwa weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą złożonych wniosków o
płatność. W dniu 31 grudnia 2014 r. złożono wymagane uzupełnienia do
następujących projektów: „Poprawa jakości życia mieszkańców
obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości–
budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w
miejscowości Biała Góra”– wnioskowana kwota 272.148,00 zł.„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” – wnioskowana kwota
154.124,00 zł.
3. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części
Sztumskiego Pola- etap III”. W dniu 19 stycznia złożono do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego XIII wniosek o płatność
końcową, wnioskowana kwota refundacji wynosi 157 016,35 zł oraz
korektę XII wniosku o płatność, wnioskowana kwota do refundacji nie
uległa zmianie i wynosi 5 286,08 zł.
4. Trwają prace nad realizacją projektu pn.: „Turystyczny Sztum na
Szlaku Zamków Gotyckich” w ramach, którego zostanie wydana mapa,
folder oraz informator turystyczny Sztumu.
5. Obecnie trwa weryfikacja złożonego w dniu 19 grudnia 2014r. do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosku o płatność
projektu pn.: „Questy- poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o
innowacyjne formy rozwoju turystyki”. Wnioskowana kwota do
refundacji wynosi 19 326,64zł.
6. Trwa weryfikacja złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosku o płatność projektu pn.: „Żaba ze Sztumu - wydanie
publikacji ukazujących i opisujących walory Miasta i Gminy Sztum,
połączone z zakupem artykułów promocyjnych, podsumowane organizacją
pikniku rodzinno- turystycznego". Wnioskowana kwota do refundacji
wynosi 22.723,44 zł.
7. Trwa weryfikacja złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosku o płatność projektu pn.: „Gmina Sztum w
obiektywie”. Wnioskowana kwota do refundacji wynosi 29.550,00 zł.
8. Obecnie trwa weryfikacja złożonego do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego wniosku o płatność końcową projektu 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”. Wnioskowana kwota do
refundacji dla Miasta i Gminy Sztum wynosi 21 955,50 zł.
9. Dnia 9 stycznia 2015r. został podpisany protokół z przeprowadzonego audytu
gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej przez
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Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Audytem objęty był projekt pn.:
„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu– budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego” i nie
zawierał uwag do Lidera projektu, tj. do Miasta i Gminy Sztum.
10. W styczniu 2015r. złożono do Instytucji Zarządzającej RPO WP
sprawozdanie z zachowania trwałości projektu dla projektów:
1) „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja
Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w
Sztumie”,
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego
Pola".
11. 23 stycznia 2015r. odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne, w którym
uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych,
środowisk kultury, polityki, biznesu, mediów oraz sportu.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami
pozarządowymi:
1. Trwa weryfikacja sprawozdań końcowych z realizacji zadań, na które
przyznano dotacje w zakresie rozwoju sportu, organizacjom
pozarządowym.
2. Trwa przyjmowanie wniosków składanych przez kluby sportowe o
przyznanie stypendiów sportowych na rok 2015. Termin ich składania
upływa 31 stycznia 2015r.
3. Do dnia 23 stycznia 2015r. kluby sportowe mogły składać wnioski o
przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na rok 2015.
4. Przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego ankiet monitorujących, dotyczących zrealizowanych
projektów:
1) „Sztuka rękodzieła– kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów
integrujących lokalne społeczeństwo”,
2) „Gotuj i żyj zdrowo– cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i
wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy
wiejskiej w Sztumskiej Wsi”,
3) „Dzień ziemniaka– festyn integrujący lokalne społeczeństwo”,
4) „Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej– cykl warsztatów i
przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo”,
5) „Aktywne wakacje– cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży”,
6) „Rowerem po Powiślu– aktywizacja mieszkańców poprzez organizację
cyklu rajdów rowerowych”,
7) „Gmina Sztum w historii mówionej– organizacja spotkań osób
starszych oraz wydanie albumu".
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIE CENTRUM
KULTURY
2.01. 16.00 „Piorun i magiczny dom”
3.01. 16.00 „Piorun i magiczny dom”
4.01. 16.00 „Piorun i magiczny dom”
18.00 „Ida”
5.01. 12.00 casting PAT
18.00 „Ida”
6.01. 14.30 – 18.00 zajęcia teatralne
14.30 – 19.30 taniec
16.00 zajęcia plastyczne
18.00 „Ida”
7.01. 14.00 – 21.00 warsztaty gitarowe
15.00 – 18.30 taniec
15.00 – 18.00 Klub Plastyków
16.00 - 18.00 zajęcia teatralne
8.01. 13.00 – 16.00 pianino, keyboard
15.30 – 18.30 taniec
16.00 warsztaty teatralne
18.00 – 19.30 Taniec Ludowy
17.30 turniej brydżowy
9.01. 14.45 – 18.30 zajęcia teatralne SP, Carpe Diem
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne
16.00 spotkanie noworoczne Klubu Plastyków
17.00 brydż
10.01. 14.00 – 20.00 Pionkolandia
15.00 zabawa w Sztumskiej Wsi
11.01. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
12.01. 14.00 – 18.00 śpiew, keyboard, utw
15.00 – 20.30 taniec
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne
16.00 warsztaty ruchowe UTW
13.01. 14.30 – 18.00 zajęcia teatralne
14.30 – 19.30 taniec
16.00 zajęcia plastyczne
18.00 DKF „Obce ciało”
14.01. 14.00 – 21.00 gitara
15.00 – 18.30 taniec
15.00 – 18.00 Klub Plastyków
16.00 - 18.00 zajęcia teatralne
16.00 wykład UTW „ Ekonomia Płci”
15.01. 13.00 – 16.00 pianino, keyboard
15.30 – 18.30 taniec
16.00 warsztaty teatralne
16.00 warsztaty z rękodzieła UTW
18.00 – 19.30 Taniec Ludowy
16.01. 9.00 zbiorówka Nowa Wieś „Hobbit”
14.45 – 18.30 zajęcia teatralne

Strona 15

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

16.00 – 17.00 warsztaty teatralne
16.00 – 18.00 Olimpia Sztum - wynajem sali, obsługa logistyczna
18.00 „Hobbit”
18.00 otwarcie wystawy fotografii
18.00 brydż
17.01. 10.00 – 12.30 nagłośnienie Grand Prix Sztum
18.00 „Hobbit”
18.01. 18.00 „Hobbit”
19.01. 14.00 – 18.00 śpiew, keyboard, utw
15.00 – 20.30 taniec
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne
16.00 warsztaty ruchowe
20.01. 14.30 – 18.00 zajęcia teatralne
14.30 – 19.30 taniec
16.00 zajęcia plastyczne
21.01. 14.00 – 21.00 gitara
15.00 – 18.30 taniec
15.00 – 18.00 Klub Plastyków
16.00 - 18.00 zajęcia teatralne
16.00 spotkanie z dietetykiem UTW
22.01. 13.00 – 16.00 pianino, keyboard
15.30 – 18.30 taniec
16.00 warsztaty teatralne
16.00 wykład o relaksacji UTW
18.00 – 19.30 Taniec Ludowy
23.01. 14.45 – 18.30 zajęcia teatralne
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne
17.00 Noworoczne Spotkanie Burmistrza
21.00 Koncert Voo Voo
24.01. 12.00 – 14.00 Bal Choinkowy - Zajezierze
18.00 „Noc w muzeum”
25.01. 18.00 „Noc w muzeum”
26.01. 9.00 bal przedszkole Słoneczna Górka
14.00 – 18.00 śpiew, keyboard, utw
15.00 – 20.30 taniec
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne
16.00 warsztaty ruchowe
18.00 „Noc w muzeum”
27.01. 10.00 spektakle dla gimnazjum
14.30 – 18.00 zajęcia teatralne
14.30 – 19.30 taniec
16.00 zajęcia plastyczne
18.00 DKF „Macondo”
28.01. 14.00 – 21.00 gitara
15.00 – 18.30 taniec
15.00 – 18.00 Klub Plastyków
16.00 warsztaty taneczne
16.00 - 18.00 zajęcia teatralne
18.00 przedstawienie grupy teatralnej SCK
29.01. 10.00 koncert charytatywny
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13.00 – 16.00 pianino, keyboard
15.30 – 18.30 taniec
16.00 warsztaty rękodzieło UTW
16.00 warsztaty taneczne
18.00 – 19.30 Taniec Ludowy
30.01. 8.15 "Karolina” zbiorówka gimnazjum
14.45 – 18.30 zajęcia teatralne
13.00 – 19.00 Gościszewo zabawa karnawałowa
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne
16.00 podsumowanie semestru UTW + Justyna Czernicka spektakl
18.00 „Karolina”
31.01. 18.00 „Karolina”

W zakresie spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2015
Głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 2 do 23 lutego 2015r.
Głosowanie będzie odbywać się elektronicznie poprzez stronę www.sztum.pl,
na której będą dostępne karty do głosowania.
Możliwe będzie też wypełnianie papierowych kart do głosowania.
Głosować będzie można w świetlicach wiejskich (w określonych dniach i
godzinach zgodnie z harmonogram pracy świetlic wiejskich), a także w szkole w
Nowej Wsi oraz w Gościszewie.
W głosowaniu bierze udział 11 zadań w Okręgu nr 1 (Sztum i Czernin) oraz 17
zadań w Okręgu nr 2 (17 pozostałych sołectw).
Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości w ciągu 7 dni od
zakończenia głosowania.
Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim 2015 znajdą Państwo w
najnowszym wydaniu informatora sztumskiego (w dystrybucji od 2 lutego) oraz
na www.sztum.pl. Informacji udziela także Daria Mietlewska-Dura, Sekretarz
Miasta i Gminy. W uzupełnieniu Sekretarz dodała, że w dniu dzisiejszym
Sołtysi otrzymali koperty z plakatami, kartami do głosowania (..). Prosi o
rozwieszenie plakatów w miejscach dostępnych dla mieszkańców, w każdym
punkcie , gdzie będzie odbywało się głosowanie. Głosowanie rozpocznie się już
w najbliższy poniedziałek. Również w poniedziałek ukaże się Biuletyn, w
którym będzie podana szczegółowa informacja dotycząca głosowania nad
Budżetem Obywatelskim. Burmistrz poinformował, że w Sołectwach odbędą się
zebrania sołeckie i będzie możliwość oddania głosów.
Burmistrz Sztum
Leszek Tabor
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