INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (VIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 29 KWIETNIA 2015 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
6 projektów uchwał
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia w
następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
I.
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1. 751„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” na podstawie
pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-680-3/15 z 23 marca 2015 r.
kwotę 27.667 zł (§2010) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w tym:
- na przeprowadzenie głosowania w dniu 10 maja w wysokości 18.445 zł,
- wyłącznie na przeprowadzenie ponownego głosowania w wysokości
9.222 zł, zgodnie z planem finansowym na zadania zlecone.
2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu” o kwotę 263.409 zł na dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§6620) na wydatki majątkowe (§6050) na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie”, zgodnie z porozumieniem z 25 marca 2015r. z Powiatem
Sztumskim.
3. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.6.2.2015.AR z dnia 03.04.2015 r.
załącznik nr 1 - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 27/6.2/2015 z dnia 3.04.2015r.
zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 3.033 zł (§ 2010) przeznaczonej na
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2015 roku dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
(§ 3110 kwotę 2.973 zł i §4300 kwotę 60 zł), realizowanego przez gminy w
wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
b) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111. 64.2015.MSz z dnia 03.04.2015 r.
załącznik nr 1 - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 26/64/2015 z dnia 2.04.2015r.
zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 1.160 zł (§2010) przeznaczonej na
wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania
(§ 3030), zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
c) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-.I.3111.38.2015.AR z dnia 23.03.2015 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/38/2015 z dnia 20.03.2015 r. zwiększono
plan dotacji na 2015 rok w kwocie 700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych
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z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 05.12.2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).
4. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.68.2015MS z dnia 07.04.2015r. załącznik nr 1 decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 28/68/2015 z dnia 7.04.2015r. zwiększono plan dotacji na rok 2015
o kwotę 104.000 zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy
o systemie oświaty, (§3240 kwotę 99.000 zł i §3260 kwotę 5.000 zł),
5. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki” kwotę
18.000 zł na dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t. na zadania bieżące (§2320) i wydatki (§2480),
zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 /2015 z 08 kwietnia 2015 r. do Porozumienia z
dnia 16 lutego 2015 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na powierzenie zadań powiatu
w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
II. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 12.000 zł do
działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412
„Ochotnicze straże pożarne” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na wymianę (wykonanie i montaż)
bramy wjazdowej do strażnicy– budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Białej Górze.
III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między grupami i rozdziałami wydatków
w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań, na wydatki majątkowe na zadanie pn.:
„Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń”, z przeznaczeniem na
nabycie gruntu pod drogę gminną.
2) 750„Administracja publiczna”:
a) z rozdz. 75023 „Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań:
 kwotę 399 zł do rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,
 kwotę 2.000 zł do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z
przeznaczeniem
na
przygotowanie
(jako
współorganizator)
V
Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Społecznej
Odpowiedzialności Organizacji pt. „Samorząd Nauka– Biznes. Dobre praktyki.
Współpraca. Strategie”,
b) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 2.610 zł
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań, na wydatki majątkowe na sfinansowanie zadania pn.:
„Stworzenie nowej strony internetowej”.
c) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 15.260 zł
w wydatkach bieżących, z wydatków jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań, na wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3, z przeznaczeniem na realizację
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projektu pn. „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich” realizowany w
ramach PROW 2007-2013, (§ 4307 kwotę 9.925zł i § 4309 kwotę 5.335 zł),
3) 801 „Oświata i wychowanie” w celu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży,
- z rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 410.243 zł (z §4010, 4110 i
4120),
b) 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 15.000 zł
(z § 4010, 4110 i 4120) i wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 109 zł (z §4120),
c) 80110 „Gimnazja” ” z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych kwotę 110.000 zł (z §4010, 4110 i 4120) i z dotacji
na zadania bieżące kwotę 20.860 zł (z §2540),
d) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
2.864 zł ( z §4300, 4700 i 4410),
- do rozdz..:
a) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
15.000 zł ( z §4010, 4110 i 4120) i na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 109 zł ( na § 4210),
b) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych” na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane kwotę 520.243 zł ( na § 4010, 4110 i 4120) i na wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.864 zł ( na §4300, 4700,
4410)) oraz na dotacje na zadania bieżące kwotę 20.860 zł,
Ponadto z rozdziału:
a) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 6.000 zł z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz.
80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na koszty wychowania
przedszkolnego na ucznia uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego w
Tczewie, a będącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sztum,
4) 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85295 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących
ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z § 3110) kwotę 17.600 zł do rozdz. 85214 na
wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( na sfinansowanie posiłku
§ 3110),
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90019 „Wpływy i
wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
kwotę 15.500 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z
przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności
gospodarczej na pełnienie nadzoru nad pracami w zakresie utrzymania zieleni,
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6) 926 „Kultura fizyczna” z rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 5.000 zł z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do
rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na naprawę
zniszczonych elementów placu zabaw.
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Zamówienia publiczne:
Ogłoszono przetargi na:
Roboty budowlane:
1. Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Miasta i Gminy Sztum
- część I
Przetarg ogłoszono w dniu 08.04.2015 roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.04.2015r.,
Trwają prace komisji nad badaniem ofert (wpłynęły 4 oferty).
2. Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Miasta i Gminy Sztum
- część II. Przetarg ogłoszono w dniu 08.04.2015 roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu
23.04.2015r., Trwają prace komisji nad badaniem ofert (wpłynęły 4 oferty).
3. Urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra, gmina Sztum. Przetarg
ogłoszono w dniu 15.04.2015 roku. Termin składania ofert do 30.04.2015r.
4. Remont dachu Willi - Wzgórze Zamkowe w Sztumie. Przetarg ogłoszono w dniu 03.04.2015
roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.04.2015r. Trwają prace komisji nad badaniem ofert
(wpłynęło 7 ofert).
Usługi
1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum,
Przetarg ogłoszono w dniu 01.04.2015 roku. Termin składania ofert do 15.05.2015r.
2. Zamówienie z wolnej ręki na: Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia na terenie Miasta
i Gminy Sztum – Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowano w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2015r. Umowa zostanie zawarta z ENERGA
OŚWIETLENIE, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot.
Rozstrzygnięto przetargi na:
Roboty budowlane:
1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - ETAP II,
Wyłoniony wykonawca: Jan Krupiński Zakład Budowlany z Grudziądza (cena brutto:
1 250.000,00 zł.).
2. Przebudowę ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy
Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina w Sztumie.
Wyłoniony wykonawca: Konsorcjum: TOSIA sp. z o.o. z Dzierzgonia jako Lider i BAZALT
Sp. z o.o. z Waplewa Wielkiego – Partner (cena brutto: 2 166 904,27 zł., terminem realizacji
7 m-cy od podpisania umowy). Planowany termin podpisania umowy 30.04.2015r.
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, roboty przebiegają zgodnie
z harmonogramem, umowny termin zakończenia inwestycji do 31.08.2015r. (wartość robót
budowlanych 2 777 821,65zł, dofinansowanie 1 000 000zł.).
2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – ETAP
II, w dniu 10.04.2015r. podpisano z Janem Krupińskim Zakład Budowlany z Grudziądza
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umowę na wykonanie robót budowlanych za cenę 1 250 000zł., termin wykonania do
10.11.2015r., nadzór inwestorski sprawuje Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Drog-Bud” z Tczewa za cenę 24 354 zł.
3. Trwają prace nad dokumentacjami projektowymi dla n/w zadań:
3.1. Parking w Koniecwałdzie (przy strefie ekonomicznej). Wykonawca - Patryk Schultz
Biuro Projektów Drogowych z Grudziądza, trwają prace projektowe, termin realizacji do
25.05.2015r. (za cenę 22 140 zł.).
3.2. Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego
w Sztumie oraz dla rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich
wokół Jeziora Zajezierskiego, Wykonawca - Anna Gontarz-Bagińska Biuro Inżynierskie
z Gdańska, Wykonawca jest na etapie opracowywania projektu budowlanego
i wykonawczego, termin realizacji do 15.06.2015r., (za cenę: park 88 068 zł. i ścieżka
42 681zł, dokumentacja dofinansowana w 90%).
3.3 Termomodernizacja budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych
dla 7 budynków tj.: Przychodni Zdrowia przy ul. Chełmińskiej i Słowackiego, Przychodni
Zdrowia i Powiatowego Urzędu Pracy ul. Chełmińska, dachu budynku Urzędu Miasta i
Gminy Sztum, budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, budynku przedszkola w
Gościszewie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i budynku OSP w Postolinie,
Wykonawca - Krzysztof Węgrzyn Firma KAWENA z Gdyni jest na etapie opracowywania
projektu budowlanego i wykonawczego, termin do 15.06.2015r., (za cenę: 150 060 zł.,
dokumentacja dofinansowana w 90%).
3.4 Przebudowa i adaptacja budynku byłego KWADRO przy ul. Nowowiejskiego
w Sztumie na bibliotekę miejską, Wykonawca: Jacek Śliwiński SML Inżynierowie
i Architekci z Sopotu, opracował koncepcję architektoniczną budynku, obecnie trwają
prace nad projektem budowlanym wielobranżowym, termin wykonania drugiej części
umowy do 29 maja 2015r., (za cenę: 127 000 zł.).
3.5 Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie,
Wykonawca Jerzy Cieszko Usługi Ogólnobudowlane, Budownictwo Ogólne i Lądowe
z Malborka, termin wykonania do 30 lipca 2015r., zadanie do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego, (za cenę: 4 305 zł.)
3.6 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym
wody opadowe w Sztumie, Wykonawca: Adam Papaj Biuro Projektowo-Inwestycyjne
„HYDRO-TERM” z Malborka, termin wykonania do 31 sierpnia 2015r. (za cenę:
20 295zł.).
III.

W
ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA

REFERATU

GOSPODARKI

KOMUNALNEJ

I

1. Trwają prace przygotowawcze do realizacji modernizacji dróg gminnych płytami jumbo
w roku 2015, w dniach 23 i 24.04 dokonano otwarcia ofert.
2. 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 18.05.2015
roku.
3. Wydano 6 decyzji na uzgodnienie dokumentacji przebiegu inwestycji w zakresie:
budowy kanalizacji, linii energetycznej, sieci gazowej.
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4. Wydano 1 decyzję dotyczącą uzgodnienia zjazdów z dróg gminnych oraz 1 decyzję na
zajęcie pasa w drodze gminnej.
5. Od dnia 23.03.2015 roku do dnia 28.04.2015 roku dokonano do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej 115 wpisów w tym wpisy o rozpoczęcia działalności,
zakończenia działalności, pozostałe wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu,
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
6. Wydano 11 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w detalu, gastronomi do 4,5 % , od 4,5% do
18 % zawartości alkoholu.
7. W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Sztum, dokonano 4 sterylizacji i kastracji kotów, leczenia
bezpańskich Zwierząt.
8. Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia „Budowa ujęcia poboru wód
podziemnych na terenie Zakładu w Górkach eksploatowanego przez ADM Czernin
S.A.”
9. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów
biodegradowalnych w Nowej Wsi;
10. W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości
przez okres ostatnich 3 m-cy, PWiK odebrał 358,24 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych 38,48 Mg szkła 14,82 Mg papieru, 94,43 Mg plastiku. Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych wynosiła 4,5 Mg oraz zużytego sprzęty RTV i AGD wyniosła
1,252 Mg
11. Złożono 10 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz 83 korekt w/w deklaracji.
12. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne
zgłoszono 3 przypadki złej segregacji.
13. W ramach podpisanej umowy na świadczenie usług polegających na likwidacji dzikich
wysypisk śmieci z terenu miasta i gminy Sztum w roku 2015 zlikwidowano 24m³.
14. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi woj. Nr
603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze
Gmina Sztum w ramach umowy z Zarządem Powiatu Sztumskiego dofinansowuje
opracowanie dokumentacji techniczno projektowej współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego w latach 2007-2013. Dofinansowanie Gminy
Sztum w formie dotacji celowej na rok 2015 jest zagwarantowane w
wysokości 24 875,00 po stronie powiatu kwota 24 875,00. Całkowity koszt realizacji
projektu wynosi 199 000,00 PLN.
15. W dniu 14.04.2015 r. podpisana została umowa na budowę drugiej nitki mostu na rzece
Nogat wraz dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 i 55. Przewiduje się, że prace
budowlane potrwają ok. 20 miesięcy w związku z czym należy się spodziewać
wzmożonego ruchu w Sztumie oraz na drodze wojewódzkiej Sztum-Biała Góra oraz
Piekło – Miłoradz.
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IV. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
1. Dnia 22.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej. Zaopiniowano projekt zmiany mpzp dla terenów w obrębie
Sztumskie Pole, oraz zaopiniowano postęp prac nad zmianami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum (w kontekście LPR,
lotniska).
2. Odbyły się 2 spotkania z mieszkańcami Gościszewa i Koniecwałdu w sprawie zapoznania
ich i przedstawienia Obszaru Ograniczonego Użytkowania Lotniska w Królewie
Malborskim, który będzie uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego.
Przedstawiono sugestie dotyczące składania przez mieszkańców wniosków o warunki
zabudowy na tereny objęte ograniczeniem. W przypadku odłożenia w czasie podjęcia
uchwały o zwiększonym obszarze ograniczonego użytkowania, gmina rozpatrzy
możliwość przystąpienia do opracowania mpzp dla terenów wykluczonych w przyszłości
z rozwoju.
3. Firma LS Tech-Homes z Bielska Białej wystąpiła o pozwolenie na budowę II etapu
rozbudowy hali produkcyjno-montażowej na terenie PSSE w Koniecwałdzie.
4. Wydano:
1) 10 decyzji o warunkach zabudowy
2) 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3) 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku
4) 24 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub studium
5) 2 wypisy i wyrysy z planu miejscowego
5. Wszczęto:
1) 7 postępowań dotyczących podziałów nieruchomości położonych w Sztumie (m.in.
pod garaże przy ul. Spokojnej, regulacja stanu prawnego dróg po inwestycji na
osiedlu Parkowym) w Barlewicach, Koślince, Sztumskiej Wsi i Zajezierzu – z urzędu
oraz z wnioski stron.
2) wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości.
3) Przygotowanie i analiza dokumentów do wszczęcia postępowań odnośnie opłaty
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (12 wszczęć).
6. Zawarto:
4 aneksy i 5 umów dzierżaw i najmu na grunty położone na terenie miasta i gminy Sztum
7. Sprzedano:
1) w drodze III przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym nr 79 i gospodarczym położoną w Nowej Wsi, z działką nr 177/2 o pow.
800 m2.
2) działkę nr 573/7 położoną w Sztumie przy ul. Osińskiego przeznaczoną pod
zabudowę mieszkalno – usługową (151,50 zł za m2) .
8. Wniesiono do PWiK sp. z o.o. w Sztumie aport w postaci sieci kanalizacji sanitarnej etap
III, wybudowanej dla części obszaru Sztumskie Pole o wartości 1 200 500,00 zł na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
9. Zawarto umowę notarialną nabycia od osoby fizycznej do gminnego zasobu działki nr
128/14 o pow. 0,3574 ha położonej w obrębie Kępina z przeznaczeniem na drogę
publiczną (zgodnie z ustaleniami planu miejscowego). Cena nabycia 97 200,00 zł ( tj.
27,20 zł / m 2).
10. Ogłoszono na dzień 11 maja 2015 roku:
1) II przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży działki nr 279/161 położonej przy
ul. Nowowiejskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego. Cena
wywoławcza wynosi 89 760,00 zł netto (85,00 zł za m2 netto),
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2) I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym o pow. 97,73 m2 i gospodarczym o pow. 22,97 m , położonej na działce
nr 144 o pow. 882 m2 w Sztumskim Polu przy ul. Łąkowej nr 4. Cena wywoławcza
za nieruchomość wynosi 49 160,00 zł
11. Ustalono:
1) w drodze III przetargu nieograniczonego nabywcę lokalu mieszkalnego w budynku
przy ul. Skłodowskiej nr 21, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do
gruntu działki nr 176 za cenę za lokal 47 470,00 zł i za udział do gruntu oddawany
w użytkowanie wieczyste 21 210,00 zł. Nabywcami są osoby bezumownie
korzystające z nieruchomości po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi 30 kwietnia br.
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 jednostki urbanistyczne oraz zebrano dane
konieczne do wyliczenia ustalonych przez Urząd Marszałkowski wskaźników dla obszarów
problemowych.
Dnia 22.12.2014 r. podpisana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz
przekazana Marszałkowi Województwa Pomorskiego „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 Miasto i Gmina
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 – do 30.04.2015 r.;
- przystąpienie do sporządzenia LPR poprzez szczegółową diagnozę społeczno-gospodarczą
i przedłożenie Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO WP LPR Miasta Sztum, jak również wizja
lokalna – II – III kwartał 2015 r. o- określenie zakresu projektu zintegrowanego oraz
przystąpienie do negocjacji z IZ RPO WP – IV kwartał 2015 r.
2. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym rozliczono szkolenia
komputerowe przeprowadzone w 10 świetlicach wiejskich (ze szkolenia z podstaw obsługi
komputera i korzystania z internetu skorzystało 135 mieszkańców poszczególnych sołectw);
przeprowadzono również postępowanie oraz podpisano umowę na serwis dodatkowego
sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu do 4 nowych lokalizacji.
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.
Całkowite wydatki na realizację projektu oszacowano na kwotę 856.242,42 zł, przyznane
dofinansowanie to kwota 846.242,42 zł (98,8%).
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3. Projekt pn. „Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej w Sztumie” (KIS) – w okresie
międzysesyjnym odbywały się kursy zawodowe, w których uczestniczą beneficjenci
projektu, tj. kurs operatora wózka widłowego, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej,
sprzedawcy z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózków widłowych, florystyki,
pracownika administracyjno-biurowego, gastronomiczny. Całkowita wartość projektu
wynosi 130.077,64 zł, w tym dofinansowanie 110.566,00 zł (85%).
4. 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).
5. Projekt pn. „e-Centrum” - „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”. W okresie międzysesyjnym zakończono realizację
działań projektowych wobec 11 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
W kolejnej perspektywie finansowej środków unijnych 2014-2020 planowana jest
kontynuacja działań wobec osób niepełnosprawnych.
6. Projekt pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i
instytucji rynku pracy – pilotaż” (finansowany w 100% ze środków UE w ramach EFS) – w
marcu br. zakończono realizację działań projektowych w odniesieniu do 3 rodzin z MiG
Sztum. 4 pracowników Ośrodka uczestniczyło w realizacji działań w ramach projektu.
7.

Realizacja Programu P@T w Sztumie – Ośrodek, wspólnie z innymi partnerami i
młodzieżową grupą P@T, zorganizował w Sztumie w dniach 10-11 kwietnia 2015 r. tzw. II
Pomorski Przystanek P@T. W Przystanku wzięła udział pomorska młodzież działająca w
Programie profilaktycznym Komendy Głównej Policji pn. „Profilaktyka a Ty” (prawie 300
P@Towiczów) oraz zaproszeni goście. Gospodarzem Przystanku był Burmistrz Miasta i
Gminy Sztum, a honorowy patronat nad nim sprawowali Wojewoda Pomorski oraz
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

8. 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 194 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 916
Kart.
9. 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 27 osób.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 15
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 13 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się
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jedno posiedzenie wspólne GKRPA i 7 indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na
posiedzenia członków GKRPA wezwano 11 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).
11.Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 4 Niebieskie karty; zwołano 14 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano
14 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną. W dniu
31.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 55 wniosków w tych sprawach, wydano 98
decyzji administracyjnych.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 183, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1097 rodzin.
13. W okresie międzysesyjnym wydano 167 decyzji administracyjnych w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 30 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 6 decyzji dot.
dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 361 rodzin (858 osób w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystały 294 rodziny (1007 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 149 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 12
nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 11 klientów, W DPS przebywało 14 mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 21 osób.
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy
(40%) korzystało 385 dzieci. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało
59 rodzin (127 osób w rodzinie).
Udzielono wsparcia 12 rodzinom w postaci asystenta rodziny (1 asystent).
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 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:
 prowadzono zajęcia edukacyjne specjalistyczne dla uczniów zdolnych w bloku
humanistycznym i artystycznym, organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
Strona 10

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, z gimnastyki korekcyjnej oraz rozwijające
kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych, matematyki i przyrody,
 przeprowadzono monitoring i analizę wskaźników,
 omówiono sprawy bieżące dotyczące projektu z dyrektorami placówek podczas
narady dyrektorów w dniu 02.04.2015 r,
 sporządzono wniosek o płatność za okres styczeń – marzec 2015 roku,
 rozliczono usługę edukacyjną za okres od stycznia do marca 2015 roku,
 przygotowano publikację promującą projekt do Biuletynu Informacji Publicznej,
 przekazano Informację do Urzędu Marszałkowskiego o wysokości dofinansowania,
które nie zostanie wykorzystane w ramach projektu,
 wystosowano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców na prowadzenie zajęć
w ramach części 63 – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przyrody.
2) W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie
Publicznego Żłobka w Sztumie do programu ,,Maluch 2015’’ organizowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Miasto i Gmina Sztum na realizację
powyższego zadania otrzymała wnioskowane dofinansowanie w wysokości 192.000,00
zł
3) Dnia 31.03.2015 Zespół Szkół w Czerninie złożył wniosek o pozyskanie środków
finansowych na realizację projektu pn. ,,Jak ukazywać tożsamość w Europie?’’ do
programu Erasmus+ w ramach akcji kluczowej Współpraca na rzecz innowacji i
wymiany dobrych praktyk. Wniosek został aplikowany w ramach partnerstwa
strategicznego, czyli współpracy z organizacją partnerską Szkoły Podstawowej w Dolné
Orešany (Słowacja). Głównym celem jest nawiązanie współpracy między placówkami,
wymiana doświadczeń kadry w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej, rozwój
umiejętności językowych oraz promocja placówki na arenie międzynarodowej.
Głównym działaniem w projekcie będzie propagowanie tradycji, poznanie historii,
obyczajów i zwyczajów kraju, poznawanie innych osób, ich zainteresowań, marzeń i
rodzin. W ramach powyższych działań zaplanowano wiele atrakcji m.in.: edukacyjne
konkursy, zajęcia, warsztaty oraz wyjazdy zarówno po Polsce jak i Słowacji. Wartość
projektu wyniósł 54.125,00 euro.
2. Bieżąca działalność.
1) W ramach wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum w okresie międzysesyjnym:
 sporządzono i wysłano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczenie
środków Funduszu Pracy za I kwartał 2015 r.
2) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym złożono do Kuratorium Oświaty w Gdańsku harmonogram przekazania
środków finansowych na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od
stycznia do czerwca 2015 r.
3) Wykonując prace związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum przeprowadzono postępowanie
egzekucyjne m. in.:
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 wystawiono i wysłano tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Malborku w celu wyegzekwowania grzywny dotyczącej przymuszenia do
uczęszczania jednego ucznia na zajęcia szkolne do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie,
 wystawiono i wysłano rodzicom postanowienie o nałożeniu grzywny w kwocie
200,00 zł w celu przymuszenia uczęszczania jednego ucznia na zajęcia szkolne do
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie.
4) W dniu 31.03.2015 roku odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego ds. realizacji zadań
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum „Efektywny system edukacji. Celem spotkania
była analiza osiągniętych w 2014 roku wskaźników kontekstowych wynikających z
realizacji działań określonych w ramach celu strategicznego CS.2.2 Efektywny system
edukacji.
5) Dnia 02.04.2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie odbyła
się narada dyrektorów placówek oświatowych. Obrady dotyczyły głównie
przedstawienia programów, projektów, konkursów i działań realizowanych ze środków
zewnętrznych oraz spraw bieżących związanych z działalnością placówek oświatowych
na terenie Miasta i Gminy Sztum.
6) Przygotowano i przekazano bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli do Systemu
Informacji Oświatowej według stanu na 31.03.2015 roku. Bazę danych oświatowych
przekazano do Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz przesłano zestawienie zbiorcze i
raport szkół i placówek.
7) Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Termin składania
ofert upływa 8 maja 2015 roku. W dniu 23.04.2015 roku zamieszczono na stronie BIP –
Miasta i Gminy Sztum oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłoszenie ws. powyższego
naboru.
8) Do Ministerstwa Edukacji Narodowej złożono wnioski o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu:
 wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych
ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą na łączną kwotę 230.000,00
zł,
 wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach na łączną kwotę
425.947,00zł.
9) Trwają prace związane z opracowaniem arkuszy organizacji szkół na rok szkolny
2015/2016.
3. Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W okresie międzysesyjnym uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół w Czerninie włączyli
się do konkursu zorganizowanego przez drogerię Rossman pn. ,, Rossman 1000
wakacji’’, w ramach którego nakręcili film i stworzyli galerię ,,Dream sklepik szkolny’’.
Główną nagrodą konkursu jest wyjazd wakacyjny grupy liczącej 20 uczniów, którego
wartość wyjazdu wynosi do 60.000 zł oraz nagroda dla nauczyciela w wysokości 1000zł.
2) Uczeń Zespołu Szkół w Czerninie Dawid Rutkowski został laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Informatycznego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
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3) Dnia 26.03.2015 roku w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w ramach
innowacji pedagogicznej ,,Języczkowe zabawy – usprawnienie narządów
artykulacyjnych u dzieci 3-4 letnich’’ odbywały się zajęcia warsztatowe dla rodziców i
dzieci pt. ,,Wiosenne przebudzenie’’.
4) W Zespole Szkół w Czerninie dnia 26.03.2015 roku drużyna chłopców z gimnazjum
zdobyła III miejsce w półfinale wojewódzkim w rozgrywkach piłki ręcznej.
5) W dniu 27.03.2015 roku w Zespole Szkół w Gościszewie uczennie klasy V: Paulina
Werth i Aleksandra Neumann zajęły III miejsce w X Powiatowym Konkursie
Mitologicznym pt. ,, W świecie mitów’’.
6) Dnia 28.03.2015 roku w Zespole Szkół w Gościszewie następujący uczniowie: Dawid
Szewczyk, Laura Kęska, Damian Grunwald zajęli I miejsce w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym.
7) Dnia 29.03.2015 roku w Zespole Szkół w Czerninie w ramach realizacji projektu ,,My
na Pomorzu’’ odbyło się spotkanie poświęcone rodzicom i uczniom klas VI, którzy pod
kierunkiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowywali wielkanocne potrawy.
8) Dnia 01.04.2015 roku uczniowie klas VI podstawowych ze sztumskich placówek
przystąpili do testu kompetencji wiedzy z zakresu języka polskiego, matematyki oraz
języka obcego nowożytnego.
9) W Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie dnia 02.04.2015 roku zorganizowano ,,Dzień
Otwarty’’ skierowany dla przyszłych uczniów klas I. Podczas tego dnia dzieci brały
udział w zajęciach przeprowadzonych w bibliotece szkolnej, sali gimnastycznej,
komputerowej, lekcyjnej oraz świetlicy szkolnej. Ponadto przeprowadzono spotkanie z
rodzicami wraz z zastępcą dyrektora szkoły, logopeda oraz pedagogiem szkolnym.
10) Dnia 08.04.2015 roku uczeń Zespołu Szkół w Czernie Wojciech Paduch zdobył IV
miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
11) W Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie dnia 09.04.2015 roku odbyło się szkolenie w
ramach realizacji projektu ,,Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki’’, w którym
szkoła realizuje IV edycję projektu o charakterze edukacji finansowej i bezpieczeństwa.
12) Dnia 10.04.2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Sztumie gościło młodzież liczącą ponad 300
osób w ramach programu P@T Profilaktyka a Ty. Głównym celem programu jest
przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i agresji.
13) Dnia 10.04.2015 roku w ramach Powiatowych Biegów Przełajowych uczniowie Zespołu
Szkół w Czerninie: Julia Paetzke uzyskała I miejsce, Patrycja Piasecka wraz z
Mateuszem Chabowskim zajęli IV miejsce w kategorii uczniów z gimnazjum, natomiast
Krystian Piasecki uzyskał I miejsce, a Sebastian Piasecki III miejsce w kategorii uczniów
ze szkół podstawowych. Powyżsi uczniowie uzyskali awans do finału wojewódzkiego.
14) W dniu 14.04.2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyły się konsultacje
dla rodziców klas I-III podczas której przedstawiono sytuację dydaktyczno –
wychowawczą uczniów, plan dydaktyczny oraz omówiono zasady i przebieg
sprawdzianu kompetencji uczniów klas III.
15) W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sztumie dnia 15.04.2015 roku w ramach innowacji
pedagogicznej ,,Mały przedszkolak przyjacielem przyrody’’ w dwóch grupach tj. 6 –
latków i 3 – latków przeprowadzony został konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pn.
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,,Eko – Cuda’’.
16) Dnia 16.04.2015 roku uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie oraz Zespołu Szkół w
Czerninie wzięli udział w wojewódzkim etapie XX Ogólnopolskiego Konkursu ,,Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy’’.
17) Dnia 16.04.2015 r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sztumie grupa dzieci 5 – letnich
wystąpiła w Finale Przeglądów Talentów ,,Mini Talent’’ w Starym Dzierzgoniu.
18) W dniu 16.04.2015 roku uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy
Sztum przystąpili do Sprawdzianu Ucznia Klasy Trzeciej. Badanie było podzielone na
dwie części. Pierwsza część badała kompetencje polonistyczne, zaś druga umiejętności
matematyczne.
19) Dnia 19.04.2015 roku w ramach turnieju tenisa stołowego ,,Grand Prix Gminy Sztum
2014/15’’ uczniowie Zespołu Szkół w Czerninie: Filip Majewski zajął III miejsce w
kategorii chłopców rocznik 2002-2003, natomiast Bartosz Sosnowski i Dominik
Mikołajczyk zajęli odpowiednio I i III miejsce w kategorii chłopców z gimnazjum.
20) W dniach 21-23 kwietnia 2015 roku uczniowie klas III gimnazjalnych ze sztumskich
placówek przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z zakresu części humanistycznej,
matematyczno – przyrodniczej i języka obcego nowożytnego.
21) Dnia 24.04.2015 roku w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sztumie w grupie dzieci 6 –
letnich odbyło się zebranie organizacyjne podczas którego rodzice otrzymali Informację
o Gotowości Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole.
4. Remonty w placówkach oświatowych:
1) Na terenie Zespołu Szkół w Gościszewie został zainstalowany piłkochwyt, ponadto w
5 salach lekcyjnych wymieniono tablicę oraz zainstalowano projektory multimedialne
w 4 salach lekcyjnych oraz 2 tablice interaktywne. Łączny koszt powyższej inwestycji
wyniósł 41.000,00 zł

VII.

W ZAKRESIE REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:

1.

W dniu 20 marca 2015 roku została podpisana Informacja Pokontrolna projektu
pn.: „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum
wraz z przyległymi murami”. Kontrola została przeprowadzana w związku
z zakończeniem realizacji projektu oraz złożeniem wniosku o płatność końcową. Protokół
nie zawiera uwag do Lidera projektu, tj. Miasta i Gminy Sztum.
2. W dniach 24- 25 marca br. odbyła się kontrola w miejscu realizacji operacji przez
pracowników Instytucji Zarządzającej 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,
- „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie” – wnioskowana kwota
1.000.000,00 zł.
Kontrolę przeprowadzono w związku z trwającą weryfikacją złożonych dla tych operacji
wniosków o płatność.
3. W dniu 26 marca 2015r. została podpisana Informacja Pokontrolna projektu pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola-etap III”. Kontrola została
przeprowadzana w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz złożeniem wniosku o
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płatność końcową. Protokół nie zawiera uwag do Lidera projektu, tj. Miasta i Gminy
Sztum. Dnia 16 kwietnia 2015 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła
kwota 157 016,35 zł w związku z weryfikacją XIII wniosku o płatność końcową.
4. Zakończono prace nad realizacją projektu pn.: „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków
Gotyckich” w ramach którego wydano mapę, folder oraz informator turystyczny
Sztumu. W dniu 31 marca br. złożono do Instytucji Zarządzającej wniosek o płatność–
wnioskowana kwota dofinansowania 12.266,10 zł. W dniu 02 kwietnia podpisany został
aneks nr 2 do umowy dofinansowania zmieniający termin złożenia wniosku o płatność z
dn. 25 na 31 marca br.
5. Obecnie trwają przygotowania uzupełnienia wniosku o płatność złożonego do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Questy poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta
i
Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju turystyki”. Ostateczny termin
złożenia uzupełnień mija w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Wnioskowana kwota do refundacji
wynosi 19 326,64 zł.
6. Dnia 24 marca 2015 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota
22 723,44 zł w związku z weryfikacją 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 rodzinnoturystycznego".
7. Zakończyła się weryfikacja złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wniosku o płatność projektu pn.: „Gmina Sztum w obiektywie”. W dniu
30 marca 2015 roku zostało przekazane na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum
dofinansowanie w kwocie 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. Oczekuje się również na
protokół z Kontroli projektu, która została przeprowadzona
w
dniu 23 lutego 2015r. Kontrola została przeprowadzana w związku z zakończeniem
realizacji projektu oraz złożeniem wniosku o płatność końcową.
9. Przedstawiciele Miasta i Gminy Sztum uczestniczyli w dniu 20 kwietnia 2015r. w
spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
dotyczące podsumowania prac nad „Analizą wykonalności przedsięwzięcia strategicznego
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9)”.
10. W ramach projektu partnerskiego pn: „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny
rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”, którego
liderem jest Miasto Malbork w dniu 24.03.2015r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum
wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 47.213,54 zł.
W dniu 23.04.2015r. ogłoszono przez Lidera projektu (Miasto Malbork) postępowanie
związane z wyłonieniem wykonawców dot. opracowania studiów wykonalności w ramach
w/w projektu w zakresie:
- poprawy dostępności komunikacyjnej,
- termomodernizacji,
- wymiany oświetlenia ulicznego,
- produktu turystycznego,
- ochrony i przywracania wartości ekologicznych środowiska miejskiego.
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Przewidywany termin wykonania studiów wykonalności to dzień 22.06.2015r. Obecnie w
związku z realizacją projektu trwają prace nad opracowaniem:
- Systemu Identyfikacji Wizualnej i Informacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malborka,
- Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla MOF Malborka,
- Studium ekonomii społecznej na terenie MOF Malborka.
11. W dniu 10 kwietnia 2015r. zostało podjęte Zarządzenie nr 55.2015. w sprawie określenia
zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wraz z załącznikami,
tj. Regulaminem objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, wnioskiem o
objęcie Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz Sprawozdaniem z
przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Zarządzenie
zostało podjęte w związku z licznymi wnioskami o objęcie patronatem wszelkiego rodzaju
imprez, w tym także o udzielenie wsparcia rzeczowego lub finansowego.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W dniu 26 marca rozstrzygnięty został trzeci nabór wniosków o przyznanie dotacji w
zakresie rozwoju sportu na rok 2015 na zadanie pn. Rozwój sportu poprzez
propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Czernin. Wpłynął jeden
wniosek Klubu Sportowego Czernin, który Komisja opiniująca wnioski rozpatrzyła
pozytywnie. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 31 marca br.
2. W dniu 31 marca 2015 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2015r. na zadania w następujących zakresach:
- ochrony i promocji zdrowia
- edukacji, oświaty i wychowania
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert minął 22 kwietnia br. Podpisanie umów nastąpi 30 kwietnia br.
3. Miasto i Gmina Sztum uczestniczy w projekcie pn. „Wzmocnienie mechanizmów
współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
jako realizatorami zadań publicznych.” w zadaniu pn.” Wdrożenie współpracy
finansowej”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez
jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.
W ramach tego projektu wdrożone będą trzy instrumenty współpracy: inicjatywa
lokalna, budżet partycypacyjny i tryb małych zleceń.
Obecnie trwa weryfikacja projektów dokumentów wdrażających w/w instrumenty,
przygotowanych przez ekspertów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY
26.03.2015
13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne
16.00 : konkurs potraw wielkanocnych
17.00 : warsztaty taneczne
27.03. 2015
18.00: seans filmu „Jupiter. Intronizacja”
20.30: Tymon Tymański (koncert)
28.03. 2015
9.00 – 13.00 : zajęcia muzyczne
18.00: seans filmu „Jupiter. Intronizacja”
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11.00: OKR powiatowe eliminacje
16.00 : „Pingwiny z Madagaskaru”
29.03. 2015
18.00: seans filmu „Jupiter. Intronizacja”
16.00 : „Pingwiny z Madagaskaru”
30.03. 2015
16.00 : warsztaty ruchowe (UTW)
15.00 – 20.30 : taniec
16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard
17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
31.03. 2015
14.30 – 19.30 : taniec
16.00 : zajęcia plastyczne
16.00 : warsztaty z jogi (UTW)
17.00 – 19.00 : pat próba
01.04. 2015
15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
15.00 – 18.30 : taniec
9.30 : zbiorówka Stary Targ
02.04. 2015
13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
16.00 : warsztaty teatralne
11.00 – 12.30 : Taniec Ludowy
03.04. 2015
10.00 – 14.00 : próba teatralna
07.04. 2015
14.30 – 19.30 : taniec
16.00 : zajęcia plastyczne
16.00 : warsztaty z jogi (UTW)
10.00 : Cała Polska Czyta Dzieciom
08.04. 2015
15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
16.00 - 18.00 : Warsztaty relaksacyjne UTW
16.00 - 18.00: zajęcia teatralne
15.00 – 18.30 : taniec
16.00 – 19.00 : PAT próba
09.04. 2015
13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
16.00 : warsztaty teatralne
15.30 – 18.30 : taniec
18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
16.00 – 19.00 : PAT próba
10.04.2015
wernisaż wystawy Beaty Kołakowskiej
PAT
17.00: turniej brydżowy
11.04. 2015
9.00 – 13.00 : zajęcia muzyczne
18.00 : seans filmu „Body / Ciało”
PAT
12.04. 2015
18.00 : seans filmu „Body / Ciało”
16.00 – 18.00 nagłośnienie Plac Wolności „Misje na Placach”
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13.04. 2015
15.00 – 20.30 : taniec
16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard
17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
18.00 : seans filmu „Body / Ciało”
16.00 : warsztaty ruchowe (UTW)
14.04. 2015
14.30 – 19.30 : taniec
16.00 : zajęcia plastyczne
18.00 : DKF „Teoria Wszystkiego”
16.00 : warsztaty z jogi (UTW)
15.04. 2015
15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
16.00 - 18.00 : Warsztaty rękodzieła UTW
16.00 - 18.00: zajęcia teatralne
15.00 – 18.30 : taniec
16.04. 2015
13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
16.00 - 18.00 : Spotkanie autorskie z Januszem Ryszkowskim
16.00 - 18.00 : wycieczka piesza UTW
16.00 : warsztaty teatralne
15.30 – 18.30 : taniec
18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
17.00 – 19.00 : TMZS - wykład
10.00 – 11.00 : czytanie Dzieciom
17.04. 2015
16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard
17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
16.00 : seans „Kopciuszek”
18.00 : seans „Bóg nie umarł”
12.00 : otwarcie wystawy CYRANKA
9.00 : zbiorówka „Kopciuszek”
18.04. 2015
9.00 – 13.00 : zajęcia muzyczne
16.00 : seans „Kopciuszek”
18.00 : seans „Bóg nie umarł”
12.00 – 15.00 : taniec towarzyski
19.04. 2015
16.00 : seans „Kopciuszek”
18.00 : seans „Bóg nie umarł”
16.00 – 18.00 nagłośnienie Plac Wolności „Misje na Placach”
20.04. 2015
15.00 – 20.30 : taniec
16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard
17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
16.00 : warsztaty ruchowe (UTW)
21.04. 2015
14.30 – 19.30 : taniec
16.00 : zajęcia plastyczne
16.00 : warsztaty z jogi (UTW)
22.04. 2015
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15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
16.00 - 18.00: zajęcia teatralne
15.00 – 18.30 : taniec
16.00 : spotkanie UTW z senatorem
23.04. 2015
13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
16.00 - 18.00 : wykład UTW
16.00 : warsztaty teatralne
15.30 – 18.30 : taniec
18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
19.00 : Katarzyna Groniec - koncert
24.04. 2015
16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard
17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
16.00 : seans „Fru”
18.00 : seans „Źródło nadziei”
15.00 – 19.00 : Taniec Towarzyski
25.04. 2015
9.00 – 13.00 : zajęcia muzyczne
16.00 : seans „Fru”
18.00 : seans „Źródło nadziei”
26.04. 2015
16.00 : seans „Fru”
18.00 : seans „Źródło nadziei”
16.00 – 18.00 nagłośnienie Plac Wolności „Misje na Placach”
27.04. 2015
15.00 – 20.30 : taniec
16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard
17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
16.00 : warsztaty ruchowe (UTW)
28.04. 2015
14.30 – 19.30 : taniec
16.00 : zajęcia plastyczne
18.00 : DKF „Birdman”
16.00 : warsztaty z jogi (UTW)
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