INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (X sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 15 czerwca 2015 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
10 projektów uchwał. W okresie międzysesyjnym odbyła się na mój wniosek sesja
nadzwyczajna, na której rada podjęła dwie uchwały oraz przedłożyłem sprawozdania
finansowe Gminy Sztum i instytucji kultury za rok 2014.
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 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 Delegatura w Gdańsku:
- Nr DGD-680-5/15 z 04 maja 2015 r. o kwotę 19.880 zł na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja
2015r. z przeznaczeniem wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych.
- Nr DGD-680-7/15 z 18 maja 2015 r. o kwotę 19.880 zł na przeprowadzenie
ponownego głosowania wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 maja
2015 r. z przeznaczeniem wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych.
2) 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”:
 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.96.2015.MSz z dnia 18.05.2015 r. załącznik nr 1 do decyzji Wojewody
Pomorskiego nr 37/96/2015 z dnia 11 maja 2015 r zwiększono plan dotacji na 2015
rok w kwocie 45.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych na §3110, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.),
 na dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji - zwrot nienależnie pobranych zasiłków
stałych za 2014 rok w kwocie 2.500 zł (§ 2910) i wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§2910) na zwrot w/w
zasiłków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
b) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.97. 2015.MSz z dnia
12.05.2015r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 40/97/2015 z dnia 8 maja 2015 r.
zwiększono plan dotacji na 2015r. w kwocie 1.160 zł, z przeznaczeniem 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 z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.),
c) w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na
podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.86.2.2015.MSz z dnia 27.05.2015r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
25.1/2015
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z dnia 27.05.2015 r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 10.000 zł.
Powyższe środki przeznaczone są na świadczenia specjalistyczne usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
II. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz.
75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwy ogólnej kwotę 77.300 zł do działu:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” kwotę 12.300 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Doradztwo finansowo-ekonomiczne oraz prawne w zakresie
partnerstwa
publiczno-prywatnego
przy
realizacji
przedsięwzięcia
pn.
Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie”.
2)710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”
kwotę 65.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na opracowanie planów miejscowych
w obrębie Koniecwałd i Koślinka oraz na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego, w związku ze
zwiększoną ilością złożonych wniosków w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy.
III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami
wydatków w dziale:
1)750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75023 „Urzędy gmin, (miast i miast na prawach
powiatu) kwotę 150 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań z (§4300), do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
z przeznaczeniem na przygotowanie cateringu na V Międzynarodową Konferencję
Naukową poświęconą Społecznej Odpowiedzialności Organizacji pt.: „Samorząd –
Nauka - Biznes. Dobre praktyki. Współpraca. Strategie” na (§4300).
2)751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” kwotę
1.069 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym:
a) z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4210, kwotę 1.021 zł,
b) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z §4110 kwotę 9 zł. i z §4120 kwotę
39 zł,
na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3030 kwotę 1.069 zł, w ramach zadań
zleconych,
3)801„Oświata i wychowanie” z rozdz. 80195 „Pozostała działalność” kwotę 19.200 zł z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań z §4300, do rozdz. 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym kwotę 13.200 zł dla
Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i kwotę 6.000 zł dla Zespołu Szkół w Czerninie na §4300,
z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów dla gimnazjalistów pt. „Profilaktyka
ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową w tym profilaktyka HIV i
AIDS”.
4)852 „Pomoc społeczna” :
a) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe” kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących w tym świadczenia na rzecz osób
fizycznych z §3110,
do rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
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IV.

z realizacją ich statutowych zadań na §4610, z przeznaczeniem na koszty
komornicze i egzekucyjne.
b) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 21.000 zł w wydatkach bieżących
jednostek budżetowych, w tym z wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań z §4140, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4010,
z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika ds. projektów.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych w dziale:
1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 111 zł, między paragrafami wydatków w tym kwotę 48 zł z §4210
i kwotę 63 zł z §4410 razem kwotę 111 zł na §4300, z przeznaczeniem na zwrot
kosztów podróży członkom OKW i środków na usługi pocztowe i prowizje bankowe,
2) 852
„Pomoc
społeczna”
rozdz.
85215
„Dodatki
mieszkaniowe”
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 60 zł między paragrafami wydatków, z §4210 na §4300
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw.
2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego
zadania, (zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 52.2015 z 09 kwietnia 2015 r.).

II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Zamówienia publiczne:
Ogłoszono przetargi na:
Roboty budowlane:
1. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sztum. Przetarg ogłoszono
w dniu 09.06.2015 roku. Składanie ofert do 23.06.2015r.
Usługi
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum, w postępowaniu wpłynęła
jedna oferta, którą złożyło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Sztumie, postępowanie unieważniono ponieważ cena oferty przewyższała kwotę jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Rozstrzygnięto przetargi na:
Roboty budowlane:
3. Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Miasta i Gminy Sztum
- część II.
Wyłoniony wykonawca: Tereny Zielony Marianna Kędziora i Marek Kędziora Spółka Jawna
Mareza (cena brutto: 694 691,51zł).
4. Urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra, gmina Sztum
Wyłoniony wykonawca: Krzysztof Paziewski REMBUD z Rakowca (cena brutto 103
873,97zł).
5. Remont dachu Willi - Wzgórze Zamkowe w Sztumie
Wyłoniony wykonawca: Jacek Grzegowski Usługi Ogólnobudowlane „DACH-LAND”
z Dzierzgonia (cena brutto: 211 903,31zł).
II. Zadania w toku realizacji:
1. Budowa zaplecza stadionu piłkarsko lekkoatletycznego w Sztumie
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Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka” z Kwidzyna. Zadanie w toku, roboty przebiegają zgodnie
z harmonogramem, wykonano na dzień 15 maja 2015 68,95% wartości umowy, planowany
termin zakończenia inwestycji do 31.08.2015r. (zadanie dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 000 000zł).
2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – ETAP
II, Wykonawcą jest Jan Krupiński Zakład Budowlany z Grudziądza, roboty przebiegają
zgodnie z harmonogramem. Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy.
3. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze
ulicy Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina w Sztumie.
Wykonawcą jest Konsorcjum: TOSIA sp. z o.o. z Dzierzgonia jako Lider i BAZALT
Sp. z o.o. z Waplewa Wielkiego – Partner. Wykonano pierwszy etap rozbiórki
nawierzchni jezdni i chodników, trwają prace nad przebudową sieci deszczowej.
Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy.
4. Urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra, gmina Sztum
Wykonawcą robót budowlanych jest Krzysztof Paziewski prowadzący działalność
gospodarczą pn. REMBUD z Rakowca. W ramach zadania powstanie w sąsiedztwie
budynku świetlicy plac zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Nadzór inwestorski
sprawuje Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza.
Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
5. Remont dachu Willi - Wzgórze Zamkowe w Sztumie. Ruszyły prace remontowe na
dachu Willi na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie. Wykonawcą jest Jacek Grzegowski
"DACH-LAND" Dzierzgoń. Roboty potrwają do września 2015r. Zadanie jest
realizowane ze środków własnych gmin
III.
Dokumentacje projektowe:
Zakończono prace projektowe na:
- Parking w Koniecwałdzie (przy strefie ekonomicznej).
- Park Miejski w Sztumie
- Rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora
Zajezierskiego.
III.
1.
2.
3.

4.

W
ZAKRESIE
REFERATU
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I
BEZPIECZEŃSTWA
Złożono 15 nowych deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz 50 korekt deklaracji zmieniających wysokości opłat.
W wyniku kontroli sposobu gospodarowania odpadami, stwierdzono 1 przypadek
nieodpowiedniej segregacji.
W ramach umowy z PWiK Sp. z o.o. na likwidację dzikich wysypisk śmieci zlikwidowano
16 m3 odpadów znajdujących się na terenach gminnych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
Podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna na
przeprowadzenie projektu „Porządne Pomorze – kampania edukacyjna w Regionie
Wschodnim Gospodarki Odpadami”, w ramach porozumienia planuje się przeprowadzenie
kampanii edukacyjnych podczas organizowanych festynów i imprez, prezentacje
w przedszkolach, szkołach, wycieczkę do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych w Gilwie Małej i Tczewie.
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5. Dokonano wymiany zdewastowanych elementów urządzeń na placu zabaw przy Bulwarze
Zamkowym, przywracając funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.
6. Dokonano uzupełnienia piasku płukanego na placach zabaw przy Bulwarze Zamkowym
oraz na terenie rekreacyjnym w Zajezierzu w obszarach ustanowionych stref
bezpieczeństwa przy elementach zabawowych.
7. Ustawiono ogólnodostępne toalety na Bulwarze Zamkowym (ul. Władysława IV) oraz na
terenie rekreacyjnym w Zajezierzu.
8. Wykonano malowanie lakierem ławek znajdujących się na Bulwarze Zamkowym.
9. Wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 piłko chwyty na boisku piłkarskim w
Postolinie.
10. Wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 dokumentacje projektowe
i kosztorysowe na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z budową placów
zabaw w Sztumie oraz w Czerninie. Ponadto rozesłano zapytania ofertowe do firm
specjalizujących się w tego typu inwestycjach. Termin złożenia ofert ustalono na dzień
26.06 br..
11. Odnotowano kradzież dwóch ławek oraz stołu na punkcie wypoczynkowym znajdującym
się na trasie rowerowej Uśnice – Węgry, o czym poinformowano KPP w Sztumie.
12. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Plan Zastępczych Miejsc Szpitalnych
przygotowany w ramach wykonywanych przez Gminę zadań z zakresu obrony cywilnej.
13. Dokonano naprawy zniszczonych bramek na boisku tartanowym w Sztumie, przywracając
ich używalność oraz bezpieczeństwo dla grających. Ponadto zmodernizowano znajdujące
się tam piłko chwyty i zawieszono nowe siatki.
14. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
15. Wydano 7 decyzji o uzgodnieniu zjazdów z dróg gminnych.
16. Ogłoszono przetarg na remont cząstkowy o nawierzchni bitumicznej dróg stanowiących
własność Gminy o łącznej powierzchni 2 380 m2. Termin składania ofert to 23.06 br..
17. Rozstrzygnięto dwa przetargi na remonty dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo. Na
realizację tych zadań zawarto umowy z firmą Tereny Zielone Mareza. Prace rozpoczęto od
dróg w Koniecwałdzie i Sztumskim Polu.
18. Przyjęto 3 oferty na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 remontu chodnika
przy ul. Donimirskich w Czerninie. Trwa rozstrzygnięcie ofert.
19. Wykonano prace remontowe dróg gminnych o nawierzchni gruntowej z zastosowaniem
kruszywa o łącznej powierzchni 11 700 m2;
20. Złożono wniosek akcesyjny do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2014 w ramach którego podjęliśmy próbę pozyskania środków
finansowych na realizację inwestycji związanych z montażem na nieruchomościach
należących do osób fizycznych instalacji solarnych służących do ogrzewania wody
użytkowej. W ramach ogłoszonego przez Gminę naboru przyjęto 187 wniosków. Termin
ogłoszenia wyników konkursu instytucja udzielająca dofinansowania ustaliła na połowę
lipca tego roku.
21. Przygotowywana jest Bazowa Inwentaryzacja Emisji CO2 niezbędna dla sporządzenia
Planu na Rzecz Zrównoważonej Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędny do
starania się o pozyskanie środków pozabudżetowych.
22. Przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia inwestycji polegającej na
wymianie oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia wewnętrznego w budynkach publicznych
na energooszczędne oświetlenie LED. Zlecono wykonanie audytów.
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23. Wydano decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cygusy, Szpitalna Wieś, Czernin.
24. Wszczęto 2 postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla budowy
budynków chlewni wraz ze zbiornikami na gnojowicę w miejscowości Gronajny;
25. Wydano 7 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i zakrzewień.
STRAŻ MIEJSKA
1. Prowadzono akcję „Bezpieczna Droga do Szkoły” poprzez udzielanie asysty dzieciom ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w bezpiecznym korzystaniu z przejść dla pieszych – łącznie 42
asysty.
2. Udzielono 44 asysty pracownikom Urzędu podczas wykonywanych czynności
służbowych.
3. Brano udział w zabezpieczeniu Międzynarodowego Biegu Solidarności, Przystanku PAT
oraz procesji z okazji Bożego Ciała.
4. Przeprowadzono 15 kontroli podmiotów prowadzących handel na terenie miasta.
5. Przeprowadzono wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z Malborka kontrolę dwóch
psów w miejscowości Gościszewo po otrzymaniu zgłoszenia o rzekomo nieodpowiednim
ich traktowaniu. Wynik kontroli nie potwierdził powyższego zarzutu.
6. Podjęto 21 interwencji w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi bezpańskich psów,
w wyniku czego jednego psa przekazano do schroniska, dla jednego znaleziono dom
tymczasowy, dokonano 11 pouczeń oraz nałożono 1 mandat karny, 8 zgłoszeń nie znalazło
potwierdzenia.
7. Udzielono 25 pomocy prawnych innym Strażom Miejskim, głównie w zakresie mandatów
z fotoradarów.
8. Przeprowadzono kontrole dróg gminnych, oznakowania poziomego oraz przejazdów
kolejowych.
9. Przeprowadzono 10 wspólnych służb z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
w Sztumie, podczas których przeprowadzono 34 interwencje.
10. Przeprowadzono 17 interwencji na zgłoszenie PWiK Sp. z o.o. Sztum.

IV. W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
1. Dnia 25.05.2015 r. została zawarta umowa z Instytutem Partnerstwa PublicznoPrywatnego na Doradztwo finansowo – ekonomiczne oraz prawne w zakresie
partnerstwa publiczno – prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie”. W ramach umowy firma
przeprowadzi konsultacje rynkowe i promocję przedsięwzięcia wśród potencjalnych
inwestorów w celu ustalenia czy istnieje zainteresowanie tego typu współpracą.
Zgodnie z terminem umownym raport z przeprowadzonego testu rynku zostanie
opracowany do 31.08.2015r.
2. Dnia 29.04.2015 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację
drugiego etapu modernizacji stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego w ramach
Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.
3. Dnia 01.06.2015 r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazał się protokół z
oceny wniosków, które można było składać w lutym 2015 roku w ramach Programu
modernizacji infrastruktury sportowej (program remontowy). Zgodnie z protokołem
wniosek złożony w lutym na realizację drugiego etapu modernizacji stadionu
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piłkarsko – lekkoatletycznego został oceniony pozytywnie i zostało przyznane
dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych.
4. Pod koniec maja br. opracowana została wspólnie z miastem Malbork fiszka do
Kontraktu Terytorialnego dot. zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w
Sztumie. Obecnie trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności do produktu
turystycznego dla MOF Malborka. Zakres prac obejmuje również zadanie Gminy Sztum
dot. zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Sztumie.
Firmę wyłonił lider projektu Miasto Malbork w wyniku przetargu
nieograniczonego – Brandflower z Olsztyna. Termin realizacji to 20.06.2015 r.
5. Wydano:
1) 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2) 22 decyzje o warunkach zabudowy
3) 26 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium
4) 4 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
5) przeniesiono 5 decyzji o warunkach zabudowy
6) nadano 3 numery porządkowe nowym budynkom

Zagospodarowanie przestrzenne:
1. Podpisano umowę na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd, gmina Sztum, zgodnie z
Uchwałą Nr L/401/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 września 2010 r. (tereny
położone za parkiem inwestycyjnym o pow. ok. 20 ha). Termin wykonania 10 mcy.
2. Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole, zgodnie
z uchwałą Nr VII.45.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25.03.2015r. w sprawie
przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru w obrębie Sztumskie Pole” uchwalonego uchwałą Nr XXVII/182/08 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008r., zmienionego uchwałą Nr X/74/2011 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2011r. oraz Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30.08.2011r. (pow. ok. 12 ha). Termin wykonania 9 miesięcy.

Wszczęto:
1. 6 postępowań dotyczących podziałów nieruchomości położonych w Sztumie (m.in.
dodatkowy podział za budynkiem urzędu, wydzielenie budynków Starostwa
Powiatowego oraz Koślince, Kępinie) – z urzędu oraz z wniosku stron.
2. Wydano 11 decyzji o podziale nieruchomości - w Koślince, Sztumskim Polu,
Sztumskiej Wsi, Zajezierzu i w Sztumie.
3. Przygotowano dokumentacji na wypłatę odszkodowania w wysokości 7 680,00 zł za
przejęty z mocy prawa grunt z przeznaczeniem pod drogi publicznej w Sztumskim
Polu. Termin zapłaty 21.06.2015 r.
1. Zawarto:
25 umów dzierżaw, najmu oraz aneksów do umów.
2. Trwa regulacja gruntów gminnych położonych w miejscowości Górki. Grunty
wykorzystywane są na ogródki przydomowe oraz grunt pod garaże. Umowy
dzierżawy w ilości 37 sztuk planuje się zawrzeć z dniem 01 lipca 2015r.

Sprzedano:
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1. W drodze bezprzetargowej: 4 działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych, w tym działki:
1) w Koślince (o pow. 100 m 2 za cenę 2500 zł, tj. 25,00zł / m2)
2) - przy ul Słonecznej (o pow. 182 m 2 za cenę 4720,00zł, tj. 25,93 zł / m2)
3) przy ul. Wojciechowskiego (o pow. 19 m 2 za cenę 760,00 zł, tj. 40,00zł / m2 )
4) przy ul. Chopina (o pow. 236 m 2 za cenę 8290,00zł, tj. 35,13 zł / m2)
2. W drodze III przetargu nieograniczonego: lokal mieszkalny w budynku przy ul.
Skłodowskiej nr 21, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do 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 przysługującego im prawa użytkowania wieczystego.
3. Na rzecz najemców: 2 lokale mieszkalne w tym:
1) przy ul. Mickiewicza 52/1 za cenę 13 961,00 zł po zastosowaniu 70 % bonifikaty,
2) przy ul. Czarnieckiego 2/4 za cenę 15 651,00zł po zastosowaniu 70 % bonifikaty.

Przeprowadzono:

1. II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 174 o pow. 773 m2 położonej w
Sztumie, obręb III miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która wygrała przetarg. Cena
nabycia 10 140 zł tj. 13,12 zł/m 2.
2. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 279/161 położonej przy ul.
Nowowiejskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego. Cena
wywoławcza wynosiła 89 760,00 zł netto tj. 85,00 zł za m2 netto. Przetarg zakończył
się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowania.
3. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym o pow. 97,73 m2 i gospodarczym o pow. 22,97 m2, położonej na działce
nr 144 o pow. 882 m2 w Sztumskim Polu przy ul. Łąkowej nr 4. Cena wywoławcza
za nieruchomość wynosiła 49 160,00 zł. Przetarg nie wyłonił nabywcy z powodu
braku zainteresowania.
Podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1. w drodze przetargu ograniczonego:
1) działki nr 157/1 o pow. 200 m 2 położonej w Gościszewie z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie która
wygra przetarg
.
2) na rzecz najemców:
a) dwóch lokali mieszkalnych w budynku nr 4 w miejscowości Górki,
b) lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Reja17, Placu Wolności 22B/3 i ul.
Morawskiego 8/5
,
c) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym w
Sztumskiej Wsi nr 76
,
2. w drodze przetargu nieograniczonego:
1) 5 działek położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
2) działki nr 573/21 o pow. 19 m2 położonej w Sztumie przy ul. Władysława IV z
przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej. Cena wywoławcza 3420,00
zł, tj. 180,00zł / m 2.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
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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. W I etapie prac opracowano i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego WP
„Raport dot. delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta”, zgodnie ze
wskazaną metodyką, który stanowić będzie punkt wyjścia dla wyboru obszaru/obszarów do
objęcia LPR. W chwili obecnej oczekujemy na zatwierdzenie raportu.
Kolejne etapy prac obejmują m. in.:
- przystąpienie do sporządzenia LPR poprzez szczegółową diagnozę społecznogospodarczą, w tym konsultacje społeczne, następnie przedłożenie opracowanej diagnozy
Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO WP 2014-2020;
- określenie zakresu projektu zintegrowanego oraz przystąpienie do negocjacji z IZ RPO WP
– planowane na IV kwartał 2015 r.
2. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym złożony został X wniosek o płatność w
ramach projektu na kwotę 145 446,55 zł (m. in. zakup dodatkowego sprzętu do 4 świetlic wiejskich,
szkolenia komputerowe przeprowadzone w 10 świetlicach wiejskich - ze szkolenia z podstaw obsługi
komputera i korzystania z internetu skorzystało 135 mieszkańców poszczególnych sołectw,
przeprowadzono serwis sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu. 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%).
3. Projekt pn. „Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej w Sztumie” (KIS) – w okresie
międzysesyjnym odbywały się warsztaty edukacyjne oraz grupy wsparcia, w których uczestniczyło
18 beneficjentów projektu. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego zagospodarowano oszczędności w
ramach projektu na realizację dodatkowych kursów zawodowych dla 9 uczestników projektu (kurs
z zakresu małej księgowości i pomocy przedszkolnej). 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, reprezentujący Burmistrza MiG Sztum, 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 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. Realizacja Programu P@T w Sztumie, w tym Ogólnopolski Głos Profilaktyki – w imieniu
Burmistrza MiG Sztum Ośrodek, wspólnie ze SCK, placówkami oświatowymi (SP nr 2 w Sztumie,
Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, ZS w Czerninie oraz ZS w Sztumie), młodzieżową grupą P@T oraz
KPP w Sztumie, zorganizował na Placu Wolności w dniu 1 czerwca 2015 r. Ogólnopolski Głos
Profilaktyki, tzw. Zryw wolnych serc. W symbolicznym geście bicia serca zgromadzona młodzież
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szkolna oraz przedstawiciele samorządu (ponad 300 osób) propagowali życie wolne od uzależnień i
przemocy. Spotkanie uatrakcyjnił występ sztumskiej grupy teatralnej P@T „Scena 13” oraz występ
zespołu „Malwiny” z Malborka. Była to również okazja do złożenia młodzieży przez władze miasta
życzeń z okazji Dnia Dziecka.

6. Sztumska Karta Dużej Rodziny – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum projektu przyjęto 202 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 942 Karty.
7. VI Międzynarodowa konferencja pn. „Społeczna odpowiedzialność organizacji” – w
dniu 08.06.2015r. Dyrektor Ośrodka wraz z pracownikami MGOPS w Sztumie
reprezentował Burmistrza MiG Sztum podczas konferencji w Gdyni, która po raz kolejny
zorganizowana została przez Akademię Morską w Gdynie w partnerstwie ze sztumskim
samorządem.
8. Akcja „Czysty Aniołek” – Ośrodek przystąpił do ogólnopolskiej akcji, której celem jest
zebranie środków czystości dla najuboższych mieszkańców.
9. Dzień Otwarty dla osób niepełnosprawnych – w dniu 20.05.2015 r. w ZUS w Sztumie
przedstawiciel Ośrodka, jak co roku, uczestniczył w dyżurze specjalistów, którzy udzielają
porad zgłaszającym się o wsparcie niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy.
10. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – Od listopada 2014 r. Miasto i Gmina Sztum oferuje
mieszkańcom usługę teleopieki. Usługa skierowana jest w szczególności do osób starszych,
niepełnosprawnych czy samotnych; obecnie korzysta z niej 25 osób.
11. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. – w
okresie międzysesyjnym ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców MiG Sztum oraz wsparcie i
integrację środowiska osób niewidomych, jak również niepełnosprawnych emerytów,
rencistów i inwalidów.
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 16
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 43 mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 1
posiedzenie wspólne GKRPA i 7 indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na
posiedzenia członków GKRPA wezwano 8 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).
W dniach 25-29.05.2015 r. odbył się Trening zastępowania agresji dla 5 pracowników
placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej
GZI wpłynęły 4 Niebieskie karty; zwołano 15 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.

14. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 58 wniosków w tych sprawach, wydano 103
decyzje administracyjne.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 186, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1107 rodzin.

Strona 10

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

15. W okresie międzysesyjnym wydano 263 decyzji administracyjnych w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 60 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 28 decyzji dot.
dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 331 rodzin (757 osób w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystały 292 rodziny (1015 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 231 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 19
nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 7 klientów, W DPS przebywało 14 mieszkańców MiG Sztum;
z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 24 osób, natomiast w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 2 osoby.
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy
(40%) korzystało 379 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 79 rodzin (169 osób w
rodzinie). Udzielano wsparcia 12 rodzinom w postaci asystenta rodziny (1 asystent).
Z pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia korzystało 10 seniorów.
16 . Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie.
Realizacja programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do uczestników
ŚDS w Sztumie – w okresie sprawozdawczym z usług ŚDS korzystało 18 osób z
zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa).
W dniu 15.05.2015 r. po raz piąty, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
zorganizowano Festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem „Razem pokonamy
przeciwności” – przedsięwzięcie rokrocznie organizowane jest z okazji Europejskiego
Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – w roku bieżącym festyn
zorganizowano w Stajni „Iskra” w Sztumskim Polu, uczestniczyło w nim prawie 100 osób,
uczestników ościennych placówek wsparcia ze Stowarzyszenia „Dar Serca” w Sztumie,
SOSW w Uśnicach, ŚDS w Kończewicach, ŚDS w Krasnej Łące oraz gospodarze, tj. ŚDS
w Czerninie.
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,
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, z gimnastyki korekcyjnej oraz rozwijające
kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych, matematyki i przyrody,
 przeprowadzono monitoring i analizę wskaźników,
 trwają prace związane z rozliczeniem usługi edukacyjnej za okres od kwietnia do
czerwca 2015 roku,
 w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców na
prowadzenie zajęć w ramach części 63 – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w
zakresie przyrody wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Zimmermann- Teski,
 przeprowadzono hospitację zajęć w szkołach podstawowych objętych projektem,
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przeprowadzono kontrolę prawidłowości prowadzenia zajęć oraz dokumentacji
projektowej.
 przygotowano zmiany wniosku o dofinansowanie projektu.
2) Przygotowano i wysłano zgłoszenie w dniu 03.06.2015 dotyczące przystąpienia do
programu „Mały Mistrz Edycja 2015-2016”. Program jest skierowany do dzieci z klas IIII szkół podstawowych, a jego celem jest propagowanie aktywnej postawy oraz
zdobywanie nowych umiejętności ruchowych. W związku z powyższym zostały
zgłoszone następujące placówki : Zespół Szkół w Czerninie, Gościszewie oraz Szkoła
Podstawowa w Nowej Wsi.
3) Trwają prace związane z pozyskaniem dotacji celowej na wyposażenie bibliotek w
ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń”. Celem programu jest
promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, doposażenie bibliotek
szkolnych w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w
poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Obecnie trwa opracowywanie wniosków
przez placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Sztum. Całkowita wartość
dofinansowania wynosi 8.675,00 zł.
4) W związku z Rządowym Programem „Darmowe podręczniki” sporządzono i wysłano
wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów
w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Program, który będzie realizowany
w roku szkolnym 2015/2016 skierowany jest do uczniów klas I, II, IV szkół
podstawowych, klas I gimnazjów oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego. Wnioskowana kwota powyższej dotacji wyniosła 114 271,66 zł.
2. Bieżąca działalność.
1) W dniu 21 maja 2015 roku przeprowadzono postępowanie konkursowe w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora szkoły wyłoniła kandydaturę Pana
Dariusza Szewczaka.
2) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym wydano 292 decyzje administracyjne, natomiast 34 decyzje zostały wydane z
wynikiem negatywnym. Obecnie trwa rozliczenie rachunków.
3) Wykonując prace związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum przeprowadzono postępowanie
egzekucyjne m. in.:
 wystawiono i wysłano rodzicom 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w kwocie
200,00 zł w celu przymuszenia uczęszczania dwóch uczniów na zajęcia szkolne do
Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
4) W dniu 03.06.2015 odbyło się posiedzenie komisji zdrowotnej celem przyznania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozpatrzono 37 wniosków o przyznanie pomocy
zdrowotnej na łączną kwotę 14.000 zł.
5) Do Ministerstwa Edukacji Narodowej złożono wnioski o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu:
 wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w
szkołach podstawowych i gimnazjach na kwotę 102 287,00 zł.
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6) Opracowano arkusze organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok
szkolny 2015/2016.
7) Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dowóz
uczniów do gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.
8) Zgłoszono dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Sztumie Panią Aldonę Ruszkowską jako
kandydata Miastai Gminy Sztum do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Pomorskim.
9) W dniu 18 maja dyrektorzy szkół podstawowych wraz z nauczycielami matematyki
uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli.
Spotkanie dotyczyło udziału gminy Sztum w programie Bąbel matematyczny.
3. Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) Dnia 30.04.2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie odbyło się szkolenie w
ramach szkolnego programu ,,Szkoła Rodzicom zespół ADHD’’. Którego celem było
zapewnienie uczniom z zespołem nadpobudliwości ruchowej i deficytem uwagi
optymalnego funkcjonowania w warunkach szkolnych.
2) Grupa 6 uczniów szkoły podstawowej oraz 5 uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w
Czerninie wzięli udział w IV Festiwalu Twórczości zorganizowaną przez Poradnię
Psychologiczno Pedagogiczną w Sztumie
3) W dniu 09.05.2015 roku uczniowie Gimnazjum nr 1 dzięki finansowemu wsparciu
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum uczestniczyli w ogólnopolskim Dniu Europy zwanym
Paradą Schumana w Warszawie. Ulicami Starego Miasta przeszedł pochód w rytm
muzyki afrykańskiej.
4) W dniu 12.05.2015 roku w Gimnazjum nr 1 odbyło się podsumowanie działań
upamiętniających rocznicę związane z II wojną światową i V rocznicą posadzenia
Dębów Pamięci. W progach szkoły zgromadzili się świadkowie historii sprzed 75 lat
oraz członkowie ich rodzin. Przybili także przedstawiciele władz, instytucji
kulturalnych, rodzice oraz młodzież.
5) Uczniowie z Zespołu Szkół w Czerninie wzięli udział w XIV konkursie Wiedzy
Historycznej pn. ,,Powiśle i Kwidzyn w dwudziestoleciu międzywojennym’’, który
odbył się w Liczu dnia 16.05.2015 roku. W kategorii szkół podstawowych Emilia
Lemkowska zajęła II miejsce, Kacper Kaniepień V miejsce, natomiast w kategorii
gimnazjum Klaudia Orzechowska zajęła VI miejsce.
6) W dniu 19.05.2015 roku w Gimnazjum nr 1 został przeprowadzony Gminny konkurs
„Polskie Zamki Gotyckie”. W konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich placówek
oświatowych terenu Miasta i Gminy Sztum.
7) W dniu 23.05.2015 roku odbył się II Konkurs Humanistyczny, w którym uczestniczyło
8 drużyn uczniów szkół z powiatu sztumskiego. Konkurs przebiegał pod hasłem „ Wizja
teatru według Jana Pawła II”. W kategorii gimnazjów I miejsce zajęli uczniowie
Gimnazjum nr 2 w Czerninie.
8) Dnia 23.05.2015 odbył się festyn rodzinny „Bawmy się razem wesoło”. Honorowy
patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. Współorganizatorami było Publiczne
Przedszkole nr 1 i Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci.
9) W związku z dniem dziecka w placówkach oświatowych odbyły się rożnego rodzaju
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zabawy, festyny i konkursy.
10) W dniu 01.06.2015 dzieci z Publicznego Przedszkola im. „Kubusia Puchatka”
uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Mobilnym Planetarium. Całkowity koszt
warsztatów pokryło Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci.
11) W dniach 26.05.2015-01.06.2015 w placówkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy
Sztum przeprowadzono imprezę w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu.
12) Dnia 27.05.2015 roku ramach projektu edukacyjnego „ Lubimy sport i zabawę”
Gimnazjum nr 1 zorganizowało akcję lokalną na którą zaproszono przedszkolaków z
„Kubusia Puchatka”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
przygotowanych przez uczniów Gimnazjum.
13) W Zespole Szkół w Czerninie dnia 30.05.2015 roku odbył się festyn rodzinny pod
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, który został połączony wraz z obchodami
Dnia Europejskiego.
14) W dniu 02.06.2015 r uczestnicy projektu „Ekonomia Społeczna” wzięli udział w gali
podsumowującej w Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter” w Gdańsku. Uczestnicy
projektu przedstawili pomysły na biznes ekonomii społecznej.
15) W okresie kwiecień-czerwiec w Gimnazjum nr 1 odbywały się lekcje on-line o tematyce
globalnej i solidarnościowej we współpracy z CEO. Zespół uczniów biorących udział w
interaktywnych zajęciach został zaproszony na ogólnopolski finał do Europejskiego
Centrum Solidarności w dniu 19 czerwca 2015r. Gościem honorowym będzie prezydent
Lech Wałęsa.
16) W związku z uczestnictwem uczniów Zespołu Szkół w Czerninie w międzynarodowym
konkursie matematycznym ,,KANGUR’’ ogłoszono wyniki konkursu. Filip Majewski
zajął VI miejsce, a Marta Zołotar IV miejsce.
17) W dniu 09.06.2015 roku 4 uczniów z Zespołu Szkół w Czerninie wyjechało do
Warszawy na Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w grze Superfarmer.
4. Remonty w placówkach oświatowych:
1) Na terenie Zespołu Szkół w Gościszewie został zainstalowany piłko chwyt. Całkowity
koszt to wyniósł 10 600,00 zł.

VII. W ZAKRESIE REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. Dnia 24 kwietnia 2015r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota
602 912,13 zł w związku z weryfikacją wniosku o płatność końcową oraz podpisaniem
Informacji Pokontrolnej z realizacji pn.: „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego
miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami”. Obecnie trwa proces
monitorowania wskaźnika rezultatu projektu, tj. Liczba turystów korzystających z
wytworzonych / zmodernizowanych produktów turystycznych. Ostateczny termin
osiągnięcia wskaźnika mija 30 czerwca 2015r.
2. Dnia 19 maja 2015 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota
258 871,00 zł w związku z weryfikacja wniosku o płatność do projektu: „Poprawa jakości
życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum
miejscowości – budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w
miejscowości Biała Góra”.
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Dnia 19 maja 2015 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota
1.000.000,00 zł. w związku z weryfikacją wniosku o płatność do projektu „Przebudowa
targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie”.
Dnia 10 czerwca 2015 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęła kwota
21 955,50 zł. w związku z weryfikacja wniosku o płatność oraz podpisaniem
w
dniu 19 maja 2015r. Informacji Pokontrolnej z realizacji 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”.
Dnia 20 maja 2015 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach
Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania
pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie
miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra”. Koszty kwalifikowane
projektu to kwota 80 643,08 zł, dofinansowanie projektu wynosi 60 482,00 zł.
W dniu 28 maja 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przekazał
zlecenie płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku
z
zakończeniem weryfikacji wniosku o płatność projektu pn.: „Questy - poszerzenie oferty
turystycznej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Sztum w
oparciu o innowacyjne formy rozwoju turystyki”. Kwota do refundacji wynosi
19 326,64 zł.
W dniu 1 czerwca 2015 roku została złożona korekta wniosku o dofinansowanie 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 ramach projektu partnerskiego pn: „Zintegrowana współpraca JST szansą na
dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malborka”, którego liderem jest Miasto Malbork trwają prace związane z opracowania
studiów wykonalności w zakresie:
- poprawy dostępności komunikacyjnej,
- termomodernizacji,
- wymiany oświetlenia ulicznego,
- produktu turystycznego,
- ochrony i przywracania wartości ekologicznych środowiska miejskiego.
Przewidywany termin wykonania studiów wykonalności to dzień 22.06.2015r.
W dniu 12 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyły się konsultacje
społeczne następujących dokumentów powstałych w ramach niniejszego projektu:
- Studium Rozwoju Ekonomii Społecznej dla MOF Malbork – Sztum,
- System Identyfikacji Wizualnej i Informacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malbork – Sztum,
- Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W związku z
podjętym w dniu z dniu 10 kwietnia 2015r
Zarządzeniem
nr 55.2015. w sprawie określenia zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum wraz z załącznikami, Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
zostało objętych 9 przedsięwzięć, tj.:
– W dniu 9 maja młodzież z Gimnazjum w Sztumie i Czerninie wraz z opiekunami
uczestniczyła w obchodach Dnia Europy w Warszawie tzw. „Paradzie Schumana”.

Strona 15

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

- W dniu 23 maja 2015r., w Parku Miejskim zorganizowany został przez Publiczne
Przedszkole im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie festyn pn.: „Bawmy się razem wesoło”.
W festynie wzięło udział około 500 uczestników.
- W dniu 24 maja 2015r. odbył się Piknik z ISKRĄ oraz V Zawody w Skokach przez
Przeszkody o Puchar Burmistrza Sztumu. W pikniku wzięło udział około 500 osób. Na
pikniku w namiocie Miasta i Gminy Sztum odbywała się dystrybucja materiałów
promocyjnych, można było również wypróbować swoich sił w quizie na temat samorządu
oraz historii Sztumu.
- W dniu 30 maja 2015r. w Czerninie na terenie Zespołu Szkół w Czerninie odbył się
zorganizowany z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca festyn rodzinny
pn. „Dobra zabawa tylko z rodziną”. Na festyn przybyło około 250 osób.
- W dniu 13 czerwca 2015r., odbył się festyn szkolny organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Sztumie.
- W dniu 14 czerwca 2015r., odbył się pierwszy w historii Kolarski Wyścig MTB
organizowany przez Kolarski Ludowy Klub Sportowy „LIDER”.
- W dniu 14 czerwca odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
dlaFunkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Pracowników Cywilnych zorganizowany
przez Zakład Karny w Sztumie.
- W dniach 20 i 21 czerwca odbędą się również festyny organizowane przez Zespół Szkół
w Gościszewie i Nowej Wsi.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz z zagranicą:
1. 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 wdrażane i aktualizowane są trzy instrumenty współpracy:
inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny i tryb małych zleceń.
Projekty dokumentów wdrażających w/w instrumenty przygotowane zostały we
współpracy z ekspertami Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.
2. W dniach 30.04-04.05.2015r. Miasto i Gmina Sztum podejmowało delegację
przedstawicieli miast partnerskich tj. z Ritterhude (2 os.) oraz z Val de Reuil (3 os.).
Wizyta była związana z odbywającym się XXV Jubileuszowym Biegiem
3 Maja oraz obchodami święta 1 Maja.
3. 11 maja 2015r został ogłoszony konkurs fotograficzny dla mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum. Konkurs związany jest z obchodami 600 lecia miasta Sztum.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 roku.
4. W dniach od 15 do 17 maja br. w ramach wyjazdu szkoleniowego grupa sołtysów ze
Sztumu gościła na terenie Powiatu Człuchowskiego. Organizatorem zajęć
w ramach Akademii sołtysa była Fundacja Naszyjnik Północy, która prężnie działa od
ponad 10 lat na obszarze 33 sąsiadujących ze sobą gmin z województw pomorskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Wyjazd
skierowany był do sołtysów oraz radnych wiejskich naszej Gminy. Wizyta była
przykładem możliwości budowania partnerstw lokalnych w oparciu o trzy sektory:
samorząd lokalny, środowisko biznesu i społeczność lokalną. Podczas wyjazdu odbyły
się również konsultacje dotyczące form współpracy Gminy z mieszkańcami oraz
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organizacjami samorządowymi. Przedstawiono zarówno te formy współpracy, które
działają już w Gminie Sztum: tj. otwarty konkurs ofert, dotacje przyznawane w ramach
ustawy o sporcie, budżet obywatelski, jak i nowe: inicjatywa lokalna i tryb małych
zleceń. Ta część szkolenia miała na celu przedstawienie możliwości pozyskiwania
środków na lokalne działania oraz skonsultowanie nowo wdrażanych instrumentów.
W dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisane zostały umowy o przyznanie dotacji na
realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty
i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na następujące zadania:
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego cykl wykładów z zakresu historii ziemi
sztumskiej.” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej,
przyznana przez Gminę dotacja wynosi 1 500,00 zł.
„Spotkanie Integracyjno– Opłatkowe” realizowane przez Polski Związek
Niewidomych Okręg Pomorski, przyznana przez Gminę dotacja wynosi 1 000,00 zł.
„Mali odkrywcy przyrody – cykl dodatkowych zajęć i warsztatów wspierających
rozwój umysłowy dzieci 5-letnich” realizowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele
dzieci”, przyznana przez Gminę dotacja wynosi 6 000,00 zł.
W dniu 10 czerwca 2015r. rozstrzygnięty został drugi otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty.
Komisja opiniująca jest na etapie rozpatrywania wniosków. Planowany termin zawarcia
umów przewidziany jest na dzień 19 czerwca br.
Miasto i Gmina Sztum w dniach 26 maja – 01 czerwca brała udział w VII Europejskim
Tygodniu Sportu dla Wszystkich. W związku z tym organizowane były na terenie
Sztumu imprezy sportowe w których mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy.
Łącznie w teście coopera wzięło udział 106 osób oraz 559 osób w pozostałych
dyscyplinach sportu takich jak: lekkoatletyka, gry zespołowe oraz marsze NW.
W dniu 30 maja br. odbył się marsz rekreacyjny Nordic Walking finansowany przez
Miasto i Gminę Sztum w ramach udzielonej dotacji na zadanie pn.: „Rozwój
i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy
Sztum”, realizowane przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY
29.04. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 - 18.00 : wykład UTW
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn.
* 15.00 – 18.30 : taniec
* Pionkolandia
30.04.2015
* 10.00 - 14.00 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
* 13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
* 16.00 - 18.00 : warsztaty rękodzieła UTW
* 16.00 : warsztaty teatralne
* 15.30 – 18.30 : taniec
* 18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
1.05. 2915
* 8.00: Otwarte Zawody Wędkarskie
* 10.00 : Majówka z piłką
* 18.00 : kino „Zbuntowana”
2.05.2015
* 9.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00 : kino „Zbuntowana”
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3.05.2015
9.45 - uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
13.00 - XXV Bieg Solidarności
* 18.00 : kino „Zbuntowana”
* 9.45 : obchody 3 Maja
4.05. 2015
* 15.00 – 20.30 : taniec
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
* 14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard, utw
* 17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
* 16.00 : UTW warsztaty ruchowe
5.05. 2015
* 14.30 – 19.30 : taniec
* 16.00 : zajęcia plastyczne
* 16.00 – 18.30 : UTW joga
6.05. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn.
* 15.00 – 18.30 : taniec
* 15.00 – 17.00 : szkolenie UMiG
* 14.30 : włoski UTW
* 16.00 : warsztaty relaksacyjne UTW
7.05. 2015
* 13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
* 16.00 : warsztaty teatralne
* 15.30 – 18.30 : taniec
* 18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
* 16.00 : rękodzieło UTW
* 12.00 – 13.30 : taniec
8.05. 2015
* 15.00 – 19.00 : Taniec Towarzyski
* 18.00 : kino „Szybcy i wściekli”
9.05. 2015
* 18.00 : kino „Szybcy i wściekli”
10.05. 2015
* 18.00 : kino „Szybcy i wściekli”
* 15.30 : nagłośnienie Plac Wolności
* 15.00 : Pakt Pokoleniowy
11.05. 2015
* 15.00 – 20.30 : taniec
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
* 14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard, utw
* 17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
* 16.00 : UTW warsztaty ruchowe
12.05. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn.
* 15.00 – 18.30 : taniec
* 16.00 – 18.00 UTW joga
* 12.00 – 13.00 : SOSW Usnice
13.05. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn.
* 15.00 – 18.30 : taniec
* 14.30 : włoski UTW
* 17.00 : spotkanie z burmistrzem UTW
14.05. 2015
* 13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
* 16.00 : warsztaty teatralne
* 15.30 – 18.30 : taniec
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* 18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
* 10.00 – 15.00 : konkurs Bank Spółdzielczy
* 17.30 : wykład muzyczny UTW
* 17.30 : TMZS
15.05. 2015
* 15.00 – 19.00 : Taniec Towarzyski
* 16.00 : kino „Dom”
* 18.00 : kino „Miłość z neta”
* 16.00 : spotkanie fotograficznie z Michałem Statkiewiczem
16.05. 2015
* 9.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne
* 16.00 : kino „Dom”
* 18.00 : kino „Miłość z neta”
17.05.
* 16.00 : kino „Dom”
* 18.00 : kino „Miłość z neta”
18.05. 2015
* 12.00 : warsztaty ceramiczne : szkliwienie
* 14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard, utw
* 15.00 – 20.30 : taniec
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
* 16.00 : UTW warsztaty ruchowe
* 17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
19.05. 2015
* 14.30 – 19.30 : taniec
* 16.00 : zajęcia plastyczne
* 16.00 : UTW joga
* 17.00 – 19.00 : pat
20.05. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 15.00 – 18.30 : taniec
21.05. 2015
* 12.00 – 14.00: sala czekoladowa, taniec
* 13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
* 15.30 – 17.00 : taniec
* 16.00 : wykład UTW
* 16.00 : warsztaty teatralne
* 12.00 : prelekcja
* 17.00 : spotkanie literackie
* 10.00 : zawody gimnazjum : nagłośnienie
22.05. 2015
* 12.00 – 14.00 : Straż Pożarna
* 15.00 – 19.00 : Taniec Towarzyski
* 18.00 : kino „Chłopak z sąsiedztwa”
* 18.00 : wernisaż prac studentów Uczelni Artystycznej w Sopocie
* 17.30 : brydż
23.05. 2015
* 9.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne
* 18.00 : kino „Chłopak z sąsiedztwa”
24.05. 2015
* 18.00 : kino „Chłopak z sąsiedztwa”
* festyn w Stajni Iskra
25.05. 2015
* 15.00 – 20.30 : taniec
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
* 14.00 – 18.00 : śpiew, keyboard, utw
* 17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
* 16.00 : UTW warsztaty ruchowe
26.05. 2015
* 14.30 – 19.30 : taniec
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* 16.00 : zajęcia plastyczne
* 16.00 : UTW joga
* 17.00 – 19.00 : pat
* 18.00 : DKF
* 13.00 – 21.00 : Sonac Uśnice galeria
* 14.30 – Zuza Domrzalska próba
27.05. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn.
* 15.00 – 18.30 : taniec
* 14.30 : włoski UTW
28.05. 2015
* 13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
* 16.00 : warsztaty teatralne
* 15.30 – 18.30 : taniec
* 18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
* zakończenie roku UTW
29.05. 2015
* 9.00 : kino „Ups, Arka odpłynęła”
* 15.00 – 19.00 : Taniec Towarzyski
* 16.00 : kino „Ups, Arka odpłynęła”
* 18.00 : kino „Avengers” 3d
* 18.00 próba zespołu ludowego
30.05. 2015
* 9.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne
* 16.00 : kino „Ups, Arka odpłynęła”
* Festyn Rodzinny – nagłośnienie SOSW
* Dzień Dziecka Kępina
* 18.00 : kino „Avengers” 3d
* 8.00 – 11.00 : próba A. Doering
31.05. 2015
* 16.00 : kino „Ups, Arka odpłynęła”
* 18.00 : kino „Avengers” 3d
1.06. 2015
* 8.00 : zbiorówka
* 15.00 – 20.30 : taniec
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
* 17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
* 8.00 – 15.00 : Puchatek, warsztaty
2.06. 2015
* 14.30 – 19.30 : taniec
* 16.00 : zajęcia plastyczne
* 16.00 : Promag pokaz
3.06. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne Gimn.
* 15.00 – 18.30 : taniec
* 14.30 : włoski UTW
* 8.30 – 12.30 : pokaz
5.06. 2015
* 18.00 : kino „Apartament”
* 15.00 – 19.00 : Taniec Towarzyski
* 18.00 próba zespołu ludowego
6.06. 2015
* 18.00 : kino „Apartament”
* 9.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne
* 16.00 – 18.00 : festyn w Koniecwałdzie
* 15.00 – 19.00 : festyn w Postolinie
7.06. 2015
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* 18.00 : kino „Apartament”
* 11.00 – 18.00 : Baśka - Turniej
* 13.00 – 16.00 : festyn w Sztumskiej Wsi
* 13.00 – 16.00 : festyn w Koślince
8.06. 2015
* 15.00 – 20.30 : taniec
* 16.00 – 17.00 : warsztaty teatralne
* 15.00 – 18.00 : śpiew, keyboard
* 17.15 – 18.15 : zajęcia teatralne
* 9.00 : zbiorówka gimn.
9.06. 2015
* 14.30 – 19.30 : taniec
* 16.00 : zajęcia plastyczne
* 18.00 : otwarcie wystawy
* 17.00 : joga
10.06. 2015
* 15.00 – 18.00 : Klub Plastyków
* 16.00 - 18.00: zajęcia teatralne
* 14.30 : włoski UTW
* 8.00 : próba CPCD
11.06. 2015
* 10.00 : CPCD kinowa
* 13.00 – 16.00 : pianino, keyboard
* 16.00 : warsztaty teatralne
* 15.30 – 18.30 : taniec
* 18.00 – 19.30 : Taniec Ludowy
12.06. 2015
* 18.00 : kino „Gorący pościg”
* 15.00 – 19.00 : Taniec Towarzyski
* 18.00 próba zespołu ludowego
* 17.00 : wykład TMZS
13.06. 2015
* 18.00 : kino „Gorący pościg”
* 9.00 – 15.00 : zajęcia muzyczne
* 13.00 – 16.00 : festyn w Sztumskim Polu
* 11.00 – 15.00 : festyn w Uśnicach
* festyn na Zajezierzu
14.06.2015
* 18.00 : kino „Gorący pościg”
* 14.00 : festyn w Pietrzwałdzie

Burmistrz Sztum
Leszek Tabor
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