INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 7 października 2015 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
9 projektów uchwał. W okresie międzysesyjnym w dniu 16 września br. na mój wniosek
odbyła się sesja nadzwyczajna, na której nie przedstawiałem informacji z działalności z okresu
międzysesyjnego.
Na wstępie Burmistrz poprosił o wystąpienie Sołtysów i pracowników Urzędu uczestniczących
w szkolenie w Człuchowie nt. roli Sołtysa w społeczności lokalnej i wręczył Certyfikaty udziału
w szkoleniu. Ponadto przedstawił zasady współpracy informując, że za inicjatywy lokalne i
małe granty odpowiedzialne są panie Ewa Ruczyńska i Daria Wojtaś z Referatu Rozwoju
Lokalnego, pani Grazyna Żołędowska w zakresie bieżącej działalności z Sołtysami. Natomiast
pani Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy za Budżet Obywatelski.
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:
I. 751„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” w rozdz.:
a) 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” na podstawie pisma Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-580-3/15 z dnia 11.09.2015 r.
przyznano dotację celową w kwocie 18.991 zł na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
b) 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” na podstawie pisma Krajowego
Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-850-7/15 z dnia 28.08.2015 r.
zwiększono dotację celową w kwocie 18.480 zł na przygotowanie i
przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września
2015 r. przeznaczoną wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji do spraw referendum.
II. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie
pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.59.2015.MSz4 z dnia 28.09.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
12.4/59/2015 z dnia 28.09.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie
1.160.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia
28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz.114), tj.:
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi – 3% ( na § 31101.076.214 zł, §4010 kwotę 23.000zł, na §4110 kwotę 52.500 zł, na §4210 kwotę
4.000 zł, na §4300 kwotę 3.786 zł, § 4410 – 100 zł i na §4700 kwotę 400 zł),
b) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
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uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.226.2015.AZ z
dnia 29.09.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/226/2015 z dnia
25.09.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie 8.000 zł, z
przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz.581 ze zm.), w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna
(na § 4130),
c) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.246.2015.AZ z dnia
30.09.2015 r. z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 109/2015 z dnia 24.09.2015r.
zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie 300 zł z przeznaczonej na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, (na §4300),
d) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.38.2015.MSz2 z dnia 28.09.2015 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18.2/38/2015 z dnia 28.09.2015r. zwiększono
plan dotacji celowej na 2015 rok w kwocie 300 zł, z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem
Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie
Dużej Rodziny (D. U. z 2014 r. poz.1863) na §4010 kwotę 250 zł, na §4110 kwotę
44 zł i na §4120 kwotę 6 zł.
II.Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 17.000 zł do działu
926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na (§4300 kwotę 15.500 zł i
na §4210 kwotę 1.500 zł ), z przeznaczeniem na wykonanie piłko chwytów na boisku w
Czerninie, oraz na ochronę nowego obiektu budowlanego na stadionie miejskim.
III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i
między grupami wydatków w dziale:
1)600 „Transport i łączność”:
a) z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4210) kwotę
25.500 zł, do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4270) z
przeznaczeniem na naprawę odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 72 w Zajezierzu,
b) z rozdz. 60095 „Pozostała działalność” z wydatków majątkowych z zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie” (z
§6050) kwotę 145.000 zł, do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na
§4270), z przeznaczeniem na remont drogi - działka nr 6 i 400 w Parowach obręb
Nowa Wieś, z zastosowaniem płyt Yumbo,
2)750 „Administracja publiczna”:
a) z rozdz. 75023 „Urzędy gmin” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4360) kwotę 6.700 zł do rozdz.
75095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań (na §4360), z przeznaczeniem na
opłatę stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania wskaźników rezultatu w
okresie trwałości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”.
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b) z rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
(z §4210) kwotę 1.090 zł do rozdz. 75023 „Urzędy gmin” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (na §4430),
z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem
do Stowarzyszenia „Związek Gmin Pomorskich”,
c) z rozdz. 75095 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń
na rzecz osób fizycznych (z §3030) kwotę 784 zł, do rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań (na §4430), z przeznaczeniem na opłacenie składki w związku
z przystąpieniem do Stowarzyszenia „Polska Sieć Energy CITIES”.
3)751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” kwotę 320 zł
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym:
a) z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
299 zł (§4210),
b) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 21 zł (§4120,
na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030) z przeznaczeniem na zwrot kosztów
podróży dla członków OKW w ramach zadań zleconych,
4)754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75495 „Pozostała
działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i
składek od nich naliczanych (z §4170) kwotę 5.100 zł na wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań (na §4270), z przeznaczeniem na naprawę i konserwację
monitoringu miejskiego.
5)801 „Oświata i wychowanie”:
a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4240) kwotę
30.000 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach…” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań (na §4240), w celu sfinansowania wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych szkół podstawowych ogólnodostępnych
prowadzących edukację włączającą, w tym:
 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie kwotę 12.000 zł,
 w Zespole Szkół w Gościszewie kwotę 3.000 zł,
 w Zespole Szkół w Czerninie kwotę 12.000 zł,
 w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi kwotę 3.000 zł,
b) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4300) kwotę
4.900 zł, do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (na §4330) w celu
zabezpieczenia środków na koszty wychowania przedszkolnego na uczniów
uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Tczewa i Ryjewa, a
będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum.
6)851 „Ochrona zdrowia”
a) w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” w wydatkach bieżących w tym z dotacji
na zadania bieżące (z §2820) kwotę 6.000 zł, na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210), na zakup
programów profilaktycznych,
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b) z rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych kwotę 18.000 zł w tym:
 z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 13.200 zł (z §4170),
 z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.800 zł w tym
(z §4300 kwotę 3.020 zł i z §4390 kwotę 1.780 zł),
do rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210 kwotę 4.000 zł
i na §4300 kwotę 14.000 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach zadań
zleconych w dziale:
a) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa” rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”
kwotę 472 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań (z §4210 na §4300) z przeznaczeniem na
wykonanie tablic informacyjnych,
b) 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 200 zł, między paragrafami
z §4210 na §4410, z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I.
Zamówienia publiczne:
Rozstrzygnięto przetargi na:
1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Wyłoniony wykonawca: PWiK sp. z o.o. w Sztumie (cena brutto: 3 399 900zł za okres od
01.10.2015r do 30.06.2017r.).
2. Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z projektem
wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED dla obiektów użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Wyłoniony wykonawca: KAWENA Krzysztof Węgrzyn z Gdyni (cena brutto: 120.032,63zł).
II. Zadania w toku realizacji:
1. 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. W dniu 08 września 2015r. dokonano drugiego odbioru
częściowego robót budowlanych. Stan zaawansowania łącznie wynosi 68,97%.
2. 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.
Roboty budowlane przebiegają z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu,
W dniu 04 września br. przeprowadzono odbiór częściowy robót budowlanych o
wartości 759 039,96zł tj. 35,03 % wartości robót.
3. Remont dachu Willi - Wzgórze Zamkowe w Sztumie
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Zostały zakończone prace remontowe na dachu Willi na Wzgórzu Zamkowym
w Sztumie. Wykonawcą jest Jacek Grzegowski "DACH-LAND" Dzierzgoń. Odbiór
końcowy zaplanowano na 07 września 2015r. Wartość robót budowlanych wyniosła
214 658,60zł.
4.

Budowa parkingu w Koniecwałdzie
Wykonawcą robót jest Firma „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i
Elektrycznych Sp. z o.o. z Grudziądza (cena brutto: 977 423,94zł, termin wykonania
robót budowlanych do 27 listopada 2015r.), nadzór sprawuje Wojciech Rytlewski i
Ireneusz Zagórski Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „DROG-BUD” z Tczewa.
(koszt usługi 18 000 zł).

III.
Zadania zakończone
1. Budowa zaplecza stadionu piłkarsko lekkoatletycznego w Sztumie
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CELBUD – Przemysłówka” z Kwidzyna. Zadanie zakończono w terminie, roboty zostały
odebrane w dniu 02 września 2015r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku
zaplecza sanitarno-szatniowego.
Wartość robót budowlanych wyniosła 2 820 798,65zł (zamówienie podstawowe +
dodatkowe i uzupełniające). Złożono do Ministerstwa Spotu i Turystyki trzeci wniosek
o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000zł,
łączne dofinansowanie tej inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł.
9 października br. otwarcie I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego w Sztumie z udziałem
Ministra Sportu i Turystyki Pana Adama Korola, na które wszystkich zapraszam.
IV.
Dokumentacje projektowe:
1. Zakończono prace projektowe na:
- Przebudowę i modernizację budynku byłego „Kwadro” na Forum Integracji
Miejskiej „Kwadro ", (uzyskano pozwolenie na budowę)
- Budowę kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym
wody opadowe w Sztumie.
2. Trwają prace projektowe nad dokumentacją projektową na:
- uzupełnienie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z projektem
wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED dla obiektów
użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum, planowany termin
zakończenia – 30.11.2015r.

II.
1.
2.

3.

4.

W ZAKRESIE DZIAŁANOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA :
Wybudowano i odebrano dwa place zabaw w Sztumie i Czerninie (w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2015).
Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – umowa będzie obowiązywała
do lipca 2017 r.
W ramach zawartego porozumienia z Eolica Postolin wykonano remont drogi gminnej
wraz z mostem w kierunku byłego zakładu rolnego w Postolinie, a także drogę i most
łączącą Nową Wieś z Postolinem.
Przeprowadzono kampanie edukacyjną podczas Dni Ziemi Sztumskiej dotyczącą
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
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5. Zawarto porozumienia z trzema aptekami na terenie miasta dotyczące umożliwienia
mieszkańcom deponowania przeterminowanych leków.
6. Dokonano naprawy awarii monitoringu miejskiego zgłoszonej przez KPP Sztum.
7. Wyremontowano drogę na odcinku Nowa Wieś – Postolin do drogi powiatowej. W ciągu
tej drogi został przebudowany most na Strudze Postolińskiej. Został wyremontowany
odcinek nawierzchni drogi asfaltowej od drogi powiatowej w kierunku b. ZR w Postolinie
poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenia poboczy tłuczniem- w
ciągu tej drogi został wyremontowany drugi most na Strudze Postolińskiej.
8. Chodnik przy ulicy Kwidzyńskiej- GDDKiA przystąpiła do budowy odcinka chodnika w
kierunku ostatnich zabudowań domków jednorodzinnych przy drodze krajowej 55.
9. Rondo u zbiegu ulic: Mickiewicza, Baczyńskiego, Kochanowskiego- została przekazana
kompletna dokumentacja projektowa na budowę ronda. GDDKiA uzyskała pozwolenie na
budowę. Rozstrzygnięcie przystąpienia do realizacji oczekuje na decyzję Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju.
10. Założenia do projektu budowy chodników w Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi- koncepcja
wymaga konsultacji z mieszkańcami wsi- odbędą się spotkania w sołectwach.
11. Dokonano wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 67 wpisów w tym
12 wpisów o rozpoczęcie działalności, 13 wniosków o zakończenie działalności, pozostałe
42 wpisów dotyczą wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.
12. Wydano 3 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu, gastronomi do
4,5 % , od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu.
13. W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Sztum, dokonano 5 sterylizacji i kastracji kotów oraz leczenia
bezpańskich zwierząt.
14. Prowadzonych jest 7 postępowań w sprawach o wydanie decyzji środowiskowej.
15. Wydano 5 decyzji na usunięcie drzew.
16. Prowadzonych jest 28 spraw dotyczących usuwania drzew.

W
ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI
REFERATU
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU :
W okresie sprawozdawczym
1. Sprzedano:
- 5 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, w tym 4 lokale
mieszkalne w budynku przy ul. Mickiewicza 24 przy zastosowaniu 90 % bonifikaty,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Sztumskim Polu
przy ul. Łąkowej nr 4, w drodze przetargu nieograniczonego.
2. Przeprowadzono- 5 przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych
położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym,
w związku z brakiem zainteresowania nabyciem tych nieruchomości.
3. Dokonano przeglądu 16 lokali mieszkalnych, położonych w Czerninie i Sztumskiej Wsi,
przewidzianych do nieodpłatnego przejęcia od ANR i ustalenia zakresu remontów, które przed
przejęciem lokali do gminnego zasobu wykona Agencja.
4. Wystąpiono do ANR oraz do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej z wnioskiem w sprawie
włączenia do PSSE obszaru 12, 4 ha położonego w obrębie geodezyjnym Koniecwałd.
Wnioskowane nieruchomości leżą w bliskim sąsiedztwie istniejącej strefy ekonomicznej, której
tereny zostały zagospodarowane przez inwestorów.
III.
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Zgodnie z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będą
przeznaczone na cele produkcyjne i usługowe. Stworzenie nowych terenów Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Sztum wpłynie na wzrost atrakcyjności
gospodarczej Gminy Sztum i umożliwi nowym podmiotom gospodarczym inwestowanie na
naszym terenie
.
5. W ramach estetyzacji miasta w dniach 07-25 września br. przeprowadzono modernizację
terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiego 5 w Sztumie. Wykonano
wymianę nawierzchni dojścia do budynku, zdemontowano ogrodzenie oraz żywopłoty.
Wyrównano teren i posiano trawę
6. W dniu 3 września 2015 roku zawieszona została pierwsza tradycyjna wiecha w Parku
Przemysłowym/Specjalnej Strefy Ekonomicznej- na nowobudowanej fabryce ELITA.
7. Zawarto łącznie 6 umów i aneksów na dzierżawę/najem nieruchomości.
8. Dnia 15.09.2015 r. podano do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości
zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłym OSP) położonym w Piekle, przeznaczonej do
najmu w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony. Przewidywany termin
przetargu I połowa listopada br.
.
9. Dnia 30.09.2015 r. zakończyła się dzierżawa ośrodka wczasowego w Krynicy Morskiej. Dnia
01.10.2015 r. komisja powołana przez Burmistrza dokonała odbioru nieruchomości.
Nieruchomość jest przygotowana do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
10. Wydano:
- 42 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub studium
- 1 wypis i wyrys z planów miejscowych
- 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku
- 3 zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 15 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- 9 decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy
.
11. Trwa procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Koniecwałdzie za PSSE (teren o pow. 20 ha). Wykonawca planu przedstawił wstępną
koncepcję zagospodarowania terenu i przeznaczenia gruntów w planie. Proponowane
przeznaczenie będzie spójne z istniejącym w planie sąsiednim, tj. tereny o funkcjach
przemysłowych i usługowych.
.
12.Trwa procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Szpitalnej Wsi – pod farmę wiatrową – 7 turbin. Obecnie został wysłany wniosek do ministra
rolnictwa w związku z wyłączeniem gr. kl. III z produkcji rolnej.
13. Równocześnie trwa procedura opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Sztumskim Polu (2 umowy).
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. 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. Nadal oczekujemy na zatwierdzenie raportu ze strony Urzędu
Marszałkowskiego oraz ustalenie nowego harmonogramu prac nad LPR.
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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.
2. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym złożony został XII
końcowy wniosek o płatność w ramach projektu oraz podpisano aneks do umowy
dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania, którą pozyskaliśmy ramach tego
projektu wyniosła 761 399 zł.
Ogółem 16 jednostek podległych gminie (świetlic wiejskich, szkół) wyposażonych zostało
w 99 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu, a dodatkowo 30
gospodarstw domowych korzysta z użyczonego sprzętu komputerowego i bezpłatnego
dostępu do internetu. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat i zakończy się 30.09.2020 r.
3. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja społeczno-zawodowa” – w ramach MOF Malbork – Sztum i podpisanego z
Marszałkiem Województwa Pomorskiego ZPT został złożony do dofinansowania w ramach
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski WP konkursu (Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja
społeczno-zawodowa). Całkowita projektowana wartość projektu przypadająca na Miasto i
Gminę Sztum wynosi 1 581.807,00 zł (w okresie 3 lat, tj. 2016-2018) i obejmuje 130
mieszkańców gminy – beneficjentów pomocy społecznej.
4. Projekt pn. „Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej w Sztumie” (KIS) – w okresie
międzysesyjnym złożony został końcowy wniosek o płatność w ramach projektu, który
zakończył się z dniem 30.06.2015 r. Całkowita kwota dofinansowania projektu wyniosła
110 566,00 zł, a wkład własny 19.511,65 zł.
5. Projekt pn. „Ekonomia ku wolności” - Program readaptacyjny w ramach Modelu
aktywizacji zawodowej i społecznej osób skazanych – w dniu 22 września br. w
Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zorganizowano wernisaż i podsumowanie
konkursu plastycznego pn. „Galop do Wolności” zrealizowanego w ramach projektu
partnerskiego.
Ośrodek, reprezentujący Burmistrza Miasta i Gminy 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.
6. Sztumska Karta Dużej Rodziny – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 224 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 974 Karty.
Sztumska karta Dużej Rodziny promowana była podczas Dni Ziemi Sztumskiej, na
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specjalnie oznakowanym logo Karty stoisku w Parku Miejskim w Sztumie rozdawano
ulotki, balony z logo Karty oraz udzielano informacji nt. przysługujących w jej ramach
uprawnień.
7. 17 września 2015 r. – odbyła się w Ośrodku kontrola w zakresie poprawności realizacji
zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu funduszu alimentacyjnego;
kontrolę przeprowadziło 2 inspektorów z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
nieprawidłowości nie stwierdzono, kontrola zakończyła się pozytywną opinią pracy Ośrodka
w kontrolowanym zakresie.
8. 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.
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 18
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 35 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się
1 posiedzenie wspólne GKRPA i 6 indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na
posiedzenia członków GKRPA wezwano 21 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).
10.Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęł0 11 Niebieskich kart; zwołano 35 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano
17 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
14.Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym rozpoczął się i trwa nada nowy okres zasiłkowy w tzw. funduszu
alimentacyjnych oraz świadczeniach rodzinnych; Ośrodek przyjął ogółem 843 wnioski w
tych sprawach, wydano 422 decyzje administracyjne.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 188, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1119 rodzin.
15. W okresie międzysesyjnym wydano 282 decyzje administracyjne w zakresu świadczeń
pomocy społecznej, 112 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 9 decyzji dot.
dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 368 rodzin (997 osób w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystało 268 rodzin (902 osoby w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 300 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 21
nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 7 klientów, W DPS przebywało 15 mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 26 osób, natomiast w
formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 3 osoby.
Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych przez Ośrodek w ramach
Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy
(40%) korzystało 354 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystały 82 rodziny (189 osób w
rodzinie).
Udzielano wsparcia 12 rodzinom w postaci asystenta rodziny (1 asystent).
Z pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia korzystało 10 seniorów.
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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).
VI.
W ZAKRESIE OŚWIATY :
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) Zrealizowano 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 sprawozdawczym:
 dokonano poprawy końcowego wniosku o płatność za okres od kwietnia do czerwca 2015
roku,
 otrzymano informację o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność oraz o rozpoczęciu
procedury zamykającej projekt.
2) Realizowano zadania w ramach projektu "Prusy - nasz wspólny historyczny region"
współfinansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w
Warszawie.
W okresie międzysesyjnym:
 skompletowano i przesłano do siedziby stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie
pełnomocnictwa wnioski wizowe i paszporty uczniów.
W ramach projektu przewidziano wyjazd 11 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu Miasta i Gminy Sztum do Kaliningradu na lekcje historyczne pn. „Zamki dawnych Prus
Wschodnich” „Uzbrojenie rycerzy zakonu Krzyżackiego”. Wyjazd odbędzie się w
październiku 2015 roku.
3) W związku z przygotowaniem przez Referat Rozwoju Lokalnego UMiG Sztum wniosku o
dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej
na terenie MOF Malbork-Sztum” opracowano wykaz przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska, ekologią oraz ochroną gatunków flory i fauny realizowanych przez
jednostki oświatowe w latach 2010-2015 oraz zestawienie uczniów w poszczególnych
szkołach w latach 2013-2015 oraz na temat programów, projektów związanych z ochroną
środowiska i ekologią na potrzeby projektu dot. Bioróżnorodności.
4) W miesiącu wrześniu rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn.: Wolny od uzależnień –
STOP Dopalaczom organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum –
Leszka Tabora. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Placówką Straży Granicznej
w Elblągu oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu. W roku
szkolnym 2015/2016 zaplanowano cztery rodzaje działań tj.: spotkania profilaktycznoinformacyjne z rodzicami młodzieży gimnazjalnej i nauczycielami, warsztaty edukacyjne z
uczniami gimnazjów, konkurs na spot ostrzegawczy na najlepszy materiał filmowy
promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia oraz
przedstawienia teatralne profilaktyczne skierowane do uczniów gimnazjów.
W I etapie działań w dniach 17 i 23 września zorganizowano spotkania profilaktyczne dla
rodziców i nauczycieli. W spotkaniach uczestniczyło ok. 400 osób. W kolejnym drugim
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etapie, który został zaplanowany na 27 i 28 październik 2015 zaplanowano organizację
warsztatów dla uczniów gimnazjów.
5) W ramach Rządowego programu MALUCH 2015 podpisano umowę dot. dofinansowania
dotacją celową z budżetu państwa zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
do lat 3 na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Sztumie na kwotę 192.000,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
 sporządzono wniosek o wypłatę dofinansowania za okres od stycznia do czerwca 2015
roku oraz przekazano w formie elektronicznej do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
celu weryfikacji sporządzenia poprawnie wniosku.
6) Rządowy program „Książki naszych marzeń” jest skierowany do szkół podstawowych
w celu pozyskania dotacji celowej na doposażenie bibliotek szkolnych w książki o tematyce
bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego
świata. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 8.675,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
 szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Sztum zostały zakwalifikowane do
otrzymania dotacji na doposażenie bibliotek szkolnych. Obecnie trwa oczekiwanie na
umowy w celu podpisania.
7) Realizowano program powszechnej nauki pływania pn.: ,,Umiem pływać’’. Program
realizowany jest we współpracy ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym a współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Program zakłada przeprowadzenie zajęć w wymiarze 20 godzin lekcyjnych z nauki
pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa w
programie jest wkład własny gminy w wysokości 1.850,00 zł brutto za grupę 15 – osobową.
W okresie międzysesyjnym:
 podpisano porozumienie na okres od 17.08. do 31.12.2015 roku określające zasady
funkcjonowania współpracy,
 w szkołach przeprowadzono rekrutację do programu,
 rozpoczęto zajęcia nauki pływania na basenie w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji.
8) W ramach Rządowego programu pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’ zweryfikowano
dane dotyczące liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem na podstawie
zebranych wniosków. W związku z tym złożono wniosek o II transze dotacji. Ogółem
środki potrzebne do realizacji programu wynoszą 18.795,00 zł. Obecnie trwa zbieranie i
rozliczanie rachunków.
9) Złożono aktualizację wniosku w ramach Rządowego programu „Darmowe podręczniki”
na kwotę 117.118,42 zł, która w roku szkolnym 2015/2016 zapewni uczniom klas I, II, IV
szkół podstawowych oraz I gimnazjów bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne i
ćwiczeniowe.
2. Bieżąca działalność:
1) Złożono zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty na środki finansowe na stypendia i
zasiłki szkolne od września do grudnia 2015 r. na kwotę 81 563,00 zł.
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2) Zakończono zbieranie wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium szkolnego
na rok szkolny 2014/2015. Ogólnie złożono 349 wniosków. Obecnie trwa weryfikacja
dokumentów.
3) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum rozpatrywano zgodnie z
dyspozycją art. 70b o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kształcenia pracowników młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i
zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Pozytywnie
rozpatrzono 3 wnioski. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy w
kwocie 16.162,00 zł.
4) Dokonano analizy i zatwierdzono aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli
na rok szkolny 2015/2016.
5) W miesiącu wrześniu podpisano porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, a
Powiatem Kwidzyńskim w sprawie prowadzenia przez Powiat Kwidzyński Gimnazjum
dla Dorosłych oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy,
wchodzących w skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. Na podstawie ww.
porozumienia naukę w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie rozpoczął uczeń
będący mieszkańcem Miasta i Gminy Sztum. Powiat Kwidzyński zwrócił się do Miasta
i Gminy Sztum o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1.850,00 zł (zgodnie z
metryczką subwencji oświatowej na 2015 rok), która zostanie przeznaczona na
realizację zadania prowadzenia Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. Zgodnie z powyższym wnioskiem
opracowano projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej.
6) W dniu 8 września dyrektorzy szkół i przedszkoli uczestniczyli w konferencji
organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego.
7) W dniu 10 września 2015 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej złożono wniosek o
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części
oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. Wnioskowana kwota wynosi 85.408,00 zł.
8) W dniu 24 września 2015 roku zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół i
przedszkoli. Głównym tematem spotkania była organizacja żywienia uczniów w
placówkach oświatowych oraz omówienie zakresu przedmiotu i zakresu polis
ubezpieczeniowych mienia szkolnego.
9) Trwają prace związane z przygotowaniem sprawozdania do Głównego Urzędu
Statystycznego dotyczące Badania popytu na pracę za trzeci kwartał (Z-05).
Sprawozdanie zostanie złożone z uwzględnieniem Szkoły Podstawowej w Czerninie
oraz Publicznego Przedszkola w Gościszewie.
10) Przygotowano i przekazano bazę danych oświatowych szkół i przedszkoli do Systemu
Informacji Oświatowej według stanu na 10.09.2015r.. Bazę danych przekazano do
Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz przesłano zestawienie zbiorcze i raport szkół i
placówek.
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11) W dniu 30.09.2015 roku upłynął termin składania wniosków przez szkoły podstawowe
oraz gimnazja dotyczące przyznania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla
uczniów za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce oraz dla najlepszych absolwentów
gimnazjum. Obecnie trwają prace związane z analizą wniosków. Wpłynęło 61
wniosków.
3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) Dnia 1 września 2015 r. we wszystkich placówkach odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2015/2016.
2) 1 września 2015 r. uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczyli w obchodach rocznicy
wybuchu II wojny światowej. O godz. 12.00 spotkali się pod pomnikiem Rodła, aby
uczcić pamięć Polaków walczących o niepodległą Polskę podczas ostatniej wojny,
szczególnie bohaterów Września.
3) W dniu 04.09.2015 r. dzieci ze szkół z terenu Miasta i Gminy Sztum wzięły udział w
korowodzie w ramach obchodów Dni Ziemi Sztumskiej.
4) W Szkole Podstawowej w Sztumie:
 02.09.2015 r. odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych,
 zgłoszono szkołę do kolejnej edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
przeznaczonego dla uczniów klas 1. Celem programu jest uczenie dzieci
bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności,
w domu, w szkole, czy w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu,
 15.09.2015 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji na
temat Bezpiecznej drogi do i ze szkoły i kontaktów z nieznajomymi – przeszkolenie
klas 1- 2,
 rozpoczęcie programu: Owoce i warzywa w szkole 2015/2016 – zajęcia
profilaktyczne: Znaczenie warzyw i owoców w codziennej diecie dziecka. Głównym
celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez
zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie
zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym,
 zgłoszono szkołę do V edycji programu „Śniadanie daje moc” mającego na celu
zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez
edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
 25.09.2015 r. obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
 25.09.2015 r. zorganizowany został Ogólnopolski Konkurs Szkół w Rummikub.
5) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
 realizowano zajęcia w ramach realizacji tematyki bezpieczeństwa i znajomości zasad
ruchu drogowego wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w którym
uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne,
 rozpoczęto cykl działań edukacyjnych pod hasłem „Chwila z bajką” polegające na
czytaniu bajek terapeutycznych, kształtujących pozytywne zachowania dzieci,
 przystąpiono do ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków
„Akademia Aquafresh”. To edukacja z zakresu dbania o higienę jamy ustnej oraz
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tegoroczne scenariusze zajęć dla nauczycieli wzbogacone zostały również o zajęcia z
zakresu zdrowego odżywiania, dbania o aktywność fizyczną, a nawet o naukę
angielskiego,
 przystąpiono do ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla przedszkoli „Akademia
Wyobraźni Play-Doh” koncentrującej się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego
myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem Programu jest realizacja
warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie przygotowanych kart z
zadaniami na różne okazje,
 opracowano projekt „Starszak przyjacielem malucha” dla grupy 5-latków i 3-4 latków,
 realizowano zadania w ramach programu adaptacyjnego „Jestem przedszkolakiem” w
formie zabaw integracyjnych w grupach z wykorzystaniem aktywnych metod i
pedagogiki zabawy,
 wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Dzieci realizowano zadanie publiczne w
grupach dzieci 5-letnich pt. „Mali odkrywcy przyrody – cykl dodatkowych zajęć i
warsztatów wspierających rozwój umysłowy dzieci 5-letnich”. 24 września odbyły się
pierwsze warsztaty ekologiczne pod hasłem „Mali eko-inspektorzy” prowadzone przez
Firmę SmartLab z Gdańska.
6) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
 w dniach 12-13 września 2015 r. grupa gimnazjalistek ze Szkolnego Koła Caritas pod
opieką katechety pana Andrzeja Omieczyńskiego, reprezentując Diecezję Elbląską,
uczestniczyła w ogólnopolskim zjeździe z okazji jubileuszu 20-lecia szkolnych kół
Caritas w Rzeszowie. Tysiące wolontariuszy, którzy na co dzień służą innym, spotkały
się w Rzeszowie, by podsumować swoją posługę i czerpać wzajemną inspirację do
dalszych działań.
 17 września 2015 r. obchodzono uroczyście Dzień Sybiraka. Spotkanie odbyło się w
hali w gimnazjum. Zaproszeni byli przedstawiciele m.in. Związku Sybiraków, Rodzin
Katyńskich, Związku Kombatantów, Inwalidów Wojennych. Na zakończenie wręczono
seniorom okolicznościowe laurki i białe róże. Następnie goście i delegacja uczniów
złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed Dębami Pamięci oraz przed Głazem Pamięci.
Dzięki wsparciu finansowym Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 26 kombatantów i 20
uczniów udało się na centralne obchody Dnia Sybiraka do Szymbarku..
 w dniach 02-04 października 2015 r. 13 uczniów należących do "Pionkolandii"
wyjechało na wycieczkę do Warszawy. Pierwszego dnia zwiedzili Łazienki Królewskie,
podczas lekcji muzealnej w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie
dowiedzieli się o obyczajach sarmackich. Następnego dnia wzięli udział w
"Planszówkach na Narodowym", czyli największej imprezie poświęconej grom
planszowym. Przez cały dzień pracowali tam jako wolontariusze (tłumaczyli zasady
gry, proponowali ciekawe pozycje do przetestowania i służyli swoją pomocą w wielu
różnych sytuacjach), mieli także możliwość zagrania w licznych turniejach. Podczas tej
imprezy odbyły się także Mistrzostwa Polski w Rummikub (Aleksandra Markowicz po
rozegranych 6 partiach dostała się do półfinału), kilkoro naszych uczniów sędziowało
podczas tych ważnych rozgrywek. Z Warszawy powrócili z nowymi wiadomościami
historycznymi i z "mini- szafą gier planszowych".
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 3 października 2015 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego
konkursu literacko-historycznego "Pamięć Nieustająca". W konkursie brało udział
ponad 1100 uczestników. Z naszej szkoły przystąpiły do niego 23 osoby, w tym kilka
osób dostało wyróżnienia. Wyróżnienie przyznano także szkole. Podczas gali m. in.
złożono wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zwiedzono Izbę Tradycji w
budynku Garnizonu Warszawskiego, odbyło się spotkanie z córką gen. Władysława
Andersa panią Anną Anders oraz dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego - płk. Witold
Lisowski.
 W dniach 28.09.2015r. – 02.10.2015r. dziesięcioro uczniów Gimnazjum Nr 1 w
Sztumie i pięcioro uczniów Gimnazjum Nr 2 w Czerninie uczestniczyło w wymianie
międzynarodowej z uczniami ze szkoły Ritterhude w Niemczech. Spotkanie młodzieży
odbyło się na terenie ośrodka JBS-Golm w Kamminke w Niemczech. Młodzież obu
krajów integrowała się poprzez wspólne zajęcia (tworzenie plakatów, kolarzy i wierszy
o tematyce pokojowej i antywojennej) i zwiedzanie(m.in. cmentarz wojenny w Golm,
na którym pochowane są ofiary cywilne i wojskowe ataków na Świnoujście w 1945r,
muzeum w Peenemunde). Spotkanie młodzieży ze Sztumu i Ritterhude doskonali
umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym, rozwija u młodych ludzi
umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim oraz kształtuje
postawy odpowiedzialności, szacunku dla innych ludzi, kultury osobistej,
poszanowania tradycji i kultury własnego kraju i innych narodów.
VII. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO :
1. W dniu 25 września 2015 r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności
biologicznej, tytuł projektu: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na
terenie MOF Malbork – Sztum”. Projekt został przygotowany w partnerstwie z Miastem
Malbork i stanowi jedno z priorytetowych przedsięwzięć uzgodnionych w ramach
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malbork – Sztum. Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa infrastruktury
ukierunkowującej ruch turystyczny, urządzenie i zagospodarowanie terenu oraz
zmodernizowanie obszarów biologicznie czynnych wokół Jeziora Sztumskiego i w Parku
Północnym w Malborku. Wartość projektu wynosi 6 423 406,19 zł. wnioskowane
dofinansowanie 5 416 793,46 zł. Planowany termin realizacji: 04.2016 r. – 09.2017 r.
2. W dniu 28 sierpnia 2015 r. reprezentacja MOF Malbork - Sztum podpisała renegocjowane
Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malbork – Sztum. Zmienione ZPT uwzględnia m.in. wnioski Wspólnej Reprezentacji
MOF Malbork-Sztum dot. uzupełnienia listy projektów o nowe przedsięwzięcie pn.
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF MalborkSztum” oraz zmianę lidera w przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej w
obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami
informacyjno-edukacyjnymi)”.
3. W dniu 16 września od Instytucji Zarządzającej wpłynęła informacja o zakończonej
weryfikacji wniosku o płatność oraz o przekazaniu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności dla zadania pn.: „Poprawa jakości życia
mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum
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miejscowości Biała Góra”. Koszty kwalifikowane projektu to kwota 84 450,00 zł,
dofinansowanie projektu wynosi 60 482,00 zł.
W dniu 14 września 2015 roku Urząd Miasta i Gminy Sztum otrzymał pismo informacyjne,
w którym Gmina Kwidzyn wyraziła zgodę na przyjęcie roli Lidera Projektu pn.:
„Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9”. Liderem Projektu będzie Gmina Kwidzyn zaś partnerem Gmina
Sadlinki, Gmina Ryjewo, Gmina Miłoradz oraz Miasto i Gmina Sztum.
W dniach od 4 do 6 września 2015 roku odbyły się obchody Dni Ziemi Sztumskiej. Podczas
imprezy w Parku Miejskim otwarty był namiot Miasta i Gminy Sztum gdzie czekały na
mieszkańców i przyjezdnych krzyżówki dotyczące samorządu sztumskiego. Poprawne
rozwiązania nagrodzone zostały drobnymi upominkami. Oprócz konkursu na stoisku
promowane były również questy, czyli gry terenowe, które powstały na terenie Miasta i
Gminy Sztum. W ubiegłym roku podczas Dni Ziemi Sztumskiej odbywała się promocja 2
powstałych questów zaś podczas tegorocznych obchodów promowano kolejne powstałe 3
questy.
W dniu 5 września 2015 roku Sztum odwiedził Wojewódzki Konsultant Kardiologii,
kierownik II Katedry Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z Gdańska Prof. dr hab. Grzegorz Raczak w ramach Dni Konsultacji Kardiologicznych, które
towarzyszyły obchodom Dni Ziemi Sztumskiej. W trakcie spotkań, jakie odbyły się w
Parku Miejskim Profesor udzielał darmowych porad medycznych wszystkim
zainteresowanym.
W dniu 30 września 2015 roku w godz. 12.00 - 14.00 na Placu Wolności w Sztumie odbyła
się kampania informacyjna, poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Organizatorem imprezy był Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Radio Gdańsk oraz Gazeta Wyborcza.
Mieszkańcy Sztumu podczas kampanii mogli się dowiedzieć, jak skorzystać z funduszy
europejskich zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Transmisja ze spotkania oraz wywiady udzielone przez przedstawicieli Miasta i Gminy
Sztum na temat projektów unijnych zrealizowanych na terenie ziemi sztumskiej można
było posłuchać w audycji radiowej na antenie Radia Gdańsk.
W związku z podjętym 10 kwietnia 2015 roku Zarządzeniem nr 55.2015.
w sprawie określenia zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 2 przedsięwzięcia, tj.:
- W dniu 5 września br. odbyły się IV Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w Nordic
Walking organizowane przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr. Mistrzostwa były
jedną z imprez towarzyszących obchodom Dni Ziemi Sztumskiej. W marszu wzięło udział
228 uczestników różnych grup wiekowych.
- W dniu 17 i 23 września 2015 r. odbyły się pierwsze z cyklu edukacyjnych działań
związanych z profilaktyką uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od
substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Działania są organizowane przez Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Sztumie wspólnie z Placówką Straży Granicznej w Elblągu
oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu w ramach projektu „Wolny
od uzależnień. Stop dopalaczom”. Do tej pory spotkania odbyły się w gimnazjum w
Sztumie i Czerninie. Podczas zebrań licznie zebrani rodzice i nauczyciele gimnazjum
mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożenia jakim są dopalacze.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz z zagranicą:
1. Miasto i Gmina Sztum uczestniczy w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju. Prace
nad tym dokumentem koordynuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina
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Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu. Lokalna Strategia Rozwoju ma stać się
dokumentem odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców, w związku z tym budowana
jest oddolnie, czyli przez mieszkańców.
W dniu 10 września 2015 roku przekazano do siedziby Stowarzyszenia propozycje
zadań z formie fiszek projektowych zebranych z terenu miasta i gminy Sztum.
Przekazano łącznie 81 fiszek projektowych przygotowanych przez instytucje,
organizacje pozarządowe i nieformalne zrzeszenia mieszkańców oraz osoby planujące
założenie lub rozwój działalności gospodarczej. Planowany termin zakończenia prac
nad w/w dokumentem to 30.10.2015r.
W dniu 29 września 2015 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wpłynęła oferta
na realizację zadania publicznego w ramach podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, pod tytułem „Sztumskie Święto Miodu”. Wnioskodawcą jest Wielka
Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła z siedzibą w Parparach. Jest to
pierwsza oferta złożona w ramach trybu małych zleceń, instrumentu który został
wdrożony w Gminie Sztum we współpracy z ekspertami z Małopolskiej Szkoły
Administracji Publicznej w Krakowie.
W dniu 11 września 2015 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wpłynęło z Parafii
Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Anny w Sztumie rozliczenie z udzielonej
dotacji celowej na przeprowadzenie prac w zakresie remontu kościoła filialnego p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Sztumskiej Wsi. Na podstawie podpisanej w dniu 7
lipca br. umowy, dotacja w wysokości 100 000,00 zł, przekazana została na konto
Parafii w dniu 6 sierpnia 2015 roku. Kwota przyznanej dotacji rozliczona została bez
uwag.
W dniu 15 września do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wpłynęło ze Związku
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego pn. „Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i
młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum.” Na podstawie podpisanej w dniu 24 czerwca
2015 roku umowy, dotacja w formie wsparcia w wysokości 3 290,00 zł przekazana
została na konto ZHP Hufiec Sztum w dniu 24 lipca 2015 roku. Kwota przyznanej
dotacji rozliczona została bez uwag.
W dniach 04.09-06.09.2015r. Miasto i Gmina Sztum podejmowało delegację
przedstawicieli miast partnerskich tj. z Val de Reuil z Francji (2 os.), z Polesska z Rosji
(3 os.) oraz z Kupiskis z Litwy ( 4 os.). Wizyta związana była z obchodami Dni Ziemi
Sztumskiej.

VIII. SPRAWOZDANIE
KULTURY

MERYTORYCZNE

Sierpień 2015 r.:
28.08. piątek
* 18.00 : seans filmu „Ant-Man”
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29.08. sobota
* 18.00 : seans filmu „Ant-Man”
30.08. niedziela
* 14.00 – 21.00 : Festiwal Wieprzowiny (Plac Wolności)
* 18.00: seans filmu „Ant-Man”
Wrzesień 2015 r.:
01.09. wtorek
* 14.00 – 17.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
02.09. środa
* 16.00 – 19.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
04.09 – 06.09. – Dni Ziemi Sztumskiej
07.09. poniedziałek
* 15.00 – 20.00: warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
08.09. wtorek
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 – 18.00 : PAT
09.09. środa
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
*14.00 – 20.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
10.09. czwartek
* 13.00 – 17.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 18.00 – 19.00 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 18.00 – 20.00 : PAT
11.09. piątek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 : seans filmu „Mały Książę”
*16 – 18.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
12.09. sobota
* 16.00 : seans filmu „Mały Książę”
13.09. niedziela
* 16.00 : seans filmu „Mały Książę”
* Dożynki - Gronajny
14.09. poniedziałek
* 15.00 – 20.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.30 – 15.30: warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
15.09. wtorek
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 – 18.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 – 20.00 : PAT
16.09. środa
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 20.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
17.09. czwartek
* 13.00- 17.0 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 18.00 – 19.00 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 16.00 – 18.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 – 20.00 : PAT
18.09. Piątek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
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* 18.00 : seans kinowy „Żyć nie umierać”
19.09. Sobota
* 18.00 : seans kinowy „Żyć nie umierać”
20.09. Niedziela
* wynajem nagłośnienia – Regaty Kajakowe
* 18.00 : seans kinowy „Żyć nie umierać”
21.09. poniedziałek
* 15.00 – 20.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.30 – 15.30: warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
22.09. wtorek
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 – 18.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 – 20.00 : PAT
* 18.00 : DKF
23.09. środa
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 20.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 14.00 – 15.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
24.09. czwartek
* 13.00- 17.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
* 18.00 – 19.00 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 16.00 – 18.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 – 20.00 : PAT
25.09. Piątek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 : seans kinowy „Bystry Bill”
* 16.00 – 18.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
26.09. Sobota
* 16.00 : seans kinowy „Bystry Bill”
27.09. Niedziela
* 16.00 : seans kinowy „Bystry Bill”
28.09. poniedziałek
* SP 2 – próby na sali kinowej
* 15.00 – 20.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.30 – 15.30: warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
29.09. wtorek
* 15.30 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 – 18.00 : zajęcia teatralne
* 18.00 – 20.00 : PAT
30.09. środa
* SP 2 – próby na sali kinowej
* 15.00 – 18.30 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.00 – 20.00 : warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
* 14.00 – 15.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
Październik 2015 r.:
01.10. czwartek
* 13.00- 17.00 : warsztaty muzyczne - pianino, keyboard… (Mirosław Wróblewski)
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* 18.00 – 19.00 : warsztaty taneczne - Taniec Ludowy (Anetta Ciok)
* 17.00 : Inauguracja UTW
* 18.00 – 20.00 : PAT
02.10. piątek
* 15.00 – 18.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 16.00 : seans kinowy „Hugo i łowcy duchów”
* 16.00 – 18.00 : warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 17.00 : wernisaż – Krystyna Jażdżewska-Baranowska
* 18.00 : Spotkanie autorskie – Janusz L. Wiśniewski
03.10. sobota
* 16.00 : seans filmu „Hugo i łowcy duchów ”
04.10. niedziela
* 16.00 : seans filmu „Hugo i łowcy duchów ”
05.10. poniedziałek
* 13.40 – 15.20 : SP 2 – próby na Sali kinowej
* 14.00 – 15.00 : zespół wokalny UTW (M. Wróblewski, V. Jankowiak)
* 15.00 – 20.00 : warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
* 14.30 – 15.30: warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
* 16.00 – 17.00 : warsztaty ruchowe dla UTW (Elwira Piotrowska)

Sprawy pozostałe:
1. Składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego do 6 listopada 2015 roku
2. Trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy
Sztum IV kadencji- wybory 19 października 2015 roku
3. Burmistrz przekazał podziękowania za przygotowanie i organizację imprez z okazji
corocznie obchodzonych Dni Ziemi Sztumskiej oraz za organizację dożynek gminnych
w Koniecwałdzie- wszystkim osobom uczestniczącym w przygotowaniach- Radzie
Sołeckiej, Sołtysowi Panu Krzysztofowi Sojce (..)
4. Zapraszam wszystkich 9 października 2015 roku na uroczyste spotkanie z okazji 25 lecia
samorządu w Polsce i na Ziemi Sztumskiej na godz. 17tą do kina- teatru w Sztumie.
Zaproszono prawie 230 osób, w tym radnych wszystkich kadencji, przedstawicieli życia
gospodarczego, kulturalnego, oświatowego, samorządowego, liderów społecznych, są
Sołtysi, którzy byli obecni we wszystkich kadencjach.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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