INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XVI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 12 listopada 2015 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 12
projektów uchwał. W okresie międzysesyjnym w dniu 27 października br. na mój wniosek
odbyła się sesja nadzwyczajna, na której nie przedstawiałem informacji z działalności z okresu
międzysesyjnego. Na wstępie Burmistrz poinformował, że Minister Pracy i Polityki Społecznej
wyróżnił i przyznał nagrodę pieniężną dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za
wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2015. Zostaliśmy
zaproszeni przez panią Minister na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień, która odbędzie
się w Warszawie w dniu 23 listopada 2015 roku. Burmistrz złożył gratulacje pani Sylwii
Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dla pracowników
ośrodka pomocy oraz wręczył okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.70.4.2015.MŻ z dnia
20.10.2015r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 126/70.4/2015 z 21 października
2015r. zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w kwocie 157.402 zł (§2010).
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.7) z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, za II okres
płatniczy 2015 roku.
2) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu
i Senatu” na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD580-8/15 z dnia 19.10.2015 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok o kwotę
20.680 zł (§2010), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 roku, przeznaczoną wyłącznie na wypłatę
zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§3030).
3) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.211.2015.MS z dnia 19.10.2015 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 122/211/2015 z dnia 15.10.2015r. zwiększono
plan dotacji na 2015 rok w kwocie 6.940 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie
z Rządowym Programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły
podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży– „Książki naszych marzeń” na (§4240), w
tym: dla SP Nr 2 kwotę 2.170 zł, ZS Czernin kwotę 2.170 zł, SP Nowa Wieś kwotę
1.300 zł i ZS Gościszewo kwotę 1.300 zł.
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b) 80110 „Gimnazja” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 125/2015 z dnia 16.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok
o kwotę 4.100 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
(poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
– zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w tym: na wyposażenie
Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie kwotę 1.625 zł na (§2830), kwotę 1.650 zł
dla ZS Czernin i kwotę 825 zł dla Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.
4) 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia
23.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 125/2015 z dnia 16.10.2015r.
zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 5.200 zł (§2010), z przeznaczeniem
na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o
których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: na (§4010 kwotę
3.519 zł, na §4110 kwotę 606 zł, na §4120 kwotę 87 zł, na §4210 kwotę 548 zł i na
§4300 kwotę 440 zł).
5) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.134.2015.MSz1 z dnia 30.09.2015 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79.1/134/2015 z dnia 29.09.2015r. zwiększono
plan dotacji na 2015 rok w kwocie 4.536 zł (§2010), z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz.25) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich
utrzymanie (na §4210 kwotę 3.536 zł i na §4300 kwotę 1.000 zł),
b) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na podstawie
pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.238.2015.MSz z dnia 15.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
121/238/2015 z dnia 14.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie
13.600 zł (§2030), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin,
tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015r., poz. 163, ze zm.) na §4130,
c) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.236.2015.MSz z dnia 21.10.2015r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 127/236/2015 z dnia 20.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w
kwocie 53.000 zł (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z
postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, ze zm.) na §3110,
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d) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.6.4.2015.SM.kor z dnia 09.10.2015 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118/6.4/2015 z dnia 08.10.2015r. zwiększono
plan dotacji na 2015 rok w kwocie 990 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za VI kwartał 2015 roku dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia
10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.), na
§3110 kwotę 971 zł i na §4210 kwotę 19 zł,
e) 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.237.2015 z dnia 13.10.2015 decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 120/237/2015 z dnia 12.10.2015r. zwiększono plan dotacji na
2015 rok w kwocie 135.000 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, ze zm.) na §3110,
f) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.257.2015.MSz z dnia 23.10.2015 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138/257/2015 z dnia 22.10.2015r. zwiększono
plan dotacji na 2015 rok o kwotę 26.170 zł (§2030). Środki pochodzą
z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 34), z przeznaczeniem na realizację
zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę
socjalną w środowisku w roku 2015, (na §4010 kwotę 21.670 zł i na §4110 kwotę
4.500 zł),
g) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie
pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.235.2015.MSz z dnia 20.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
128/235/2015 z dnia 19.10.2015r. zwiększono plan dotacji z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 25) na 2015 rok w kwocie 10.000 zł (§2010) z
przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) na §4300.
6) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr:
- FB-I.3111.68.2.2015.MS z dnia 22.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
130/68.2/2015 z dnia 22.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie
81.563 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na
(§3240 kwotę 77.563 zł i (§3260 kwotę 4.000 zł).
- FB-I.3111.193.2.2015 z dnia 22.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
132/193.2/2015 z dnia 22.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie
5.801 zł (§2040). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów
edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku
„Wyprawka szkolna” (§3260).
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Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz.
75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 25.250 zł do działu:
1) 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” kwotę 4.000 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300),
z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie cmentarzy komunalnych.
2) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
kwotę
4.000 zł na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030), z
przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom
rezerwy.
3) 926 „Kultura fizyczna” rozdz.:
a) 92601 „Obiekty sportowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań, w tym na § 4210 kwotę 1.400 zł z
przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do kotłowni w nowo wybudowanym
obiekcie na stadionie miejskim w Sztumie i na § 4300 kwotę 11.000 zł z
przeznaczeniem na ochronę w/w obiektu,
b) 92695 „Pozostała działalność” kwotę 4.850 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placów zabaw.
III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków
w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z
§4300 kwotę 700 zł ,do rozdz. 60095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z
przeznaczeniem na najem działki pod tymczasowy parking na Święto Zmarłych,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4590) kwotę 4.188
zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4170 kwotę 3.500 zł, §4110
kwotę 602 zł i §4120 kwotę 86 zł), z przeznaczeniem na wykonanie przez osobę
nieprowadzącą działalności gospodarczej niwelacji i wyrównania oraz
uporządkowanie terenu części działki przyległej do cmentarza na Zajezierzu,

II.

3) 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.000zł, w tym
(z §4140 kwotę 5.500 zł i z § 4300 kwotę 2.500 zł) na wydatki majątkowe (§6050) na zadanie
inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP”.

4) 801 „Oświata i wychowanie”:
a) rozdz. 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących:
- tym z dotacji na zadania bieżące (z § 2540) kwotę 18.000 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4300),
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i kosztorysu na zadanie pn.
„Wykonanie ekspertyzy technicznej poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego
w budynku (Przedszkola Nr 1) przy ul. Chełmińskiej 7”,
wydatków
jednostek
budżetowych
w
tym
wynagrodzenia
i składki od nich naliczane (z §4010) kwotę 3.466 zł, w tym z ZS Czernin kwotę
458 zł i ZS Gościszewo kwotę 1.424 zł do rozdz.:
b) 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4010) kwotę 775 zł, z
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przeznaczeniem na wypłatę nagrody dyrektora dla nauczycielki szkoły
podstawowej w Gościszewie,
2) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane kwotę 1.107 zł (§4010), z przeznaczeniem na wypłatę nagrody
dyrektora dla nauczycielki oddziału przedszkolnego w SP Nowa Wieś,
3) 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.584 zł, (§4010), z
przeznaczeniem na wypłatę nagród dyrektora w ZS Czernin,
c) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4300) kwotę
6.000 zł, do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4240), z
przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami w SP Nr 2.
5) 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 2.500 zł z wydatków bieżących w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§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 z realizacją ich statutowych zadań (§4610), z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów komorniczych i egzekucyjnych.
III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między grupami i paragrafami wydatków
w ramach zadań zleconych w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 4.417 zł w
wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań z §4300 na §4210, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
2) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” kwotę 51 zł w wydatkach
bieżących jednostek budżetowych w tym:
a) z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z (§4300) kwotę 34 zł,
b) z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (§4120) kwotę 17 zł,
c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030) kwotę 51 zł, z przeznaczeniem na
zwrot kosztów podróży dla członków OKW,
d) oraz między paragrafami wydatków w tym: z (§4300) kwotę 366 zł, na (§4210)
kwotę 266 zł i na (§4360) kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty
przygotowania lokali wyborczych.
IV. Ponadto podjąłem Zarządzenie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Gminy Sztum na lata 2016- 2023 i projekt uchwały w sprawie przyjęcia uchwały
budżetowej Gminy Sztum na 2016 rok.
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Zamówienia publiczne:
Rozstrzygnięto przetargi na:
1. Remont drogi stanowiącej własność gminy z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie
dz. nr 6 i 400 w Parowach obręb Nowa Wieś, wpłynęło 6 ofert, Wyłoniony wykonawca:
Tereny Zielone Marianna Kędziora i Marek Kędziora Mareza - Kwidzyn (cena brutto:
134.928,68zł.).
2. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza,
Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi., wpłynęły 2 oferty. Wyłoniony wykonawca: Adam Papaj
Biuro Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. (cena brutto: 129 150zł).
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Ogłoszono przetargi na:
1. Kompleksową dostawę energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego i budynków
Urzędu Miasta i Gminy Sztum i jednostek organizacyjnych, termin składania ofert do
18.11.2015r.
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. Planowany termin zakończenia – do 30.11.2015r. Stan
zaawansowania robót wynosi ok. 95%.
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 związku z wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej polegających m.in. na:
wykonaniu przyłączy do kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu dodatkowej nawierzchni
z kostki brukowej, przedłużono termin wykonania zadania do 14 grudnia 2015r. (było do
30.11.2015r.) oraz zwiększono wynagrodzenie o 23.747,22zł. (po zmianie łączne
wynagrodzenie dla Wykonawcy robót wynosi 2.190.651,49 zł). Wykonawca planuje
zgłoszenie kolejnego odbioru częściowego robót około 20 listopada.
3. Budowa parkingu w Koniecwałdzie. Wykonawcą robót jest Firma „EL-DRO”
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Elektrycznych Sp. z o.o. z Grudziądza , roboty w
toku. Termin wykonania robót budowlanych do 27 listopada 2015r.
4. Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie.
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonawcą robót jest Krzysztof Paziewski REMBUB
z Rakowca, (cena brutto 33 291,36zł), termin wykonania do 30.11.2015r., roboty w toku.
Nadzór sprawuje Janusz Winnicki Biuro Usług Projektowych Kwidzyn (cena brutto152zł).
Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie jesiennym, aby nie dezorganizować
funkcjonowania plaży miejskiej w sezonie letnim. Ponadto realizacja zadania wymagała
wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi, długoterminowymi
uzgodnieniami, takimi jak: decyzja o warunkach zabudowy, operat wraz z pozwoleniem
wodno-prawnym i decyzja pozwolenie na budowę.
5. 9 października br. oddany został do użytku w ramach pierwszego etapu modernizacji
budynek wraz z trybunami na stadionie miejskim w Sztumie. Jest to pierwszy etap
inwestycji, która ma na celu stworzenie stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego
zdarzenia. W uroczystości brał udział Minister Sportu i Turystyki Adam Korol, który wraz
z władzami samorządowymi oraz Senatorem Leszkiem Czarnobajem i sportowcami
dokonali otwarcia sztumskiego stadionu.
III.
Dokumentacje projektowe:
Trwają prace projektowe nad dokumentacją projektową na:
1) sieć kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza, Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi,
planowany termin zakończenia – 09.12.2016r. Wykonawcą jest Adam Papaj Biuro
Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka.
2) 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. Wykonawcą jest KAWENA Krzysztof Węgrzyn z Gdyni.
III.
W ZAKRESIE DZIAŁANOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA :
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1. Wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 montaż lampy oświetleniowej na Os.
Parkowym w Sztumie,
2. Przygotowano i ogłoszono przetarg na kompleksową usługę dostawy energii elektrycznej
dla potrzeb Urzędu oraz jednostek pomocniczych oraz PWiK Sp. z o.o. w Sztumie,
3. Złożono wniosek dot. przyznania dotacji na realizację zadania polegającego na
przebudowie ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacja
deszczowa i oświetlenie uliczne) w obszarze ulic: Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa,
Radosna, Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie w ramach
kontynuacji , której jako ETAP 3 – Przebudowa ulic Radosnej, Ogrodowej, Wiejskiej,
Zacisze, Kwiatowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019” – Edycja 2016,
4. Zakończono tegoroczne remonty dróg z wykorzystaniem płyt yumbo. W chwili obecnej
trwa odbiór oraz rozliczanie inwestycji,
5. Wykonano częściowy remont drogi gminnej Czernin – Szpitalna Wieś w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2015,
6. Wykonano niwelację terenu za Cmentarzem Komunalnym w Zajezierzu z przeznaczeniem
tego miejsca na docelowe miejsca parkingowe, które już wykorzystano w dniu 1 listopada
2015 roku,
7. Dokonano naprawy wszystkich niedziałających lamp solarnych w miejscowościach
Koślinka, Barlewice, Nowa Wieś- wysokie koszty utrzymania. Nieuzasadniony
technicznie dalszy montaż tych lamp.
8. Złożono uwagi do przygotowywanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie Planu
Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego (dot. głównie braku oznaczenia linii
użyteczności publicznej na terenie gminy),
9. Wykonano montaż bramy automatycznej w budynku OSP w Białej Górze,
10. Od dnia 07.10.2015 roku do dnia 10.11.2015 roku dokonano do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej 58 wpisów w tym 10 wpisów o rozpoczęcie działalności, 15
wniosków o zakończenie działalności, pozostałe 33 wpisy dotyczą wznowienia, zmian
wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
11. Wydano 1 decyzję o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w detalu, gastronomi do
4,5 % , od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu,
12. W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z
terenu miasta i gminy Sztum, dokonano 4 sterylizacji i kastracji kotów, leczenia
bezpańskich Zwierząt,
13. W ramach obsługi dotyczącej gospodarowania odpadami z terenów nieruchomości przez okres
ostatnich 10 m-cy, PWiK odebrał 1269,82 Mg zmieszanych odpadów komunalnych 164,28 Mg
szkła 61,42 Mg papieru, 417,58 Mg plastiku. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wynosiła
13,0 Mg oraz zużytego sprzęty RTV i AGD wyniosła 3,258 Mg,

14. Złożono 48 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz 96 korekt w/w deklaracji,
15. W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego w czterech gospodarstwach
domowych określono prawidłową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a 12
właścicieli nieruchomości wezwano do złożenia wyjaśnień w sprawie uzupełnienia
niezgodności w deklaracjach,
16. Wydano 15 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i zakrzewień,
17. Prowadzonych jest 31 postępowań w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i zakrzewień.
IV. W
ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI
PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU :
1. W okresie sprawozdawczym sprzedano:

REFERATU

PLANOWANIA
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- 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców, przy zastosowaniu 70 % bonifikaty,
- 4 nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych w tym: w obrębie 3 Miasta Sztum, Osiedlu na Wzgórzu, przy ul.
Kasztelańskiej i dwie przy ul. Wojciechowskiego w Sztumie.
- w drodze IV przetargu nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym, położoną w Sztumie przy ul. Chopina 41A.
2. Dokonano nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych dwóch nieruchomości
zabudowanych przepompowniami ścieków, położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd i
Barlewice. Przepompownie zostały wybudowane ze środków Gminy Sztum.
3. Dnia 08.10.2015 r. podano do publicznej wiadomości wykazy i ogłoszenia o przeznaczeniu
nieruchomości do sprzedaży w tym:
w drodze przetargu nieograniczonego:
- Działkę nr 654/3 o pow. 2 930 m 2 zabudowanej trzema budynkami, w których mieści się
Ośrodek Wczasowy „RELAX” w Krynicy Morskiej. Cena wywoławcza: za budynki z
wyposażeniem 1 710 000,00 zł, za prawo użytkowania wieczystego działki 1 090 000,00 zł
- Nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kochanowskiego składającej się z dwóch
działek: (279/200 o pow. 588 m2) zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym oraz
działki niezabudowanej (279/203 o pow. 222 m2). Cena wywoławcza 178 400,00 zł
- Działki nr 71/2 o pow. 0,5607 ha, położonej w obrębie Postolin. Cena wywoławcza 56 070,00zł.
- Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie
bliźniaczej i budynkiem garażu, położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 12B (dz. Nr
324). Cena wywoławcza: za budynki 104 100,00 zł, za grunt oddawany w użytkowanie
wieczyste 39 800,00 zł.
.
w drodze przetargu ograniczonego:
Działki (157/1) o pow. 200 m2 położonej w Gościszewie Cena wywoławcza 5000,00 zł
netto.
w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych:
sześć nieruchomości gruntowych położonych w Czerninie przy ul. Topolowej (od nr 125/308 do
nr 125/313) oraz działki (192/9) położonej w obrębie 1 Miasta Sztum przy ul. Wojciechowskiego
w Sztumie
.
4. Podano do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu z dnia 30.10.2015 r. o
przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 4 w
miejscowości Górki
.
5. Wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
w miejscowościach Sztum obręb 1, Nowa Wieś i Sztumska Wieś
.
6. Wszczęto 13 postępowań podziału nieruchomości z urzędu i na wniosek stron w
miejscowościach Sztum obręb 1, 2 i 4, Barlewicach, Nowej Wsi, Sztumskiej Wsi, Sztumskim
Polu i Zajezierzu.
7. Dokonano wyceny nieruchomości – pod drogę w obrębie Kępina, działka nr 12/6 o pow.
0,0259 ha – która stała się z mocy prawa własnością Gminy Sztum. Wypłata odszkodowania
nastąpi do końca 2015 roku w wysokości 7 001 zł.
8. Wydano:
- 23 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub studium
- 3 wypisy i wyrysy z planów miejscowych
- 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku
- 2 zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
- 6 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy
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9. Dnia 27.10.2015 r. Starosta Powiatu Sztumskiego wydał zamienne pozwolenie na
przebudowę stadionu miejskiego w Sztumie. Gmina Sztum czeka na jej prawomocność, co
umożliwi dokonanie korekty złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej wniosku o dofinansowanie II etapu zadania.
W celu uzyskania certyfikatu dla stadionu miejskiego w Sztumie Gmina Sztum uzgadnia
również projekt z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.
10. Trwają prace związane z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Sztum
oraz opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Wykonawca zweryfikował
już w terenie obiekty objęte dotychczasową ewidencją. W wyniku tej weryfikacji Gmina Sztum
będzie wnioskowała do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykreślenie z
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków obiekty, które już nie istnieją lub utraciły walory
historyczne i architektoniczne. Umowny termin realizacji zadania to 20 grudzień 2015 r.
11. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru w Koniecwałdzie (obszar 20 ha za Parkiem Inwestycyjnym). Projekt
miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedłożony do
uzgodnień. Termin na uzgodnienia to 21 dni. Umowny termin realizacji zadania to 20 marzec
2016 roku.
12. Trwają prace nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru w Sztumskim Polu (5 obszarów) oraz przy Żeromskiego (12
ha). Projekty zmian miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zostały uzgodnione. Plany przygotowywane są do publicznego wyłożenia. Umowny termin
realizacji zadania to 27 luty 2016 r.
13. Otrzymaliśmy od ANR tymczasowe prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane pod boisko w Barlewicach dla sołectwa Barlewice (dz. 91/70 ) oraz deklarację o
chęci nieodpłatnego przekazania ww. terenu gminie na realizację zadań własnych gminy.
14. Wystąpiliśmy 12 listopada 2015 r. do PSSE w Sopocie o włączenie do Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działek będących własnością ANR (12 ha) - aktualnie
objętych opracowaniem m.p.z.p. w Koniecwałdzie (w Parku Inwestycyjnym)
15. Po byłej biedronce przy ul. Mickiewicza zostanie otwarty sklep ze sprzętem RTV i AGD
„Media-Expert”.
16. 24.11.2015 r. została wydana decyzja o podział działki przy ul. Sienkiewicza pod
działalność usługową i budowę marketu budowlanego, naprzeciwko sklepu Lidl.
V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2015-2022 – nadal 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 oficjalne zatwierdzenie raportu ze
strony Urzędu Marszałkowskiego oraz ustalenie nowego harmonogramu prac nad LPR
W okresie międzysesyjnym otrzymaliśmy nieoficjalną informację, iż Urząd Marszałkowski
wstępnie zamierza zaakceptować do rewitalizacji 2 spośród 3 wskazanych przez nas
obszarów miasta, stąd skierowaliśmy oficjalną prośbę do Marszałka Województwa o
rewizję tego stanowiska i akceptację Raportu w wersji przez nas przekazanej w lipcu br.
. Kolejne etapy prac nad LPR obejmować będą m. in.
:
- przyjęcie Raportu dot. delimitacji obszarów miasta Sztum przez Radę Miejską w Sztumieprzystąpienie do sporządzenia LPR poprzez szczegółową diagnozę społeczno-gospodarczą,
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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, tj. z dniem 01.10.2015 r. rozpoczął się
5-letni okres trwałości rezultatów projektu
.
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 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. Kontrola z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) Wydziału Polityki Społecznej w
zakresie realizacji zadań zleconych gminie w obszarze świadczeń z funduszu alimentacyjnego –
zakończyła się pozytywnie, nie wniesiono żadnych uwag, ani zastrzeżeń do realizacji przez Ośrodek
przedmiotowych świadczeń. Ponadto w dniu 30.10.2015 r. rozpoczęła się kolejna kontrola z PUW
Wydziału Finansów i Budżetu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego i
specjalistycznych usług opiekuńczych.
5. Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie od 2016 r.
– zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 6 listopada br. ogłosiliśmy konkurs ofert
na prowadzenie Ośrodka, termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2015 r.

6. Sztumska Karta Dużej Rodziny – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum projektu przyjęto 236 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1051 Kart
- nie ma problemów z powodu wzrostu cen biletów do kina. W okresie międzysesyjnym do
Programu Sztumskiej Karty Dużej Rodziny przystąpili 2 nowi partnerzy: Klub „Olimpia”
Sztum i jeden prywatny przedsiębiorca.
7. Wdrożenie bonów towarowych jako alternatywnej formy udzielania świadczeń przez
MGOPS w stosunku do klientów marnotrawiących otrzymywane świadczenia pieniężne,
głownie nadużywających alkoholu – w okresie międzysesyjnym zostało przeprowadzone
postępowanie w sprawie dostawy bonów wśród lokalnych firm; w wyniku zapytania
cenowego umowa została podpisana z właścicielem sieci sklepów „Creo” w Sztumie.
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. W miesiącu
październiku br., po przeprowadzeniu zapytania ofertowego realizacje usługi przedłużono
na kolejny rok.
9. Sztumski Dzień Dziecka Utraconego – w dniu 15 października br. Ośrodek po raz 5
współorganizował uroczystości związane z uroczystym pochówkiem dzieci utraconych na
cmentarzu w Sztumie.
10. Żywność z Banku Żywności w Tczewie – w okresie międzysesyjnym pozyskano 300
kartonów żywności (945 kg), która trafiła do 49 rodzin potrzebujących.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano
26 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 22 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się
1 posiedzenie wspólne GKRPA i 6 indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na
posiedzenia członków GKRPA wezwano 20 osób. W roku 2015 rozszerzono ofertę Punktu
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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).
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie – w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącej
GZI wpłynęły 3 Niebieskie karty; zwołano 23 grupy robocze w celu podjęcia działań na rzecz
rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 18 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.

13. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym zakończono przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w
tzw. funduszu alimentacyjnych oraz kontynuowano przyjmowanie wniosków w zakresie
świadczeń rodzinnych. W okresie międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 251 wniosków
w tych sprawach, wydano 516 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 183, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1140
rodzin.
14. W okresie międzysesyjnym wydano 459 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, 87 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 5 decyzji dot.
dodatku energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały 264 rodziny (551 osób
w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 279 rodzin (934 osoby w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 287 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 12
nowych kontraktów socjalnych. W schroniskach przebywało 12 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 370 dzieci. Ze wsparcia w postaci wyłącznie
pracy socjalnej skorzystało 99 rodzin (200 osób w rodzinie). Udzielono wsparcia 24
rodzinom w postaci asystenta rodziny (2 asystentów). Z pobytu w Dziennym Ośrodku
Wsparcia korzystało 10 seniorów.
15. 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). Trwa realizacja Uchwały Nr XII.84.2015
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26.08.2015 r. w przedmiocie wyodrębnienia ŚDS w
Czerninie ze struktur MGOPS w Sztumie – pkt. 5 powyżej.
VI.
W ZAKRESIE OŚWIATY :
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) Realizowano zadania w ramach projektu "Prusy - nasz wspólny historyczny region"
współfinansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w
Warszawie.
W okresie międzysesyjnym:
a) w dniu 23.10.2015 r. odbył się 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” Podczas
wycieczki:
o zwiedzano Muzeum mieszczące się w Bramie Frydlandzkiej, w którym
organizatorzy zaprezentowali film o Królewcu z przełomu XIX i XX wieku,
o odbyły się warsztaty na temat historii zamków krzyżackich w prowincji Sambia,
o odbyło się spotkanie z grupą rycerzy - amatorów, którzy zaprezentowali uzbrojenie
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wojów na przestrzeni XIII- XVI wieku,
o zwiedzano bunkier z okresu I wojny św. oraz katedrę św. Mikołaja w XVIII wieku.
2) Realizowano przedsięwzięcie pn.: Wolny od uzależnień – STOP Dopalaczom
organizowane 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 profilaktyczno-informacyjne 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. Głównym
punktem profilaktyki jest walka z dopalaczami i innymi używkami, temu jest poświęcone
to przedsięwzięcie.
W okresie międzysesyjnym:
a) w dniu 16.10.2015 r. odbyło się spotkanie z chor. sztab. Straży Granicznej Panią Lidią
Osik oraz kierownikiem biura obsługi widzów Panią Grażyną Urbanowską w Teatrze
im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Pierwszym z elementów spotkania było
obejrzenie przedstawiania pt. ”My dzieci z Dworca ZOO”, następnie omówiono
szczegóły wystawienia niniejszego przedstawienia w Kino Teatrze w Sztumie w
ramach ww. przedsięwzięcia. Podczas spotkania zaproszono do członkostwa w JURY
konkursu na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek
(przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia, który będzie III etapem akcji przeciwko
dopalaczom przedstawiciela Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. W dniu
06.11.2015 r. otrzymano informację, że w JURY konkursu zasiądzie Dyrektor ww.
Teatru.
b) w dniach 28- 29.10.2015 r. odbył się drugi etap przedsięwzięcia, w ramach którego
w gimnazjach w Sztumie i Czerninie odbyły się warsztaty, gdzie uczniowie mieli
okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jakie konsekwencje zdrowotne,
społeczne i prawne niesie za sobą używanie substancji psychoaktywnych w tym
dopalaczy.
3) Realizowano Rządowy program MALUCH 2015, w ramach którego pozyskano
dotację celową z budżetu państwa na zadanie 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:
a) podpisano aneks do umowy dot. dofinansowania dotacją celową, w której
wprowadzono zmianę dotyczącą określenia wartości zadania tj. 80% stanowi
dotacja, a nie mniej niż 20 % wkład własny gminy,
b) sporządzono wniosek o wypłatę dofinansowania w kwocie 192.000,00 zł za okres
od stycznia 2015 do października 2015 roku i przesłano w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4) Realizowano Rządowy program „Książki naszych marzeń”, który jest skierowany
do szkół podstawowych w celu pozyskania dotacji celowej na doposażenie bibliotek
szkolnych w książki. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 8.675,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
 otrzymano środki finansowych w formie dotacji celowej na zakup książek do bibliotek
szkolnych niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu „Książki
naszych marzeń”. Wysokość dotacji wynosi:
Nazwa szkoły

Koszt całkowity Kwota wnioskowana z Finansowy
w zł
programu rządowego wkład własny
w zł
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana
Golisza w Sztumie
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Rodziny Donimirskich w Czerninie
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie

2 713,00 zł

"Książki naszych
marzeń"
2 170,00 zł

2 713,00 zł

2 170,00 zł

543,00 zł

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

543,00 zł

5) Realizowano prace zmierzające do przygotowania projektów w ramach „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa”, będącego kontynuacją programu „Książki
naszych marzeń”. Termin zgłoszeń dyrektorów szkół do programu upływa w dniu
20.11.2015 roku. Gminy składają wnioski do Kuratorium Oświaty w Gdańsku do
15.12.2015 roku.
Wsparcie finansowe z programu może być udzielone na zakup nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami), do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół za
granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Wymagany wkład własny wynosi 20%.
Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek będzie zależeć od liczby
uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalna wysokość wsparcia
finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:
a) 2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów),
b) 4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów),
c) 12 000 zł dla dużych szkół (powyżej 170 uczniów).
6) 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:
 realizowano zajęcia nauki pływania na basenie w Kwidzyńskim Centrum Sportu i
Rekreacji,
 złożono wstępne zgłoszenie do udziału w projekcie w 2016 roku.
7) Realizowano Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’.
W okresie międzysesyjnym:
 wykonywano działania zmierzające do rozliczania wydatków na zakup
podręczników lub materiałów edukacyjnych.
2. Bieżąca działalność.
1) 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 7 wniosków. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy
w kwocie 53.820,00 zł.
2) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym przyznano zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina znalazła się w trudnej
sytuacji finansowej z powodu choroby dziecka.
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3) Przygotowano sprawozdania System Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień
30.09.2015 roku.
4) Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z
Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie
w związku z przyjęciem do Zespołu Szkół ucznia z gminy Sztum. Pomoc finansowa dla
Powiatu na realizację zadania w wysokości 1.850,00 zł.
5) W dniu 12.10.2015 r. przedstawiciele MGZO, gimnazjów i szkół podstawowych wzięli
udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach IV Forum Pomorskiego Edukacji.
Przedmiotem spotkania było przekazanie informacji dotyczących trzech przedsięwzięć
strategicznych realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
„Zdolni z Pomorza”, „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” oraz
„Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”. Ponadto dyskutowano na temat
skuteczności kształcenia na IV etapie edukacyjnym w poszczególnych powiatach
województwa pomorskiego. Istotną częścią spotkania była debata dotycząca lokalnych i
regionalnych wyzwań edukacyjnych, przede wszystkim związanych z kształceniem
ogólnym oraz zawodowym na IV etapie edukacyjnym.
6) W dniu 04.11.2015r. zorganizowano spotkanie warsztatowo-informacyjne poświęcone
szczegółowym informacjom na temat sposobu sporządzania i zakresu diagnozy
niezbędnej do realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach
Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 –
konkurs zamknięty nr RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15. Diagnoza będzie miała na celu
określenie problemów, potencjałów i potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych
naszej gminy. Warsztaty prowadzone były przez pracowników Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie Jednostek
Samorządu Terytorialnego do przeprowadzenia tejże diagnozy. Spotkanie odbyło się w
Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół podstawowych i
gimnazjów naszej gminy, wraz nauczycielami poszczególnych placówek, którzy będą
zaangażowani w przygotowania do projektów edukacyjnych finansowanych ze środków
UE. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor MGZO Katarzyna Krzyżykowska oraz
pracownica zajmująca się realizacją i rozliczaniem projektów Natalia Kniaź-Kubacka.
7) W dniu 07.11.2015 r. w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie dla dyrektorów oraz pracowników
kuchni i stołówek szkolnych zorganizowano szkolenie pn.: "Żywienie dzieci i
młodzieży w placówkach oświatowych w świetle nowego rozporządzenia”.
Szkolenie prowadził dietetyk Fundacji Szkoła na widelcu.
8) Zrealizowano dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dostępu do
wody w przedszkolu.
9) Przygotowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie
Sztum w roku szkolnym 2014/2015.
3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W dnia 09.10.2015r. odbyło się uroczyste zakończenie I etapu modernizacji stadionu
sztumskiego. Dzieci ze wszystkich szkół podstawowych, uczestniczyły w grach i
zabawach programu ministerialnego pn.: „Lekkoatletyka dla każdego”. Gimnazjaliści
jako wolontariusze pomagali w organizowaniu i przeprowadzeniu konkurencji
sportowych. Uczeń Gimnazjum Nr 1 w Sztumie - Filip Fehlau za wyniki w kajakarstwie
został wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki.
2) W dniu 13.10.2015 r. w sali Kino-Teatru w Sztumie odbyła się uroczystość wręczenia
Nagród Burmistrza oraz dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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3) W dniu 17.10.2015 roku uczniowie szkół i przedszkoli wzięli udział w akcji „Pola
Nadziei” organizowanej w Sali Kino-Teatru w Sztumie.
4) W dniach 09-10.11.2015 r. uczniowie - przedstawiciele szkół i przedszkoli wzięli udział
w Festiwalu Piosenki Ułańskiej organizowanym przez Sztumskie Centrum Kultury.
5) W Szkole Podstawowej w Sztumie:
a) w dniach 05-09.10.2015 r. w ramach projektu Erasmus plus - T4L Technology for
life odbyła się wizyta przedstawicieli szkół partnerskich z Grecji, Włoch, Szwecji,
Słowacji i Turcji,
b) w dniach 05-06.10.2015 r. – odbyły się zajęcia profilaktyczne: Widoczny,
bezpieczny na drodze - zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, znaczenia
odblasków i konieczności ich stosowania, zaopatrzenie dzieci w znaki odblaskowe –
realizacja kampanii społecznej PZU: Kochasz? Powiedz stop wariatom drogowym,
c) w dniu 09.10.2015 r. w ramach obchodów 60-lecia szkoły przypomniano historię
szkoły, oglądano filmy i wywiady, śpiewano i słuchano piosenki o szkole, odbył się
spacer po szkole i wokół szkole, spacer na ulicę Młyńską - szlakiem budynków, które
tworzyły szkołę (obecne Starostwo, budynek sądu), zwiedzano Izbę Tradycji,
robiono „Maksymilianki” – ciasteczka wg przepisu, tworzono gry i quizy o szkole,
wykonano pamiątkowe zdjęcia oraz pieczęć okolicznościową,
d) w dniu 10.10.2015 r. odbyła się uroczystości związana z obchodami 60-lecia szkoły
(przedstawienie pn.: „Szkoła łączy pokolenia”, zasadzenie dębu 60-lecia, sentymentalny
spacer po szkole, Kapsuła czasu – dla pokoleń),

e) w dniu 11.10.2015 r. realizowano działania w ramach edukacji włączającej,
zorganizowano żywa lekcja przyrody - wycieczkę „Leśna wyprawa”,
f) w dniu 15.10.2015 r. odbyła się próbna ewakuacja szkoły oraz ćwiczenia
przeciwpożarowe. Omówiono przebieg próbnego alarmu przeciwpożarowego, w
tym sygnałów dźwiękowych, oznaczeń kierunku ewakuacji, umieszczenia gaśnic i
działania systemu oddymiania, zasad zachowania – przeszkolenie uczniów,
g) w dniu 20.10.2015 r. zorganizowano X Konferencję Kasowych Rad Rodziców pn.:
„Zagrożenie wśród dzieci i młodzieży”. Podczas konferencji poruszano tematykę
dot. używek (dopalaczy, energetyków, narkotyków).
h) w październiku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
i) w październiku odbyła się realizacja szkolnego priorytetu „Książka mój przyjaciel –
rozwijanie kompetencji czytelniczych„ - mającego na celu promocję czytania.
Przeprowadzono m.in.: akcję „Głośne czytanie przygód misia Paddingtona”,
j) w październiku świetlica szkolna przystąpiła do kampanii „Ja czytam”, realizując
cele: polubienie czytania, spotkanie i rozmowę na ważne tematy, budowanie dobrych
relacji całej społeczności szkolnej, rozwój osobisty.
6) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
a) rozpoczęto realizację innowacji pn.: Angielskie czwartki. Innowacja jest realizowana
we wszystkich grupach przedszkolnych. Jej głównym celem jest stwarzanie dzieciom
możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego
oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych,
b) rozpoczęto realizację rocznego cyklu czytania bajek przez rodziców i osoby dorosłe
zapraszane do przedszkola pn.: Chwila z bajką,
c) w październiku odbyły się uroczystości pasowania na przedszkolaka oraz
uroczystości związane z nadaniem imienia grupie - połączone z warsztatami dla
rodziców.
d) w dniu 09 października 2015 r. wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w
przeprowadzonej we współpracy ze Strażą Pożarną próbnej ewakuacji
przeciwpożarowej. Głównym celem akcji było przypomnienie i utrwalenie
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właściwych zachowań dorosłych i dzieci w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie
przedszkolaków z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przy współpracy ze Strażą
Pożarną w Sztumie przeprowadzono ćwiczenia, w trakcie których na sygnał
dzwonka alarmowego nauczyciele oraz pracownicy administracyjno-obsługowi
wyprowadzili dzieci wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi w bezpieczne
miejsce poza teren przedszkola.
e) w ramach Klubu Ekoludków przeprowadzono zajęcia o drzewach w Dniu Drzewa
oraz odbyły się warsztaty w ramach projektu pt. „Mali odkrywce przyrody”
realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci współfinansowane przez
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
f) w dniu 30.10.2015 r. dwie grupy przedszkolne wzięły udział w I Ogólnopolskim
Maratonie Przedszkolaków - w ramach akcji „Dzieci dla dzieci”,
g) w ramach obchodów 70-lecia przedszkola:
o przeprowadzono konkurs literacki dla dzieci i rodziców pt. „70 lat minęło”,
o w dniu 06.11.2015 r dzieci wzięły udział w programie pt.: „Roztańczona kraina
czarów”,
o w dniu 07.11.2015 r. w Kino-Teatrze w Sztumie odbyła się uroczystość związana
z obchodami 70-lecia przedszkola.
7) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
a) w dniu 06.10.2015 w ramach realizacji programu doradztwa zawodowego dzięki
współpracy szkoły z Młodzieżową Grupą Działania odbyło się spotkanie z senatorem
RP p. Leszkiem Czarnobajem. Wizyta pana Senatora była kontynuacją wizyty
młodych Sztumian w Sejmie i Senacie.
b) w dniu 15.10.2015 r. na Dzień Solidarności z Uchodźcami przygotowano
okolicznościową wystawę oraz przeprowadzono lekcję wychowawczą.
Zaplanowano nawiązać współpracę z reporterem TVP panem Pawłem Szotem, który
jest autorem reportażu o obozie uchodźców w Zatarii w Jordanii.
c) W dniu 16.10.2015 r. zorganizowano Dzień Patrona. W zespołach przedmiotowych
opracowano program ogólnoszkolnej imprezy, która miała na celu propagowanie
wartości przekazanych młodzieży przez Patrona - Jana Pawła II. Dzień Patrona pod
hasłem "PAPA SMART" przyjął formę kreatywnej, aktywnej, odpowiedzialnej i
"technologicznie zakręconej" imprezy. Wszystkie zespoły klasowe otrzymały szereg
zadań, do realizacji których wykorzystywały łącze internetowe i specjalnie
stworzoną na ten dzień platformę zarządzaną przez koordynatora akcji. Młodzież
zmierzyła się w sześciu konkurencjach, odwołujących się do osoby Patrona.
Uczniowie szukali informacji w internecie, korzystali z aplikacji służących edukacji,
odwiedzali wirtualnie Muzeum Watykańskie, rozwiązywali on-line zadania
matematyczne i logiczne związane z Patronem.
d) w dniu 21.10.2015 r. w ramach preorientacji zawodowej odbyło się spotkanie z
policjantami. Zaproszeni goście, którzy na co dzień pracują w Komendzie
Powiatowej Policji w Sztumie zaprezentowali wykonywany zawód, opowiedzieli o
drogach kształcenia, predyspozycjach zawodowych i możliwościach zatrudnienia w
służbach mundurowych.
e) w dniu 10.11.2015 roku zorganizowano spotkanie z okazji Rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
f) Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie przygotowania szkół do
wdrożenia nowej reformy oświatowej.
VII.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

W dniu 2 listopada 2015 r. złożono w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uzupełnienie braków formalnych we
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”. Wniosek ubiega się o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014- 2020.
Trwają prace nad przygotowaniem projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w
obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami
informacyjno – edukacyjnymi). Projekt jest jednym z przedsięwzięć uzgodnionych w
ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malbork – Sztum, w ramach którego planowana jest termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych. Projekt
przygotowywany jest w partnerstwie z Miastem Malbork, Miastem i Gminą Nowy Staw,
Gminą Stare Pole i Gminą Malbork oraz z Powiatem Sztumskim i Malborskim. Termin
złożenia wniosku o dofinansowanie - 29 stycznia 2016 r.
W oczekiwaniu na ogłoszenie naboru wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020, dla operacji polegających na budowie lub przebudowie dróg
lokalnych, przygotowywane są plany rozwoju miejscowości dla wsi Koniecwałd i Kępina.
Gmina zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na zmianę nawierzchni dróg
gminnych nr 218507G i 218508G, które tworzą jeden ciąg komunikacyjny biegnący ze wsi
Koniecwałd, od drogi krajowej nr 55, do wsi Kępina i drogi powiatowej nr 3105G. W
ramach przedsięwzięcia planowana jest również przebudowa drogi w Koniecwałdzie,
biegnącej wzdłuż terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Plany Rozwoju
Miejscowości będą jednym
Przygotowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o
wyrażenie zgody na zmianę zakresu realizowanych przez Miasto i Gminę Sztum prac oraz
zmianę przebiegu trasy rowerowej, która ma zostać wykonana w ramach realizacji projektu
pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9”.
Gmina Sztum wstępnie zadeklarowała się do wzięcia udziału w projekcie pn. „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizacja projektu będzie miała na celu
wzmocnienie systemu nieformalnej edukacji cyfrowej osób dorosłych w Gminie. Obecnie
trwają prace nad „Lokalną diagnozą zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji
cyfrowych”, jej wykonanie jest warunkiem przystąpienia do w/w projektu.
W związku z podjętym w dn. 10 kwietnia 2015r. 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.:
1) W dniach 28 i 29 października odbył się drugi etap przedsięwzięcia pn.: „Wolny od
Uzależnień. Stop Dopalaczom”. Projekt jest cyklem działań edukacyjnych
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
warsztatach profilaktycznych wzięło udział 231 gimnazjalistów ze Sztumu
i Czernina.
2) W dniu 10 listopada odbyło się objęte Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Spotkanie z okazji obchodów Święta Niepodległości zorganizowane przez
Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Uroczyste spotkanie miało na celu wspólne uczczenie
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97-ej rocznicy odzyskania niepodległości, integrację pokoleniową społeczności
lokalnej oraz kształcenie postaw tożsamości narodowej wśród młodzieży.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz z zagranicą:
1. W dniu 20 października 2015r. podpisana została umowa o przyznanie dotacji na
realizację zadania publicznego Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej, zadanie pn.: „Sztumskie Święto Miodu” realizowane przez Wielką
Konfraternię Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła z siedzibą w Parparach. Przyznana
przez Gminę dotacja w formie wsparcia wynosi 600,00 zł. Jest to pierwsza umowa
dotycząca oferty złożonej w trybie małych zleceń, instrumentu który został wdrożony w
Gminie Sztum we współpracy z ekspertami z Małopolskiej Szkoły Administracji
Publicznej w Krakowie.
2.

W dniach 05- 06 listopada 2015 r. przedstawiciele Miasta i Gmina Sztum, organizacji
pozarządowych uczestniczyli w konferencji pn. Współpraca finansowa samorządów
terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje, która odbyła
się w Krakowie oraz w wizycie studyjnej w Starym Sączu. Podczas wizyty studyjnej
przedstawiciele Gminy zaprezentowali materiał promujący Gminę Sztum oraz przedstawili w
formie prezentacji informacje o współpracy Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi. Oba
wydarzenia tj. konferencja i wizyta, stanowiły podsumowanie projektu pn. „Wzmocnienie
mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
jako realizatorami zadań publicznych” w zadaniu pn. „Wdrożenie współpracy finansowej”.
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu był Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę
Administracji Publicznej. W ramach projektu w Gminie Sztum wdrożone zostały instrumenty
współpracy: inicjatywa lokalna i tryb małych zleceń.

VIII. SPRAWOZDANIE
KULTURY

MERYTORYCZNE

SZTUMSKIEGO

CENTRUM

7.10.2015
15.00- 18. 30 taniec
14.00- 20.00 gitary
14.00-15.00 warsztaty teatralne
8.10.2015
13.00- 16.00 Szkolenie UMiG czekoladowa
13.00- 17.00 śpiew, keybord
16.00 - warsztaty z rękodzieła artystycznego UTW
16.00-18.00 zajęcia teatralne
18.00- 19.00 taniec ludowy
18. 00- 20.00 PAT
9.10.2015
15.00- 18.30 taniec
16.00-17.00 zajęcia teatralne
17.00 - 25-lecie samorządu terytorialnego
Otwarcie stadionu
10.10.2015
9.00- 11.00 SP. 2 60 lecie szkoły
16.00 kino: „Klub włóczykijów”
18.00 kino „Nigdy nie jest za późno”
11.10.2015
16.00 kino „Klub włóczykijów”
18.00 kino „Nigdy nie jest za późno”
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12.10.2015
15.00- 20.00 taniec
15.00- 16.00 warsztaty teatralne
8.00 - 10.35 Zajęcia Pionkolandii
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
16.00 kino: „Klub włóczykijów”
18.00 kino „Nigdy nie jest za późno”
14.00 - zespół wokalny UTW
13.10.2015
15.30-18.30 taniec
16.00 - warsztaty z jogi UTW
18.00-20.00 PAT
16.00-18.00 zajęcia teatralne
14:00- 15:00 warsztaty teatralne
14.10.2015
15.00- 18. 30 taniec
14.00-15.00 warsztaty teatralne
14.00- 20.00 gitara
13.00 - DZIEŃ NAUCZYCIELA CZEKOLAD.
15.10.2015
8.00- 14.00 ZK Sztum mała galeria
16.00 - warsztaty relaksacyjne UTW
13.00- 17.00 śpiew, keybord
14.00- 15.00 warsztaty teatralne
16.00-18.00 zajęcia teatralne
18.00- 19.00 taniec ludowy
18.00-20.00 PAT
Warsztaty fotograficzne, UTW
16.10.2015
7.00 - 13.00 Picorello teatr
15.00 - 18.00 taniec
16.00 -17.00 zajęcia teatralne
18.00 - wernisaż Joanna Jeńczyk, Centrum Kultury Crześcijańskiej
18.00 - kino: „Żyć nie umierać”
17.10.2015
14.30 Dar serca: Pola Nadziei
18.00 - Teatr zajechał
18.00 - kino: „Żyć nie umierać”
18.10.2015
18.00 - kino: „Żyć nie umierać”
19.10.2015
15.00- 20.00 taniec
15.00- 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
11.00 - Warsztaty SOSW Uśnice
14.00 - zespół wokalny
20.10.2015
11.00 - Warsztaty SOSW Uśnice
18.00 DKF „Noc Walpurgii”
16.00-18.00 zajęcia teatralne
18.00-20.00 PAT
16.00 - warsztaty z jogi UTW
15.30-18.30 taniec
21.10. 2015
14.00- 15.00 warsztaty teatralne
15.00- 18. 30 taniec
16.00 - warsztaty rozwoju osobistego. "Co to jest asertywność i dlaczego lepiej nie przychodzić na te zajęcia"
UTW
14.00- 20.00 gitary
15.00- 18.00 UMiG szkolenie czekoladowa
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22.10.2015
16.00 - warsztaty z rękodzieła artystycznego UTW
11.30- 12.30 Warsztaty teatralne
13.00- 17.00 śpiew, keybord
16.00-18.00 zajęcia teatralne
18.00- 19.00 taniec ludowy
18. 00- 20.00 PAT
23.10.2015
18.00 – koncert: Piotr Bukartyk
15.00 – 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
24.10.2015
18.00 – seans kinowy „Praktykant”
25.10.2015
18.00 – seans kinowy „Praktykant”
26.10.2015
15.00 – 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
15.00 – 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
16.00 – 17.00 warsztaty ruchowe dla studentów UTW (Elwira Piotrowska)
14.00 – 15.30 Zespół wokalny UTW (prowadzący: M. Wróblewski, V. Jankowiak)
18.00 – seans kinowy „Praktykant”
27.10.2015
16.00 – 18.00 zajęcia teatralne
16.00 – 18.00 warsztaty jogi
15.30 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
18.00 – 20.00 PAT
28.10.2015
14.00 – 15.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
14.00 – 20.00 warsztaty gry na gitarze (Krzysztof Tarasiuk)
15.00 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
29.10.2015
11.30 – 12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
13.00 – 17.00 warsztaty muzyczne: śpiew, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16.00 – 17.00 wykład dla studentów UTW: „Kultura stołu” – dr Romuald Zabrodzki
16.00 – 18.00 zajęcia teatralne
18.00 – 19.00 warsztaty tańca ludowego (Anetta Ciok)
18.00 – 20.00 PAT
30.10.2015
15.00 – 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
18.00 – seans kinowy: Noc Horrorów
02.11.2015
10.00 – 11.00 warsztaty komputerowe dla początkujących (Biblioteka)
10.00 – 16.00 Próba sala kinowa (PAT)
10.30 – 12.30 jęz. angielski dla studentów UTW
14.00 – 15.30 Zespół wokalny UTW (prowadzący: M. Wróblewski, V. Jankowiak)
14.00- 18.00 warsztaty wokalne (Maria Seibert)
15.00 – 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
15.00 – 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
16.00 – 17.00 warsztaty ruchowe dla studentów UTW (Elwira Piotrowska)
03.11.2015
15.30 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16.00 – 17.00 zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
16.00 – 18.00 warsztaty jogi (Anna Furyk)
18.00 seans kinowy w ramach DKF „Obce niebo”
04.11.2015
15.00 – 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
15.00 – 16.00 zajęcia j. niemieckiego dla studentów UTW
14.00 – 20.00 warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
11.30 – 12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
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10.00 – 14.30 Spektakl PAT
05.11.2015
10.00 – 14.00 Przegląd Twórczości Artystycznej SOSW
11.30 – 12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
13.00 – 17.00 warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
18.00 - 19.00 warsztaty tańca ludowego (Anetta Ciok)
06.11.2015
8.00 – 14.00 spektakl „Antygona” kino uczniowie L.O im. Kasprowicza
15.00 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16.00 – 17.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
16.00 seans kinowy: „Hotel Transylvania 2”
18.00 seans kinowy: „Panie Dulskie”
07.11.2015
8.00- 13.00 70-lecie Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie
16.00 seans kinowy: „Hotel Transylvania”
18.00 seans kinowy: „Panie Dulskie”
08.11.2015
16.00 seans kinowy: „Hotel Transylvania”
18.00 seans kinowy: „Panie Dulskie”
09.11.2015
10.00 warsztaty komputerowe dla studentów UTW (Biblioteka)
10.30 – 12.30 jęz. angielski dla studentów UTW
11.00 – 13.00 Festiwal Piosenki Ułańskiej
14.00 – 15.30 Zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski, Violetta Jankowiak)
14.00 – 18.00 warsztaty wokalne (Maria Seibert)
15.00 – 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
15.00 – 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
16.00 – 17.00 warsztaty ruchowe dla studentów UTW (Elwira Piotrowska)
10.11. 2015
11.00 – 13.00 Festiwal Piosenki Ułańskiej
15.30 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16.00 – 17.00 zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
16.00 – 18.00 zajęcia jogi (Anna Furyk)
11.11.2015
Uroczystości Święta Niepodległości
12.11.2015
11.30- 12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
13.00- 17.00 warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
18.00- 19.00 warsztaty tańca ludowego (Anetta Ciok)

W zakresie spraw organizacyjnych
Zakończył się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego 2016.
Łącznie zostały złożone 32 projekty, w tym 10 dot. zadań w okręgu 1 (Sztum i Czernin) a 22
w okręgu 2 (pozostałe 17 sołectw). Łączna wartość zgłoszonych zadań to 1 183 056,61 zł.
W tej chwili trwa procedura analizy formalno-merytorycznej wszystkich wniosków.
Planowany termin jej zakończenia to 27 listopada br., o wynikach będziemy
informować listownie oraz na www.sztum.pl.
W dniu 4 grudnia br. zostanie opublikowana lista wniosków/projektów, które wezmą udział
w głosowaniu mieszkańców. Głosowanie będzie trwało od 7 do 31 grudnia br.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
21 | S t r o n a

