INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XVII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 grudnia 2015 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
13 projektów uchwał.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na podstawie
pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.318.2015.EK
z dnia 18.11.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 175/2015 z dnia 13.11.2015r.
zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 850 zł (§2010), na realizacje zadań z
zakresu spraw obywatelskich z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum
Urzędu Stanu Cywilnego (§4210).
2) 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 FB
I.3111.226.2015.MSz1 z dnia 18.11.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
113.1/226/ 2015 z dnia 13.11.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok
o kwotę 306.000 zł (§2010), z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych
na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z
funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
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 FB-I.3111.226.2015.MSz1 z dnia 18.11.2015 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 113. 1/226/2015 z dnia 13.11.2015r. zwiększono plan dotacji
na 2015 rok w kwocie 5.000 zł (§2010), z przeznaczeniem na opłacenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§4130),
 Nr FB-I.3111.238.2015.MSz1 z dnia 30.11.2015 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 121. 1/238/2015 z dnia 30.11.2015r. zwiększono plan dotacji
na 2015 rok w kwocie 4.200 zł (§2030), z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacenie 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) 85216„Zasiłki
stałe”
na
podstawie
pisma
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.258.2015.SM z dnia 26.11.2015
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 180/258/2015 z dnia 25.11.2015r. zwiększono
plan dotacji na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.34) w kwocie
53.500 zł (§2030),z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
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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,
d) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.315.2015.MSz z
dnia 18.11.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 173/2015 z dnia
13.11.2015r. zmniejszono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 3.300 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.
e) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.38.2015.MSz3 z dnia 18.11.2015 r.
decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18.3/38/2015 z dnia 13.11.2015r. zwiększono
plan dotacji na 2015 rok o kwotę 200 zł (§2010) z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z
dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, ze
zm.) na §4210.
2. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc
społeczna” w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.136.2015.MSz1 z dnia 30.11.2015 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 65.1/136/2015 z dnia 30.11.2015r. zmniejszono plan dotacji na
2015 rok o kwotę 10.200 zł (§ 2030), przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024, ze zm.) z §3110.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz.
75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 2.800 zł do działu 926 „Kultura
fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na zakup oleju
opałowego do kotłowni w nowo wybudowanym obiekcie na stadionie miejskim.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, grupami i
paragrafami wydatków w dziale:
1) 01010 „Rolnictwo i łowiectwo” z rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań z §4530 kwotę 2.121 zł do rozdz. 01030 „Izby
rolnicze” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań na §2850, z przeznaczeniem na dokonanie obowiązkowej wpłaty na
rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
2) 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w wydatkach
majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych
poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś i Nowa Wieś – opracowanie
dokumentacji” kwotę 3.370 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostu nad
kanałem Uśnickim od strony Białej Góry – dokumentacja”, na sfinansowanie umowy
z wykonawcą dokumentacji.
3) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)” kwotę 200 zł w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych (z §3030) na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
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statutowych zadań (na §4210), z przeznaczeniem na zakup preparatów do konserwacji
ekspresu do kawy,
4) 801 „Oświata i wychowanie”:
 w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”:
a) zwiększa się o kwotę 71.466 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
 zwiększenia wydatków o kwotę 121.080 zł dokonano:
1) w Zespole Szkół w Czerninie kwotę 79.800 zł, w tym: 66.684 zł w §4010, kwotę
11.526 zł w §4110 i kwotę 1.590 zł w §4120,
2) w SP Nowa Wieś kwotę 46.146 zł, w tym: 38.600 zł w §4010, kwotę 6.600 zł w
§4110 i kwotę 946 zł w §4120, przenosi się z rozdz. 80150 w związku ze
zmniejszeniem ilości nauczycieli dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 zmniejszenia wydatków o kwotę 125.946 zł dokonano:
1) w SP Nr 2 kwotę 47.990 zł w tym: 40.100 zł z §4010, kwotę 6.900 zł z §4110 i
kwotę 990 zł z §4120,
2) w Zespole Szkół w Gościszewie kwotę 6.490 zł, w tym: 5.318 zł z §4010, kwotę
992 zł z §4110 i kwotę 180 zł z §4120,
a) z wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań z
§4120 kwotę 1.200 zł w SP Nowa Wieś do rozdz. 80103 „Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na §4240, z
przeznaczeniem na zakup zabawek do oddziału przedszkolnego,
 zmniejszenia wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych o kwotę 11.328 zł, w tym:
1) kwotę 8.000 zł z §4010 i kwotę 1.500 zł z §4170 w Zespole Szkół w
Gościszewie,
2) kwotę 328 zł z §4170 w Zespole Szkół w Czerninie,
3) kwotę 1.500 zł z §4170 w S. P. Nr 2 w Sztumie,
 zwiększenia wydatków o kwotę 1.500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 w ZS Czernin z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz o
kwotę 2.278 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań w tym:
1) kwotę 1.500 zł (§4210) na zakup środków czystości i kwotę 75 zł (§4700) na
szkolenie pracownika w ZS w Gościszewie,
2) kwotę 328 zł (§4210) na zakup środków czystości i kwotę 75 zł (§4700) na
szkolenie pracownika w ZS w Czerninie,
3) kwotę 1.500 zł (§4210) na zakup środków czystości w SP Nr 2 w Sztumie,
c) z wydatków bieżących jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 kwotę
8.090 zł w tym:
 kwotę 5.900 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z §4010,
 kwotę 2.190 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z
§4260,
do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych w SP Nr 2 w Sztumie kwotę 8.090 zł w tym:
 kwotę 5.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: na §4010
kwotę 4.000zł i na §4110 kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia
pracowników obsługi stołówki szkolnej,
 kwotę 2.190 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
na §4270 kwotę 900 zł - na naprawę patelni elektrycznej, na §4300 kwotę 500
zł – na wywóz nieczystości (zlewek ze zbiornika bezodpływowego) i na §4440
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kwotę 790 zł – na odpis ZFŚS z związku ze wzrostem zatrudnienia od nowego
roku szkolnego,
 z rozdz. 80104 „Przedszkola”:
a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 8.750 zł (z §4010 kwotę 7.312 zł, z §4110 kwotę 1.245 zł i z
§4120 kwotę 193 zł), do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane (na §4010 kwotę 7.312 zł, na §4110 kwotę 1.245 zł i na
§4120 kwotę 193 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli
uczących dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
 zmniejszenia wydatków o kwotę 1.500 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z
§3020 w ZS w Czerninie,
 zwiększenia wydatków o kwotę 8.150 zł w tym: na wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.650 zł w tym:
1. kwotę 400 zł (§4210) na zakup środków czystości w ZS Czerninie,
2. kwotę 1.100 zł (§4210) na zakup środków czystości i kwotę 150 zł (§4700)
na szkolenie pracownika w Przedszkolu Nr 1 Sztum,
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.500 zł, w §4010, na
zabezpieczenie wynagrodzenia nauczycieli uczących w przedszkolu
Zespołu Szkół w Gościszewie,
b) w wydatkach bieżących, w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z
§3020 w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie kwotę 2.300 zł, na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na
§4210, na zakup środków czystości,
c)
z
wydatków
bieżących
jednostek
budżetowych
związanych
z realizacją ich statutowych zadań z §4260 w Zespole Szkół
w Czerninie kwotę 2.100 zł, w tym:
 kwotę 1.914 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4440,
z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
 kwotę 186 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań §4440, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
 z rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 66.600 zł z wydatków bieżących jednostek
budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z §4010 kwotę
55.625 zł, z §4110 kwotę 9.590 zł i z §4120 kwotę 1.385 zł) w Gimnazjum Nr 1,
 zmniejszenia wydatków o kwotę 5.434 zł z wydatków jednostek budżetowych z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w tym:
1. kwotę 4.400 zł z §4170 w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
2. kwotę 1.034 zł z §4170 w ZS Czernin,
 zwiększenia wydatków o kwotę 5.509 zł na wydatki jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
1. kwotę 4.400 zł (§4210) na zakup środków czystości i kwotę
75 zł (§4700) na szkolenie pracownika w Gimnazjum Nr 1,
2. kwotę 1.034 zł (§4210) na zakup środków czystości w ZS Czernin,
 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w wydatkach
bieżących w tym:
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 zmniejszenia wydatków o kwotę 2.075 zł z wydatków jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań w tym: z § 4360 kwotę 650 zł i z §
4700 kwotę 1.425 zł w MGZO,
 zwiększenia wydatków o kwotę 650 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(§3020), na zakup herbaty dla pracowników MGZO,
 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
2.340 zł z §4300 do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach…” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4300) na
dofinansowanie studiów podyplomowych w SP Nr 2 w Sztumie,
 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.050 zł w
tym:
- kwotę 525 zł (§4700) na dofinansowanie studiów podyplomowych w SP Nr 2 w
Sztumie,
- kwotę 225 zł (§4700) na szkolenie pracownika Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
- kwotę 300 zł (§4700) na szkolenie pracownika ZS w Czerninie.
 z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach…” kwotę 4.866 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
 zwiększenia wydatków o kwotę 121.080 zł dokonano:
1. w SP Nr 2 kwotę 47.990 zł, w tym: 40.100 zł w §4010, kwotę 6.900 zł w
§4110 i kwotę 990 zł w §4120,
2. w Gimnazjum Nr 1 kwotę 66.600 zł, w tym: 55.625 zł w §4010, kwotę 9.590
zł w §4110 i kwotę 1.385 zł w §4120,
3. w Zespole Szkół w Gościszewie kwotę 6.490 zł, w tym:
5.318 zł w §4010, kwotę 992 zł w §4110 i kwotę 180 zł w §4120,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli uczących dzieci z
niepełnosprawnością,
 zmniejszenia wydatków o kwotę 125.946 zł dokonano:
1. w Zespole Szkół Czernin kwotę 79.800 zł, w tym: 66.684 zł z §4010, kwotę
11.526 zł z §4110 i kwotę 1.590 zł z §4120,
2. w SP Nowa Wieś kwotę 46.146 zł, w tym: 38.600 zł z §4010, kwotę 6.600
zł z §4110 i kwotę 946 zł z §4120.
5) 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz.:
a) 85153 „Zwalczanie narkomanii” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 700 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na
§ 4170,
b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 4.500
zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
na §4170.
Dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
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Narkomanii, z przeznaczeniem na organizację w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Programu grupy profilaktyczno-wychowawczej „Spójrz inaczej”.
6) 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w
tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.994 zł w
tym: z §4210 kwotę 3.614 zł, z §4260 kwotę 5.000 zł, z §4280 kwotę 175 zł, z
§4360 kwotę 479 zł, z §4430 kwotę 10 zł, z §4440 kwotę 318 zł i z §4480 kwotę
348 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na§4040 kwotę
7.914 zł, §4110 kwotę 1.860 zł i na §4120 kwotę 170 zł, z przeznaczeniem na
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla pracowników ŚDS w Czerninie,
które zostanie wypłacone 31.12.2015r. w związku z wyodrębnieniem ŚDS ze
struktur MGOPS.
b) 85212„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w
ramach zadań zleconych, z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób
fizycznych z §3020 kwotę 250 zł, w tym:
 kwotę 120 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane na §4120,
 kwotę 130 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań na §4210, na zakup materiałów biurowych,
c) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 3.600
zł na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3110.
7)853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85203 „Żłobki” w
wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań z §4210 kwotę 1.582 zł na świadczenia na rzecz osób
fizycznych na §3020, z przeznaczeniem na świadczenia BHP w Publicznym Żłobku.
8)900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic,
placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań z §4260 kwotę 165 zł do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i
ochrona wód” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań na §4430, z przeznaczeniem na opłatę za zrzut wód opadowych do
jeziora za 2015 rok.
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych, zgodnie z
kompetencjami Dyrektora jednostki w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:
1) 85203 „Ośrodki wsparcia” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4210 kwotę 2.850 zł w tym: na §
4410 kwotę 500 zł i na §4700 kwotę 2.350 zł, w związku z wyodrębnieniem ŚDS ze
struktur MGOPS,
2) 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 782 zł między paragrafami, w tym: (z §4280 kwotę 155 zł, z §4410 kwotę 180
zł, z § 4440 kwotę 24 zł. i z §4700 kwotę 423 zł na §4210, z przeznaczeniem na zakup
materiałów biurowych.
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Zadania inwestycyjne zakończone:
1. Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie.
Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonawcą robót był Krzysztof Paziewski
6|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

REMBUB z Rakowca, roboty zakończono w terminie i odebrano w dniu 08.12.2015r.
Łączna wartość zadania wyniosła 46.274,01 zł.
2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie –
ETAP II, Wykonawcą był Jan Krupiński Zakład Budowlany z Grudziądza, robot
zakończono w terminie i odebrano w dniu 15 grudnia 2015r. Koszt robót budowlanych
wyniósł 1.265.621zł natomiast nadzoru inwestorskiego 24.354 zł. Gmina otrzymała od
Starostwa Powiatowego w Sztumie dotację celową na realizacje przedmiotowego
zadania w wysokości 263.408,97zł.
3. Budowa parkingu w Koniecwałdzie. Wykonawcą robót była Firma „EL-DRO”
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Elektrycznych Sp. z o.o. z Grudziądza, roboty
zakończono w terminie i odebrano w dniu 28.12.2015r. Koszt robót budowlanych
wyniósł 977.423,94zł, natomiast nadzoru inwestorskiego 18.000zł. Dokumentację
projektową wykonał Patryk Schltz Biuro Projektów Drogowych Grudziądz za cenę
22.140zł.
4. 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. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, odbiór końcowy
rozpoczęto w dniu 28.12.2015r. Koszt robót budowlanych wyniósł 2.190.651,
natomiast nadzoru inwestorskiego wyniósł 60.024zł.
II. Dokumentacje projektowe:
1. Zakończono uzupełniającą
dokumentację
projektową termomodernizacji wraz
z projektem wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED dla obiektów
użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum, opracowanie wykonano w
terminie – 30.11.2015r. Wykonawcą dokumentacji była KAWENA Krzysztof Węgrzyn z
Gdyni. Koszt opracowania wyniósł 120.032,63zł.
2. Trwają prace projektowe nad dokumentacją projektową na:
- sieć kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza, Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi, planowany
termin zakończenia – 09.12.2016r. Wykonawcą jest Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Koszt dokumentacji wyniesie 129.150zł
III. Zamówienia publiczne:
Ogłoszono przetarg na: roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej
na terenie Parku Miejskiego w Sztumie-Etap I, termin składania ofert do 30.12.2015r.
III.
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA :
1. Zakończono tegoroczne zadanie pn. na modernizacji dróg z płyt yumbo. Zakończyły się
też konsultacje do III edycji programu utwardzania dróg z płyt yumbo.
2. Zakończono ostatnie zadania w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, tj. zakup i
montaż dwóch lamp solarnych w Postolinie i Michorowie, budowę miejsc parkingowych
na ul. Morawskiego w Sztumie.
3. Wykonano przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki i Reja w
Sztumie /przy stadionie miejskim- element projektu stadionowego.
4. Zawarto umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy
chodników w Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi. Trwają prace związane z wykonaniem
dokumentacji. Odbyły się spotkania i konsultacje społeczne w sołectwach w Sztumskiej
Wsi i w Nowej Wsi.
5. W ramach współpracy samorządu z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
dofinansowano II etap budowy stadionu- podpisałem umowę.
6. Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów na
Bulwarze Zamkowym,
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7. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi KępinaKoniecwałd na której przebudowę będziemy starali się pozyskać środki z PROW,
8. Zawarto umowę z Energą Operator na dostawę energii elektrycznej - umowa na 2 lata,
korzystne warunki po przetargu.
IV. W
ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI
REFERATU
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU :
1. W okresie sprawozdawczym sprzedano:
1) w drodze przetargu nieograniczonego budynek mieszkalny i garażowy położony w
Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 12B, z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu,
2) na rzecz najemcy lokal mieszkalny mieszczący się w budynku nr 6 w Górkach, przy
zastosowaniu 70 % bonifikaty
,
3) 2 nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych, w tym jedna w obrębie geodezyjnym
Koniecwałd i jedną w drodze przetargu ograniczonego położoną w Gościszewie.
2. W wyniku zamiany, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI.71.2015 z dnia
08.07.2015r., uregulowano stan prawny władania gruntami pod drogami gminnymi i nabyto
do mienia gminy dwie działki o łącznej pow. 822 m2 w miejscowości Koniecwałd.
3. Dnia 23.11.2015 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeznaczeniu
nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:
1) Działki nr 654/3 o pow. 2930 m 2 zabudowanej trzema budynkami o pow. użytkowej
946,80 m2 ,w których mieści się Ośrodek Wczasowy „RELAX” w Krynicy Morskiej
przy ul. Żeromskiego nr 2. Nr KW GD2M/00047190/5. Prawo użytkowania
wieczystego gruntu do 05.12.2089 r. Cena wywoławcza: za budynki z wyposażeniem
1 710 000,00 zł, za prawo użytkowania wieczystego działki 1 090 000,00 zł . Termin
przetargu 29.01. 2016 r.
2) Nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kochanowskiego składającej się z
działki nr 279/200 o pow. 588 m2 zabudowanej budynkiem garażowo- magazynowym
o pow. użytkowej 270,20 m2 oraz działki niezabudowanej nr 279/203 o pow. 222 m2
Nr KW GD2I/00014470/8 i GD2I/00018927/5. Cena wywoławcza 178 400,00 zł .
Termin przetargu 07.01.2016 r.
4. Dnia 19.11.2015 r. przeprowadzono przetarg dotyczący sprzedaży działki nr 71/2 o pow.
0,5607 ha, położonej w obrębie Postolin. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w
związku z tym, nikt nie wpłacił wadium.
5. W okresie międzysesyjnym wydano:
1) 25 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
2) 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
3) 1 zaświadczenie o numerze porządkowym budynku,
4) 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
5) 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
6) 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wystąpiono z zapytaniami ofertowymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia na:
1) Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sztum na podstawie wniosków
przekazywanych w 2016 r.
2) Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sztum
wraz z kierunkami działań dotyczącymi przyszłego rozwoju i wieloletniego programu
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
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W dniach od 18 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r. wyłożono do publicznego wglądu
dwa projekty zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru w obrębie SZTUMSKIE POLE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
4) Projekt 1. obejmuje: tereny położone w północno – zachodniej części obrębu Sztumskie
Pole, w rejonie ul. Łąkowej; tereny położone na północ od ul. Żeromskiego, na wschód i
na południe od ul. Łąkowej, na zachód od ul. Polanka; tereny położone na południe od
ul. Długiej, na wschód od ul. Polanka, na zachód od terenu kolejowego; tereny
położone po zachodniej stronie ul. Sienkiewicza i po południowej stronie kompleksu
leśnego; tereny położone po zachodniej stronie ul. Sienkiewicza w otoczeniu istniejącej
stacji paliw i po jej północnej stronie.
5) Projekt 2. obejmuje: tereny położone po północnej stronie ul. Żeromskiego i po zachodniej
stronie linii kolejowej Malbork – Toruń.
6) Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędą się w dniu 12 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum.
6. W ramach estetyzacji miasta Sztum, zakończyły się roboty porządkujące teren przy ul.
Kochanowskiego w Sztumie (przy murze ZK).
7. Podpisano umowę na zarządzanie lokalami użytkowymi z PWIK w Sztumie. Nowa umowa
będzie obowiązywać od 01.01.2016 roku.
8. Dnia 26.11.2015 r. zarządzeniem nr 143.2015 zostały ustalone nowe stawki czynszu
dzierżawnego i najmu dla gminnego zasobu nieruchomości. Nowe stawki będą
obowiązywać od 01.01.2016 roku.
9. Wszczęto 8 postępowań i wydano 6 decyzji podziału nieruchomości - z urzędu i na wniosek
stron w miejscowościach Barlewice, Sztumska Wieś, Zajezierze i Uśnice.
10. Zakończono 3 postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości, dotyczące miejscowości Sztum, Nowa Wieś i Sztumska Wieś na łączną
kwotę 3 013,20 zł.
11. W związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej o dofinansowanie II etapu modernizacji
stadionu miejskiego w Sztumie i pozytywnym rozpatrzeniem otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 1.300.000,00 zł. – podpisałem już umowę.
12. Umowa dzierżawy na Wzgórze Zamkowe została zawarta na okres 3 miesięcy tj. od
01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. Pomimo wcześniejszych uzgodnień Dzierżawca odstąpił od
podpisania kolejnej umowy dzierżawy na czas nieokreślony. Obecnie Gmina przygotowuje
się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż Wzgórza Zamkowego.
3)

V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO :
1. Miasto i Gmina Sztum przygotowuje projekt dotyczący zmiany nawierzchni dróg
gminnych w miejscowościach Kępina i Koniecwałd. Projekt ten będzie przedmiotem
wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”. Jednym z warunków przyznania pomocy jest spójność planowanej operacji z
dokumentem strategicznym, określającym obszary i cele lokalnej polityki rozwoju (np.
planem odnowy miejscowości). W związku z tym w dniu 7 grudnia 2015 r. na zebraniach
wiejskich Sołectwa Koniecwałd i Sołectwa Kępina zaprezentowano mieszkańcom Plan
Odnowy Miejscowości Koniecwałd na lata 2016-2023 oraz Plan Odnowy Miejscowości
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Kępina na lata 2016 - 2023. Na zebraniach podjęto również uchwały o przyjęciu tychże
Planów.
2. W ciągu dalszym trwają prace nad przygotowaniem projektu partnerskiego pn. Poprawa
efektywności w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z
działaniami informacyjno – edukacyjnymi). Projekt będzie przedmiotem wniosku o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa 29
stycznia 2016 r.
3. W dniu 18 listopada 2015 r. projekt pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum uzyskał pozytywną ocenę formalną
i został zakwalifikowany do kolejnego etapu, tj. do oceny wykonalności.
4. 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. Aby
przystąpić do projektu wykonana została „Lokalna diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie
kompetencji cyfrowych”. Partner wiodący projektu – Fundacja Aktywizacja z siedzibą w
Warszawie, przygotował projekt porozumienia na rzecz realizacji w/w projektu.
Planowany termin podpisania porozumienia to styczeń 2016.
5. 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 4 przedsięwzięcia, tj.:
1) W dniu 27 listopada odbyły się „Sztumskie Spotkania Profilaktyczne – Krokusy
2015”. Spotkanie stanowiło kontynuację organizowanych od roku 2012 przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Komendę Powiatową
Policji w Sztumie spotkań profilaktycznych. Podczas spotkania zaprezentowane
zostały gminne działania profilaktyczne oraz zakres pracy Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Sztumie. W ramach spotkania młodzież szkolna z Zespołu
Szkół w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, Zespołu Szkół w Czerninie oraz
Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wzięła aktywny udział w 4
warsztatach.
2) W dniu 12 grudnia odbyły się pierwsze biegi w ramach XVII Grand Prix Sztumu w
Biegach organizowane przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum.
W biegach wzięło udział około 400 uczestników.
3) W dniach 12 -13 grudnia odbył się objęty Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum VII Turniej Świąteczny w Piłkę Nożną na Hali zorganizowany przez Klub
Sportowy akademia Młodego Piłkarza. W zorganizowanym turnieju wzięło udział
około 20 drużyn z całego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia była
popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie gminy Sztum.
4) W dniu 12 grudnia odbył się Kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany przez Zespół
Szkól w Czerninie. Podczas kiermaszu poza wspólnym kolędowaniem i strojeniem
drzewka, można było zakupić ozdoby wykonane przez nauczycieli, a także spróbować
ciast upieczonych przez rodziców oraz pierogów przygotowanych przez panie z kuchni
szkolnej.
6. W dniu 06 grudnia 2015 r. na Placu Wolności w Sztumie odbyło się Spotkanie Świąteczne,
podczas którego dokonano zapalenia światełek choinkowych oraz przekazane zostały
życzenia, które w imieniu sztumskiego samorządu złożył Burmistrz Leszek Tabor oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pana Waldemar Fierek dla wszystkich Mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum. Podczas spotkania odbył się kiermasz oraz koncert mikołajkowo-
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świąteczny. W trakcie uroczystości skosztować można było również wigilijnych potraw, a
świąteczną atmosferę rozgrzewał Mikołaj i Śnieżynki.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz z zagranicą:
1. W dniu 2 grudnia 2015r. podpisana została umowa o przyznanie dotacji na realizację
zadania publicznego Kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie
pn.: „Łączenie pokoleń – warsztaty gotowania w Sołectwie Biała Góra skierowane do
mieszkańców gminy Sztum” realizowane przez Stowarzyszenie Przystań Biała Góra.
Przyznana przez Gminę dotacja w formie wsparcia wynosi 2 300,00 zł. Jest to druga
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 dniu 8 grudnia 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.: „Spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Sztum” realizowane
przez Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie . Przyznana przez Gminę
dotacja w formie wsparcia wynosi 3 857,00 zł. Jest to trzecia umowa dotycząca oferty
złożonej w trybie małych zleceń.
VI. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2015-2022 – dalsze prace nad
LPR zgodnie z uchwaloną w dniu 9 października 2015 r. ustawą o rewitalizacji (Dz. U.
2015r. poz.1777- wejście w życie 18.11.2015 r.) oraz nowymi Wytycznymi regionalnymi w
zakresie rewitalizacji. W I etapie prac opracowano „Raport dot. delimitacji obszarów
zdegradowanych w przestrzeni miasta”, zgodnie ze wskazaną metodyką, który stanowić
będzie punkt wyjścia dla wyboru obszaru/obszarów do objęcia LPR. W okresie
międzysesyjnym w dniu 18.12.2015 r. na wniosek Burmistrza, w Gdańsku odbyło się
spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego, Panem Wiesławem
Byczkowskim i Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego, Panem Janem Szymańskim, podczas którego przedstawiliśmy nasze
zamierzenia rewitalizacyjne w 3 wytypowanych obszarach zdegradowanych na terenie
miasta Sztum.
Kolejne etapy prac nad LPR obejmować będą m. in.:
- przyjęcie Raportu dot. delimitacji obszarów miasta Sztum przez Radę Miejską w Sztumie;
-przystąpienie do sporządzenia LPR poprzez szczegółową diagnozę społeczno-gospodarczą,
w tym konsultacje społeczne, następnie przedłożenie opracowanej diagnozy Instytucji
Zarządzającej (IZ) RPO WP 2014-2020 oraz 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. w dniu 17.12.2015 r. odbyła
się weryfikacja końcowego wniosku o płatność złożonego w ramach projektu ze strony
Centrum projektów Polska Cyfrowa. Od 01.10.2015 r. rozpoczął się 5-letni okres trwałości
rezultatów projektu.
Ogółem 16 jednostek podległych gminie (świetlic wiejskich, szkół) wyposażonych zostało
w 99 komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu, a dodatkowo 30
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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. Projekt przeszedł pozytywnie
ocenę formalną , obecnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej.
4. Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie od
2016 r. – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie rozstrzygnięto konkurs ofert na
prowadzenie Ośrodka, umowę podpisano ze Stowarzyszeniem „Do życia przez życie” przy
SOSW w Uśnicach.
5. 27.11.2015 r. – odbyły się Sztumskie Spotkania Profilaktyczne „Krokusy 2015”.
6. 02.12.2015 r. w sztumskim kinoteatrze odbyła się V Gala Wolontariatu.
7. 06.12.2015 r. – na Placu Wolności w Sztumie zorganizowano Spotkanie świąteczne dla
Mieszkańców – w trakcie spotkania m. in. rozpalono miejską choinkę, częstowano
potrawami wigilijnymi, odbył się jarmark świąteczny i występy artystyczne.
8. 15.12.2015 r. – Wigilia dla samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych mieszkańców
– na Zamku w Sztumie po raz 22-gi zorganizowano – przy współpracy sztumskiego
samorządu, obu sztumskich parafii, Związku Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku
Niewidomych i MGOPS w Sztumie, Wigilię dla potrzebujących.
9. Świąteczna zbiórka żywności – w dniach 4-6 grudnia br. na terenie Sztumu została
przeprowadzona kolejna świąteczna akcja mająca na celu pozyskanie żywności dla
najuboższych rodzin. Dzięki wsparciu wolontariuszy zebrano 1200 kg żywności, która w
formie paczek świątecznych trafiła do 58 rodzin.
10. „Świąteczni” darczyńcy dzięki współpracy z prywatnymi darczyńcami oraz firmą „Inpro”
z Gdańska paczkami świątecznymi obdarowano 17 rodzin (59 dzieci). Ponadto 1 rodzina
objęta została wsparciem w ramach akcji „Szlachetna paczka”.
11. Sztumska Karta Dużej Rodziny – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum projektu przyjęto 244 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1070 Kart.
12. 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.
13. Przetarg na realizację usług opiekuńczych – w okresie międzysesyjnym przeprowadzono
i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług opiekuńczych w domach potrzebujących
mieszkańców, umowę w przedmiotowym zakresie podpisano z firmą „Pomocna dłoń” z
Kwidzyna.
14. Żywność z Banku Żywności w Tczewie – w okresie międzysesyjnym pozyskano 13.000
kg jabłek oraz 714 kg makaronu. Żywność przekazano ok. 300 rodzinom (986 osób w
rodzinie) najuboższym.
15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 14
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 25 mieszkańców MiG Sztum; odbyły się 3
posiedzenia wspólne GKRPA i 6 indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na
posiedzenia członków GKRPA wezwano 39 osób.
W roku 2015 rozszerzono ofertę Punktu konsultacyjnego ‘Krokus” przy GKRPA w Sztumie.
Oprócz dyżurów prawnika, psychologa i specjalisty ds. przemocy wsparcia udzielają
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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).
16. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 2 Niebieskie karty; zwołano 24 grupy robocze w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano
13 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną. W dniu
17.12.2015 r. odbyło się posiedzenie GZI.
17. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym zakończono przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w
tzw. funduszu alimentacyjnych oraz w zakresie świadczeń rodzinnych. W okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 186 wniosków w tych sprawach, wydano 402
decyzje administracyjne. Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 186,
natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1131 rodzin.
18. W okresie międzysesyjnym wydano 202 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, 69 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 10 decyzji dot.
dodatku energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały 319 rodziny (772
osób w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 296 rodzin (980 osób w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 233 wywiady środowiskowe, podpisano i wdrożono 6 nowych
kontraktów socjalnych. W schroniskach przebywało 12 klientów, W DPS przebywało 15
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało
25 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 382 dzieci. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało
115 rodzin (245 osób w rodzinie). Udzielano wsparcia 24 rodzinom w postaci asystenta
rodziny (2 asystentów). Z pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie korzystało
10 seniorów.
19. Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych w roku 2016 r. – w roku 2016 r. wchodzą w
życie przepisy dotyczące nowych świadczeń w systemie świadczeń rodzinnych, w tym
projekt „złotówka za złotówkę” i świadczenie rodzicielskie. Zapowiadane jest również
przez Rząd wprowadzenie świadczenia wychowawczego „500 zł”. O szczegółach
uchwalonych już i projektowanych zmian Dyrektor Ośrodka informowała radnych na
wszystkich Komisjach Rady Miejskiej w Sztumie w dniach 14, 15 i 16.12.2015 r. Ośrodek
na bieżąco monitoruje zmiany i przygotowuje się do ich wdrożenia.
20 . 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.
VII. W ZAKRESIE OŚWIATY :
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) Projekt w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020.
W okresie międzysesyjnym:
a) trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu
edukacyjnego;
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b) przygotowano szkolne diagnozy potrzeb rozwojowych. Obecnie trwa ich dogłębna
analiza. W kolejnym etapie w oparciu o diagnozy opracowane przez szkoły
przygotowana zostanie diagnoza potrzeb rozwojowych szkół w Mieście i Gminie
Sztum;
c) indywidualne spotkania z dyrektorami i liderami zespołów projektowych dot.
opracowania założeń do projektu,
d) udział w szkoleniach.
2) Projekt „Na Własne Konto" to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów
gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym
wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach
projektu „Na własne konto” uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z
przedsiębiorczości i ekonomii w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
W okresie międzysesyjnym:
a) do udziału w projekcie zgłoszono Gimnazjum Nr 2 w Czerninie. Zajęcia rozpoczną
się w ferie zimowe, w tym czasie uczniowie m.in. poprzez gry i zabawy poznają
narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim
semestrze uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę
konkursową.
b) udział nauczycielki w szkoleniu przygotowawczym dot. realizacji zajęć,
c) przygotowano umowę dotyczącą realizacji projektu.
3) Projekt „Nie daj się oszukać, sprawdź paragon” będący kontynuacją zeszłorocznego
przedsięwzięcia pn. ”Weź Paragon”. Akcja ma na celu zapoznanie uczniów- przyszłych
podatników z charakterem pracy urzędu, przekazaniem podstawowej wiedzy na temat
podatków oraz podniesienie świadomości w zakresie obowiązku ewidencjonowania
sprzedaży w postaci kas fiskalnych. Dodatkowo zostanie poruszony problem paragonów
fiskalnych. Spotkania mają formę jednorazowych, kilkugodzinnych wyjazdów. Zajęcia
organizowane będą w Siedzibie Urzędu Skarbowego w Malborku.
W okresie międzysesyjnym:
a) zgłoszono szkoły do udział w projekcie tj.: Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie,
Szkołę Podstawową w Czerninie, Szkołę Podstawową w Nowej Wsi, Szkołę
Podstawową w Gościszewie.
b) ustalono harmonogram wyjazdów.
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:
a) wydatkowano otrzymaną dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych.
4) Realizowano prace w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”, będącego kontynuacją programu „Książki naszych marzeń”.
W okresie międzysesyjnym:
a) złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek
szkolnych. Wnioski złożono dla bibliotek we wszystkich szkołach i zespołach szkół,
łącznie dla 5 bibliotek. Miasto i Gmina Sztum ubiega się o wsparcie wysokości
44.000,00 zł. Wkład własny będzie wynosił 11.000,00 zł. Łączna wartość książek
55.000,00 zł.
Lp.

Nazwa szkoły

Koszt
całkowity w
zł

Kwota
wnioskowana
z Priorytetu 3

Finansowy wkład
własny w zł

1

2

12

13

14
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1

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie

15 000,00 zł

12 000,00 zł

3 000,00 zł

2

Zespół Szkół
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich
w Czerninie
2) Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie

15 000,00 zł

12 000,00 zł

3 000,00 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
3
w Gościszewie
5 000,00 zł 4 000,00 zł
4 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 5 000,00 zł 4 000,00 zł
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
5
w Sztumie
15 000,00 zł
12 000,00 zł
55 000,00 zł

44 000,00 zł

1 000,00 zł
1 000,00 zł
3 000,00 zł
11 000,00 zł

5) Realizowano Program powszechnej nauki pływania pn.: ,,Umiem pływać’’. Program
realizowany był we współpracy ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym a współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu
Terytorialnego. Program zakładał prowadzenie zajęć z nauki pływania dla uczniów klas
II i III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. Zajęcia z nauki pływania
odbywały się na basenie w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji w której udział
wzięły 4 grupy po 15 osób ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Zespołu Szkół w
Czerninie, Zespołu Szkół w Gościszewie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Odbyło się 10 wyjazdów dla każdej grupy. Wkład własny gminy Sztum wyniósł
15.518,00 zł.
6) Realizowano Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’.
W okresie międzysesyjnym: rozliczano wydatki na zakup podręczników lub materiałów
edukacyjnych.
2. Bieżąca działalność.
1) W dniu 10.12.2015 r. zorganizowano spotkanie z dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr
2 w Sztumie oraz dyrektorami przedszkoli i dyrektorem MGZO w Sztumie w celu
wypracowania harmonogramu działań związanych z planowaną zmianą wieku
obowiązku szkolnego.
2) 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 17 wniosków. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu
Pracy w kwocie 137.045,57 zł.
3) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym na rok szkolny 2015/2016 wystawiono łącznie 352 decyzje administracyjne
(323 decyzje pozytywne przyznające prawo do stypendium szkolnego oraz 29 decyzji
negatywnych wynikających z przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego tj.
514 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny).
W okresie międzysesyjnym:
a) rozliczono rachunki, faktury na łączną kwotę 113.755,25 zł. Powyższy zakup w
ramach stypendium szkolnego miał charakter zarówno gotówkowy jak i
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bezgotówkowy. Środki finansowe zostały przyznane na zakup pomocy rzeczowych
o charakterze edukacyjnym w szczególności z przeznaczeniem na podręczniki,
przybory szkolne oraz strój sportowy.
b) przygotowano analizę wpływu wprowadzenia świadczenia wychowawczego w
wysokości 500,00 zł na dziecko na zmniejszenie liczby uczniów uprawnionych do
otrzymania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.
3) Przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Termin składania
wniosków upływał 15 listopada. Wpłynęło 31 wniosków. Przyznano pomoc zdrowotną
na kwotę 11.541,00 zł.
3) W dniu 22.12.2015 r. w Sali Kino-Teatru w Sztumie odbyła się uroczystość wręczenia
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. W kategorii dla najlepszych
absolwentów gimnazjum przyznano 7 stypendium na łączną kwotę 3.500,00 zł. W
kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce w szkole podstawowej przyznano
stypendium dla 12 uczniów na kwotę 8.400,00 zł, a w kategorii za szczególne wyniki i
osiągnięcia w nauce w gimnazjum dla 13 uczniów na kwotę 13.000,00 zł.
3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
a) w dniu 20.11.2015 zorganizowano Dzień Życzliwości - dzień ten obfitował w miłe
niespodzianki i wesołe zabawy, mające na celu zintegrowanie grup i pokazanie
dzieciom prostych kroków do nawiązania przyjaźni.
b) w dniu 23.11.2015 r. w ramach realizowanego cyklu pt. „ Snuj się, snuj bajeczko”
wszystkie grupy przedszkolne były na przedstawieniu pt. „Barwy jesieni” - w
wykonaniu grupy przedszkolnej „Sówki”.
c) w dniu 25.11.2015 r. obchodzono Dzień Pluszowego Misia.
d) w dniu 26.11.2015 r. udział rodziców z trzech grup przedszkolnych w spotkaniu z
pedagogiem i psychologiem ze Sztumskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
– pedagogizacja nt. „Do czego dzieciom potrzebne są granice” oraz „Mowa dziecka
3-letniego”.
e) w dniu 26.11.2015 r. przeprowadzono Quiz ekologiczny „Mali odkrywcy przyrody”
dla dzieci 5-letnich przeprowadzony na zakończenie projektu pod tym samym
tytułem – projekt realizowany na terenie przedszkola przez nauczycieli-członków
Stowarzyszenia „Przyjaciele Dzieci” współfinansowany przez UMiG Sztum.
f) realizowanie całorocznego przedsięwzięcia „Chwila z bajką” – w poszczególnych
grupach wiekowych czytanie bajek przez rodziców i inne osoby dorosłe zapraszane
do przedszkola.
g) w listopadzie zorganizowano zbiórkę karmy dla zwierząt, którą przekazano do
przytuliska Miłosna w Kwidzynie.
h) realizowano zadanie pt. „Jesienne muzykowane – sposoby na długie wieczory”. 1
grudnia podczas wspólnego spotkania dzieci poznały odpowiedź na pytanie: Jak
spędzać czas podczas długich wieczorów, jakich mnóstwo przed nami? W ramach
tego przedsięwzięcia w grupie 5-godzinnej odbyły się warsztaty z rodzicami pod
hasłem „Sposoby na długie wieczory”, podczas których rodzice wykonywali
różnorodne zadania wspólnie ze swoimi dziećmi. Celem spotkania było zapoznanie
rodziców z prostymi zabawami z wykorzystaniem materiałów i przedmiotów
znajdujących się w każdym domu, np. gazety, mąka, woda, itp.
i) w dniu 04.12.2015 r. wizyta dzieci przedszkolnych w szpitalu sztumskim –
przekazanie dzieciom przebywającym na oddziale dziecięcym książeczek i zabawek
zebranych w przedszkolu podczas corocznej akcji „I ty możesz zostać świętym
Mikołajem”.
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j) w dniu 09.12.2015 r. przeprowadzono wewnątrz przedszkolny konkurs recytatorskie
pt. „Śmieszne wierszyki łamiące języki”.
k) w dniu 18.12.2015 r. wizyta przedstawicieli firmy ADM, która przekazała darowiznę
dla przedszkola na doposażenie ogrodu przedszkolnego w nowy sprzęt i zabawki krótki program w wykonaniu dzieci, wręczenie podziękowania na ręce
przedstawiciela ADM.
2) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
a) w dniu 10.11.2015 r. z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo
polskie, odbyły się obchody tego święta. Tym razem goście zostali zaproszeni do
kawiarni "Mała Ziemiańska", ulubionego miejsca spotkań elit intelektualnych
dwudziestolecia międzywojennego. Wśród gości był burmistrz Leszek Tabor,
członkowie Rady Gminy, członkowie Koła Sybiraków i Rodzin Katyńskich,
Komendanci Zakładu Karnego, Straży Pożarnej i Policji, rodzice uczniów naszej
szkoły i inni mieszkańcy Sztumu, którzy skorzystali z zaproszenia. Wszyscy miło
spędzili wieczór wśród poezji deklamowanej przez uczennice Gimnazjum - Zuzannę
Skok, Sandrę Pszczółkowską, Marię Bołkowską, Patrycję Kowalską. Fragmenty
tekstów publicystycznych odczytali - Leszek Tabor, Czesław Oleksiak, Helena
Biskup, Adam Karaś. Całość uświetniły piosenki z okresu międzywojennego w
znakomitym wy konaniu uczniów, uczennic i nauczycielek naszej szkoły.
b) w dniu 19.11.2015 r. funkcjonariusz Straży Granicznej chor. sztab. SG Lidia Osik
zaprezentowała wizerunek swojej formacji. Podczas spotkania młodzież zapoznała się
ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej, zasadami etyki,
możliwościami zatrudnienia i zarobkami. W ramach szkolnego doradztwa
zawodowego odbywają się również cykliczne warsztaty współprowadzone przez
doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Sztumie. Poruszane tematy
dotyczą między innymi zainteresowań, umiejętności, wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej, zawodów przyszłości.
c) w dniu 01.12.2015 r. uczniowie włączyli się w obchody Światowego Dnia Walki z
AIDS i Solidaryzowania się z chorymi na AIDS. Na znak solidarności z chorymi
społeczność uczniowska, jak i nauczyciele przypięli czerwone wstążeczki. Aby
uświadomić sobie i innym, że problem AIDS nie zniknął, uczniowie zorganizowali w
szkole punkt informacyjny, w którym rozdawali ulotki i foldery na temat choroby.
Uczeń klasy I przedstawił samodzielnie przygotowaną prezentację multimedialną na
temat HIV/AIDS. Uczniowie z każdej klasy zaprezentowali hasła i wiersze dotyczące
Solidaryzowania się z chorymi na AIDS.
d) w dniu 04.12.2015 r. odbyły się obrady I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady
Gminy Sztum IV kadencji. W czasie obrad nastąpiło: ślubowanie radnych, powołanie
Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Sztum, wybór Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Gminy, którym został Michał Zdziennicki, wybór
Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy, którym została Kaja Kucińska z
Gimnazjum nr 2 w Czerninie, wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy, którym
została Sandra Czechowska.
e) w dniu 11.12.2015 r. zainteresowani uczniowie zawodami medycznymi wzięli udział
w Dniach Otwartych Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych „Medyk”.
Młodzież zapoznała się z kierunkami nauczania proponowanymi przez szkołę a dzięki
słuchaczom uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, zgłębili tajniki
makijażu i manicure, dowiedzieli się jak dbać o zęby oraz zapoznali się z masażem
relaksacyjnym wykonywanym kamieniami i pałeczkami bambusowymi. Każdy
obecny na dniach otwartych mógł skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia i
masażu i porad dietetyka. Uczniowie ponadto zapoznali się z zasadami rekrutacji do
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szkół policealnych, a Pani Dyrektor Szkoły Barbara Borko udzieliła szczegółowych
informacji na temat poszczególnych kierunków.
f) w dniu 12.12.2015 r. mieszkańcy Sztumu mogli uczestniczyć w przedświątecznej
wyprzedaży zorganizowanej w szkole, gdzie można było kupić i sprzedać prawie
wszystko: odzież, obuwie, zabawki, ozdoby, wiele różnych akcesoriów do
wszystkiego, a nawet świąteczne wypieki i kartki. Handlowali nie tylko uczniowie i
pracownicy szkoły, ale wiele osób prywatnych. Dochód ze sprzedaży przeznaczono
na zakup papieru ksero do szkoły.
Uczestnicy kiermaszu wzięli też udział w Maratonie Pisania Listów organizowaną
przez Amnesty International. Wydarzenia na świecie są niepokojące. Jesteśmy
świadkami brutalnych przykładów łamania praw człowieka. Listy zostały napisane w
języku polskim i angielskim w trzech sprawach: w obronie 17-letniego Samana
Naseema z Iraku skazanego na śmierć, dziewczynek z Burkina Faso w Afryce,
zmuszanych do małżeństwa oraz w obronie Rani Alabassi z Syrii, która wraz z rodziną
została uprowadzona przez funkcjonariuszy państwowych. Łącznie wysłano 64 listy.
Były to działania z okazji Dnia Praw Człowieka
g) w dniu 17.12.2015 r. odbyły się warsztaty w Europejskim Centrum Solidarności w
ramach działań Solidarnej Szkoły zespół uczniów przystąpił do konkursu "Rozwój
ma wiele twarzy". Filmik miał wiele wersji. Uczniowie dostosowali go do
konkursowych wymogów. Filmik wpisał się w obchody Europejskiego Roku na Rzecz
Rozwoju i obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Hasło tegorocznego TEG brzmi
"Równość - od słów do czynów". Hasło bardzo aktualne w związku z napływem
uchodźców i migrantów do Europy i z rozpoczętym szczytem klimatycznym w Paryżu.
Zmiany klimatu są nierozerwalnie związane z problemem ubóstwa i niedożywienia o
czym mówił spot.
3) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie:
a) w dniu 09.11.2015 r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości – montaż
słowno – muzyczny, cel: kultywowanie pamięci narodowej, postaw patriotycznych,
przywiązania do symboli narodowych. W dniu 10.11.2015 r. – uczczenie Narodowego
Święta Niepodległości – podczas Koncertu Pieśni Patriotycznych, natomiast
11.11.2015 r. – udział Pocztu Sztandarowego w obchodach Święta Niepodległości,
b) w dniu 12.11.2015 r. odbyła się Rada Pedagogiczna podczas której dokonano analizy
sfery dydaktycznej i wychowawczej zespołów klasowych, analiza badań – diagnoza
wstępna klas 1, 2, 3, analiza SRD (skala ryzyka dysleksji),
c) w dniach 17-18.11.2015 r. odbyły się zebrania i konsultacje w klasach 1-3 – analiza
sfery dydaktycznej i wychowawczej indywidualna i zespołu klasowego. Style uczenia
– koncepcja. – klasy 1, klasy 2 i 3 – Neurodydaktyka, mózg dziecka – prawa i lewa
półkula, ćwiczenia pobudzające pracę mózgu, koordynację ruchową, myślenie
przestrzenne,
d) w dniu 17.11.2015 r. odbyły się próbne testy szóstoklasistów z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego,
e) w dniu 20.11.2015 r. odbyły się szkolne obchody Dnia Życzliwości i Ogólnopolskiego
Dnia Praw Dziecka, zajęcia edukacyjne w zespołach klasowych n/t praw i potrzeb
dziecka – spotkania ze szkolnym Rzecznikiem Praw i Obowiązków Ucznia,
f) w dniu 23.11.2015 r. - Dzień Życzliwości i Pozdrowień – realizacja założeń programu
wychowawczego i profilaktycznego szkoły – organizator Mały Samorząd Uczniowski,
g) w dniu 24.11.2015 r. - Dzień pierniczka, którego organizatorem był Mały Samorząd
Uczniowski, opowieści skąd zrodził się zwyczaj pieczenia pierników, przepisy na
pierniczki, zdobienie pierników,
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h) w dniu 25.11.2015 r. – Dzień Pluszowego Misia – czytanie bajek, których bohaterami
są misie, zaproszenie rodziców do czytania w zespołach klasowych, wystawa
pluszowych zabawek. Organizator - Mały Samorząd Uczniowski,
i) w dniu 04.12.2015 r. – wyjście do oddziału dziecięcego szpitala w Sztumie w celu
przekazania książek zebranych podczas akcji „Możesz być Świętym Mikołajem”,
propagowanie głośnego czytania dzieciom,
j) w dniu 04.12.2015 r. zorganizowano Mikołajkowe zmagania matematyczne –
Przestrzenna matematyka – origami, - promowanie matematyki, jako ważnej i
ciekawej dziedziny życia, konkurs plastyczny na postać Świętego Mikołaja,
k) w dniu 11.12.2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne wolontariuszy z osobami
starszymi przebywającymi w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w ramach
innowacji pedagogicznej, wspólne spędzanie czasu wolnego, śpiewanie kolęd,
składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
l) w dniu 16.12.2015 r. odbył się wyjazd integracyjny wolontariuszy do Zakładu
Rehabilitacyjno-Leczniczego w Czerninie w ramach innowacji pedagogicznej,
wspólne spędzanie czasu wolnego, śpiewanie kolęd, składanie życzeń z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
4) W Zespole Szkół w Czerninie:
a) w dniu 11.11.2015 r.- delegacja wraz z pocztem sztandarowym udała się na obchody
97. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w
kościele św. Anny. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Rodła.
b) w dniu 27.11.2015 r. gimnazjaliści na Sztumskim Spotkaniu Profilaktycznym –
KROKUSY 2015 wzięli udział w warsztatach, a także w wykładach związanych z
profilaktyką uzależnień oraz Stop FAS, Profilaktyka a Ty, Cyberprzemoc oraz
kampania „Biała wstążka”.
c) w dniu 28.11.2015 r. odbyło się 15-lecie nadania Szkole Podstawowej imienia
Rodziny Donimirskich. Uroczystość rozpoczęła mszą świętą w kościele św. Królowej
Jadwigi w Czerninie. Dalsze obchody odbyły się w szkole, gdzie uczniowie, pod
patronatem dyrektor pani Bożeny Andrzejewskiej, przygotowali program artystyczny.
Dopełnieniem uroczystości były przemówienia przybyłych gości. Po oficjalnych
obchodach, zebrani udali się na zwiedzanie szkoły, a goście zostali zaproszeni na
obiad.
d) w dniu 06.12.2015r. odbył się Turniej Mikołajkowy w Tenisa Stołowego. Patronem
tego wydarzenia był burmistrz Leszek Tabor. Do gry przystąpiło 55 zawodników w
sobotę i 19 zawodników w niedzielę.
e) w dniu 12.12.2015 r. na sali gimnastycznej odbył się objęty patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy. W tych ostatnich
dniach przed świętami, spotykamy się z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami przy
stole bożonarodzeniowym. Poza wspólnym kolędowaniem i strojeniem drzewka,
można w tym czasie zakupić ozdoby wykonane przez nauczycieli, a także spróbować
tradycyjnych potraw. Nie zabrakło również kreatywnych konkurencji przeznaczonych
dla wszystkich uczniów, za które można było zdobyć nagrodę dla klasy.
f) w dniu 16.12.2015 r. odbyło się dla uczniów gimnazjum autorskie spotkanie
profilaktyczne o uzależnieniach od narkotyków, alkoholu, pornografii, przemocy
oparte na historiach i świadectwach z życia osób, które doświadczały podobnych lub
takich samych tragicznych przypadków. Prowadziły je osoby przygotowane
zawodowo, posiadające wiedzę i umiejętności certyfikowane przez specjalistów.
g) w dniu 16.12.2015 r. odbyło się pieczenie pierników przez chętnych uczniów klas IVVI dla pensjonariuszy Hospicjum Dar Serca.
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VIII. SPRAWOZDANIE
KULTURY

MERYTORYCZNE

SZTUMSKIEGO

CENTRUM

13 listopada 2015
8.00 - 14.00 ZK Sztum
15.00 - 18.30 warsztaty taneczne
16.00 - 17.00 warsztaty teatralne
18.00 – Wernisaż: Aurelia i Jerzy Juszczak
18.00 – Kino: „Marsjanin”
14 listopada 2015
8.00- 15.00 Konferencja Jadła i Napitku
18.00 - Kino: „Marsjanin”
15 listopada 2015
18.00 - Kino: „Marsjanin”
16 listopada 2015
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
10.30 - jęz. angielski gr. podstawowa UTW
11.30 - jęz. angielski gr. średnio zaawansowana UTW
14.00 - zespół wokalny UTW
14.00 - 18.00 warsztaty wokalne
15.00 - 20.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
17 listopada 2015
15.30 - 18.30 warsztaty taneczne
16.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci
16.00 - joga UTW
18.00 - DKF „Nieracjonalny mężczyzna”
18 listopada 2015
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 warsztaty gitarowe
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 jęz. niemiecki UTW
16.00 - warsztaty relaksacyjne UTW
19 listopada 2015
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
13.00 - 17.00 warsztaty wokalne, keybord
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - spektakl Grupy Teatralnej Jerzego Majdy z Kwidzyna
20 listopada 2015
12.30 - 16.00 Badania „Ogrody Zdrowia”
15.00 - 18.30 warsztaty taneczne
16.00 - 17.00 warsztaty teatralne
18.00 - kino: „Chemia”
21 listopada 2015
11.00 - 14.00 Spotkanie Polskiego Koła Wędkarzy
17.00 - Teatr Polska spektakl „Koziołek Matołek”
20.00 - Kino: „Chemia”
22 listopada 2015
18.00 kino: „Chemia”
23 listopada 2015
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
10.30 - jęz. angielski gr. podstawowa UTW
11.30 - jęz. angielski gr. średnio zaawansowana UTW
14.00 - zespół wokalny UTW
14.00 - 18.00 warsztaty wokalne
15.00 - 20.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
24 listopada 2015
15.30 - 18.30 warsztaty taneczne
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16.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci
16.00 - joga UTW
25 listopada 2015
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
14.00- 20.00 warsztaty gitarowe
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 jęz. niemiecki UTW
16.00 - warsztaty rozwoju osobistego UTW
26 listopada 2015
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
13.00 - 17.00 warsztaty wokalne, keybord
16.00 - wykład „Kultura stołu” UTW
18.00 - 19.00 taniec ludowy
27 listopada 2015
10.00 - 15.00 warsztaty MGOPS
15.00 - 18.30 warsztaty taneczne
16.00 - 17.00 warsztaty teatralne
18.00 - Kino: „Spectre”
28 listopada 2015
11.00 – Festiwal Sztumskich Talentów
18.00 - Kino: „Spectre”
29 listopada 2015
18.00 - Kino: „Spectre”
30 listopada 2015
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
10.30 - jęz. angielski gr. podstawowa UTW
11.30 - jęz. angielski gr. średnio zaawansowana UTW
14.00 - zespół wokalny UTW
16.00 - warsztaty ruchowe (Elwira Piotrowska) UTW
31 listopada 2015
16.00 - joga UTW
1 grudnia 2015
15.30 - 18.30 warsztaty taneczne
16.00 - warsztaty z jogi UTW
18.00 - 20.00 PAT
18.00 - DKF „Demon”
2 grudnia 2015
13.00 - Gala Wolontariatu
15.00 - 18.30 warsztaty taneczne
14.00 - 20.00 warsztaty gitarowe
14.00 - 15.00 warsztaty teatralne
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
3 grudnia 2015
08.00 - 18.00 Pokaz Philipiak
10.00 - Cała Polska Czyta Dzieciom
11.30 – 12.30 zajęcia teatralne
13.00 - 17.00 warsztaty wokalne, keybord
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
4 grudnia 2015
9.00 - Kino: Seans zbiorowy SP Gościszewo; SP Miłoradz
13.30 - warsztaty komputerowe UTW
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
16.00 - 17.00 zajęcia teatralne
16.00 - Kino: „Rabusie Fistaszków”
18.00 - Kino: „Listy do M 2”
20.00 - Kino: „Listy do M 2”
5 grudnia 2015
16.00 Kino: „Rabusie Fistaszków”
18.00 - Kino: „Listy do M 2”
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20.00 - Kino: „Listy do M 2”
6 grudnia 2015
13.00 - Spotkanie Świąteczne (Plac wolności)
16.00 - Kino „Rabusie Fistaszków”
18.00 - Kino „Listy do M 2”
7 grudnia 2015
9.30 - Seans zbiorowy: “Rabusie fistaszków”
18.00 - Kino: „Listy do M 2”
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
11.30 - warsztaty jęz. angielskiego UTW
15.00 - 20.00 – warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
14.00 - zespół wokalny (prowadzący: Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak) UTW
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
18.00 - Seans zbiorowy: „Listy do M”
8 grudnia 2015
15.30 - 18.30 warsztaty taneczne
16.00 - warsztaty z jogi UTW
18.00 - 20.00 PAT
9 grudnia 2015
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
16.00 - warsztaty relaksacyjne UTW
15.00 - 18. 30 warsztaty taneczne
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 warsztaty gitarowe
10 grudnia 2015
16.00 - Warsztaty z rękodzieła artystycznego UTW
13.00 - 17.00 warsztaty wokalne, keybord
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
11 grudnia 2015
13.30 - warsztaty komputerowe UTW
11.00 - 15.00 - 10-lecie ZAZ
18.00 - wieczór poetycki Ewa Kołacz
17.00 - wernisaż Agnieszka Rutka "Akt"
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
16.00 - 17.00 zajęcia teatralne
18.00 - Kino: „Igrzyska Śmierci”
12 grudnia 2015
10.00 - Zantyr Grand Prix w Biegach Przełajowych
18.00 - Kino: „Igrzyska Śmierci”
13 grudnia 2015
12.00 - 18.00 Baśka
18.00 - Kino: „Igrzyska Śmierci”
14 grudnia 2015
06.30- 15.00 Teatr Artens
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
11.30 - jęz. angielski warsztaty UTW
15.00 - 20.00 warsztaty taneczne
15.00- 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
14.00 - zespół wokalny UTW
16.00 - Potrawy Bożonarodzeniowe
15 grudnia 2015
15.30 - 18.30 warsztaty taneczne
16.00 - warsztaty z jogi UTW
18.00 - 20.00 PAT
18.00 - DKF: „Sól ziemi”
16 grudnia 2015
22 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

9.30 - sala kinowa - Przedszkole Słoneczna Górka
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 - 18. 30 warsztaty taneczne
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 warsztaty gitarowe
17 grudnia 2015
16.00 - Warsztaty z rękodzieła artystycznego UTW
13.00 - 17.00 warsztaty wokalne, keybord
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
17.00 - 19.00 10lat LKS ZANTYR
18 grudnia 2015
9.00 - 14.00 - SOSW Uśnice - wigilia
13.30 - warsztaty komputerowe UTW
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
16.00 - 17.00 zajęcia teatralne
18.00 – Kino: „Czerwony Pająk”
19.30 – Promocja kwartalnika „Prowincja”
19 grudnia 2015
18.00 - Kino: „Czerwony Pająk”
20 grudnia 2015
18.00 - Kino: „Czerwony Pająk”
21 grudnia 2015
16.30 - 18.30 wigilia – warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
22 grudnia 2015
15.00 - 17.00 - wręczenie stypendium Burmistrza
15.30 - 18.30 – warsztaty taneczne
18.00 - 20.00 PAT
27 grudnia 2015
16.00 - Kino: „Dobry Dinozaur”
28 grudnia 2015
16.00 - Kino: „Dobry Dinozaur”
18.00 - 19.00 - LIDER spotkanie klubowe
29 grudnia 2015
16.00 - Kino: „Dobry Dinozaur”
31 grudnia 2015
23.00 - Powitanie Nowego Roku

IX. SPRAWY RÓŻNE:
1. Złożyłem Pozew do sądu o zniesławienie organu Miasta i Gminy Sztum, jakim jest
burmistrz przeciwko Antoniemu Fila za wypowiedzi o rzekomych malwersacjach
burmistrza Leszka Tabora. Do tej pory, gdy byłem prywatnie pomawiany uznałem, że
pozywać do sądu można tylko osoby mające zdolność honorową, znaczące coś w
środowisku, opinia, których się liczy. Teraz jednak zniesławiono organ, jakim jest burmistrz
Miasta i Gminy Sztum i jest moim obowiązkiem wobec mieszkańców ochrona dobrego
imienia i wizerunku burmistrza, przez mieszkańców wybieranego.
2. Sołtys i Rada Sołecka Barlewic w imieniu Mieszkańców Sołectwa przekazała
podziękowanie za działania zmierzające do rozwoju sołectwa, w tym za przejęcie gruntu od
ANR pod przyszłe miejsce do rekreacji, usytuowanie wiaty przystankowej, ufundowanie
kroniki sołeckiej remontu drogi, oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej (..). Inwestycje te
wpłyną na poprawę życia Mieszkańców Sołectwa.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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