INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XVIII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 27 stycznia 2016 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
12 projektów uchwał.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
1. przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków oraz między
paragrafami w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z §3020 kwotę 2.141 zł w tym:
1. kwotę 1.730 zł z Zespołu Szkół w Czerninie,
2. kwotę 411 zł z Zespołu Szkół w Gościszewie,
 z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 428 zł, w tym:
1. kwotę 304 zł z §4110 i kwotę 44 zł z §4120 z Zespołu Szkół w Czerninie,
2. kwotę 70 zł z §4110 i kwotę 10 zł z §4120 z Zespołu Szkół w Gościszewie,
 80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z §3020 kwotę 292 zł w ZS w
Gościszewie,
 z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych kwotę 59 zł, w tym kwotę 51 zł z §4110 i kwotę 8 zł z §4120 w
Zespole Szkół w Gościszewie,
 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.500 zł z
§4700 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie 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 związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4700) na
szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem i niepełnosprawnością
intelektualną oraz zwrot kosztów dojazdu w SP Nr 2 w Sztumie,
 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach…” w wydatkach bieżących:
 na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3020 kwotę 2.433 zł w tym:
1. kwotę 1.730 zł w Zespole Szkół w Czerninie,
2. kwotę 703 zł w Zespole Szkół w Gościszewie,
 na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane kwotę 487 zł, w tym:
1. kwotę 304zł na §4110 i kwotę 44zł na §4120 w Zespole Szkół w Czerninie,
2. kwotę 121 zł na §4110 i kwotę 18 zł na §4120 w Zespole Szkół
w Gościszewie,
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z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wraz z
pochodnymi, dla nauczycieli pracujących z dziećmi dot. edukacji włączającej.
2) 851 „Ochrona zdrowia”:
a) z rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” z wydatków bieżących kwotę 10.000zł
w tym:
 z dotacji na zadania bieżące z §2820 kwotę 2.000 zł,
 z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań z §4210 kwotę 8.000 zł, do rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie
alkoholizmowi” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4170 razem kwotę 10.000 zł,
b) w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań – między paragrafami
kwotę 5.000 zł z §4210 na §4300,
c) w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wydatkach bieżących
jednostek budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 3.200 zł w tym z §4210 kwotę 1.000 zł i z §4300 kwotę
2.200 zł.
Powyższych zmian w dziale 851 dokonano zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską
Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
2.W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2016 rok.
II. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Zamówienia publiczne:
1. Ogłoszono przetarg na: roboty budowlane - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z
infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna,
Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie – Etap 3 – przebudowa
ulicy Radosnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze, termin składania ofert
przedłużono do 5 lutego 2016 roku.
2. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury
turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Etap I, o udzielenie zamówienia ubiegało
się 9 Wykonawców, cena najdroższej Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pelowski,
Bolesławowo 40K, 83-250 Skarszewy.
Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane to 28.01.2016r.
Nadzór inwestorski sprawować będzie Biuro Projektowo-Inwestycyjne „HYDRO-TERM”
Adam Papaj ( 24.600zł ).
II. Zadania zakończone:
1. 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. Komisja rozpoczęła czynności odbioru robót
w dniu 28.12.2015r., z uwagi na występujące usterki, komisja wyznaczyła Wykonawcy
termin usunięcia usterek do 29.02.2016 roku, po ich usunięciu Komisja wznosi czynności
odbiorowe.
Koszt robót budowlanych wyniósł 2.190.651 zł., natomiast nadzoru inwestorskiego
wyniósł 60.024 zł.
III. Dokumentacje projektowe:
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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 Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z
Malborka. Koszt dokumentacji wyniesie 129.150zł
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA :
W okresie sprawozdawczym:
1. Wydano 2 decyzje o uzgodnieniu dokumentacji projektowej na budowę sieci w
pasie dróg gminnych.
2. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez podmiot odbierający odpady
komunalne zgłoszono 4 przypadki złej segregacji.
3. Przez okres ostatnich 12 m-cy, PWiK odebrał 1553,62 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych 205,97 Mg szkła 70,60 Mg papieru, 467,54 Mg plastiku. Zbiórka
odpadów wielkogabarytowych wynosiła 14,7 Mg oraz zużytego sprzęty RTV i AGD
wyniosła 5, 658 Mg
4. Złożono 21 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz 78 korekt w/w deklaracji.
5. W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego w trzech gospodarstwach
domowych określono prawidłową opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a 7 właścicieli nieruchomości wezwano do złożenia wyjaśnień w
sprawie uzupełnienia niezgodności w deklaracjach.
6. 12 stycznia 2016 roku przekazano do 5-ciu placówek oświatowych pojemniki pn.
ekoszafka do nauki segregacji odpadów.
7. W dniach od 29 marca 2016 roku do 01.04. 2016 roku odbędzie się kwalifikacja
wojskowo rocznika podstawowego 1997- 111 osób, rocznik starszy 0d 1992 do 1996
– 35 osób.
8. Od dnia 30.12.2015 roku do dnia 21.01.2016 roku dokonano do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej 47 wpisów w tym 5 wpisów o rozpoczęcie
działalności, 9 wniosków o zakończenie działalności, pozostałe 33 wpisy dotyczą
wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
9. Wydano 3 decyzje o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w detalu,
gastronomi do 4,5 % , od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu.
10. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu do 4,5 % , od 4,5% do 18 %
zawartości alkoholu.
11. W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt
z terenu miasta i gminy Sztum, dokonano 6 sterylizacji i kastracji kotów, leczenia
bezpańskich zwierząt.

III.

IV. W
ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI
REFERATU
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU :
1. Nabyto do gminnego zasobu działki położone w obrębie geodezyjnym Koniecwałd (dz.
nr 202/1 i 203/1 o łącznej pow. 0,3416 ha) za cenę 119 560 zł, z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej nr 204/1 (Park Inwestycyjny).
2. Uregulowano stan prawny korzystania z nieruchomości położonej w Sztumie przy ul.
Baczyńskiego nr 6A, zgodnie z faktycznym sposobem korzystania. (w tym: rozwiązano
prawo użytkowania wieczystego działki nr 539/11, 539/9 i 539/8 oraz oddano w
użytkowanie wieczyste udział 0,39 do działki nr 539/10 oraz sprzedano pomieszczenia
gospodarcze na rzecz właścicieli lokalu w budynku nr 6A).
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3. Spisano protokół w sprawie nabycia nieruchomości o pow. 3,2900 ha położonych w
obrębie Zajezierze z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny za cenę 2 409 000 zł.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w miesiącu lutym 2016 r.
4. W okresie sprawozdawczym wydano:
- 20 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 2 zaświadczenia o numerze porządkowym budynku,
- 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. W dniu 13.01.2016 r. podpisano umowę na opracowanie projektów decyzji o
warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenie gminy Sztum na podstawie wniosków z 2016 r. z Panem
Danielem Załuskim, prowadzącym działalność pod nazwą STUDIO DZ DANIEL
ZAŁUSKI z siedzibą w Gdańsku.
6. Zawarto umowę na wykonanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Miasta i Gminy Sztum wraz z kierunkami działań dotyczącymi przyszłego rozwoju i
wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego” z p. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT w Gdańsku. Termin
realizacji 22.02.2016 r.
7. Z dniem 01.01.2016 r. podpisano umowę użyczenia na pomieszczenia użytkowe w
Czerninie przy ul. Akacjowej 2, dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” z siedzibą
w Uśnicach na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych.
8. Dnia 31.12.2015 r. zakończyła się umowa dzierżawy na czas określony na Wzgórze
Zamkowe. Umowa nie została przedłużona.
9. Dnia 15.01.2016 r. odebrano od Wykonawcy dokumentację projektową zamienną na
modernizację stadionu miejskiego w Sztumie.
10. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Biblioteka Publiczna, jako
Forum Integracji Miejskiej „KWADRO””. W ramach prac przeprowadzono konsultacje
społeczne dot. nowej siedziby biblioteki. Zebrano 263 ankiety. Zdecydowana większość
respondentów wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przeniesienia biblioteki do
budynku po byłym Kwadro oraz wzbogacenia oferty bibliotecznej (np. rezerwacja
książek przez Internet, dowóz książek do osób chorych lub niepełnosprawnych).
Termin składania wniosków to 01.02.2016 r. Wysokość dofinansowania do 2 mln
złotych.
11. Wszczęto 5 postępowań podziału nieruchomości z urzędu (Gronajny) i na wniosek
stron w miejscowościach Kępina, Sztumska Wieś, Sztumskim Polu, Uśnicach
i Zajezierzu.
12. Przygotowano protokół na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa na
własność Gminy Sztum działkę pod drogę położoną w obrębie Kępina (działka nr 12/6
o pow. 0,0259 ha). Koszt 7 001,00 zł. Wypłata odszkodowania nastąpi do końca lutego
tego roku.
13. Rozpoczęto przygotowania do wypłaty odszkodowania za działki przejęte z mocy
prawa z przeznaczeniem pod drogi publiczne w miejscowościach Kępina i w obrębie
4 miasta Sztum.

V. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO :
4|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

W ciągu dalszym trwały prace nad przygotowaniem projektu partnerskiego pn. Poprawa
efektywności w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). Prace polegały na
przygotowaniu niezbędnych załączników do wniosku, harmonogramu rzeczowo –
finansowego oraz przekazywaniu informacji niezbędnych do przygotowaniu studium
wykonalności dla projektu. Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa 29 stycznia 2016 r.
W związku z trwającą procedurą oceny wykonalności projektu partnerskiego pn. Ochrona
wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum, w dniu
15 stycznia 2016 r. Miasto i Gmina Sztum, jako Lider projektu, złożyła w Departamencie
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
wyjaśnienia do wniosku.
W dniu 22 stycznia 2016 r. przedstawiciele Miasta i Gminy Sztum uczestniczyli
w spotkaniu zorganizowanym przez Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na temat planowanego
konkursu dla podziałania „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” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 26 stycznia 2016 roku przesłano do Instytucji Zarządzającej ankiety monitorujące
dotyczące następujących projektów zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i będących w okresie trwałości:
- „Czas na sport, czas na zdrowie – przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło”
-„Witryna wiejska Gminy Sztum - portal aktywizujący społeczność lokalną oraz
promujący tereny gminy Sztum - utworzenie portalu internetowego oraz przeprowadzenie
kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu”.
Gmina Sztum podpisała Porozumienie na rzecz realizacji projektu 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”. Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Aktywizacja z siedzibą
w Warszawie.
W dniu 16 stycznia odbyły się drugie biegi w ramach XVII Grand Prix Sztumu w Biegach
organizowane przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum. W biegach wzięło
udział około 330 uczestników – impreza została objęta Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum na podstawie Zarządzenia nr 55.2015 z dn. 10 kwietnia 2015r. w sprawie
określenia zasad objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
W dniu 31 grudnia 2015 r. na Placu Wolności w Sztumie odbyło się Powitanie Nowego
Roku 2016. Zgodnie z programem imprezy wystąpił zespół muzyczny Szury, natomiast po
życzeniach noworocznych dla mieszkańców odbył się pokaz sztucznych ogni.
Na terenie gminy Sztum odbywają się organizowane przez Sztumskie Centrum Kultury
zabawy mikołajkowe. Dotychczas imprezy odbyły się w następujących sołectwach:
Koniecwałd, Sztumska Wieś, Zajezierze, Sztumskie Pole, Pietrzwałd, Kępina,
Gościszewo, Uśnice, Piekło, Czernin i Barlewice. Dla uczestników przygotowano
konkursy i zabawy oraz słodki poczęstunek. Dzieci, które uczestniczyły w zabawach
otrzymały mikołajkowe paczuszki.
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W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz z zagranicą:
9.
W grudniu 2016 roku wręczone zostały nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum za
wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
osiągnięte w 2015 roku. Podczas uroczystości: z okazji X- lecia Lekkoatletycznego Klubu
Sportowego Zantyr w dniu 17 grudnia br. oraz podczas Sesji Rady Miejskiej w Sztumie
w dniu 30 grudnia br. Nagrody otrzymali: Agnieszka Borowska, Andrzej Rogiewicz,
Bartosz Mazerski, Bogdan Cebula, Ryszard Mazerski, Grzegorz Niewdana, Maciej Kopij
i Waldemar Hadrysiak.
10. W dniu 22 stycznia 2016 roku w salach Sztumskiego Centrum Kultury odbyło się
Tradycyjne Spotkanie Noworoczne, będące zarazem inauguracją 600 lat Sztumu. Na
uroczystość przybyli zaproszeni przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej
goście: przedstawiciele władz państwowych i lokalnych środowisk samorządowych,
biznesu, służb mundurowych, duchowieństwa, oświaty, sportu i kultury. Podczas
spotkania swoją premierę miał film prezentujący najważniejsze wydarzenia, które miały
miejsce na Ziemi Sztumskiej w 2015 roku. Częścią artystyczną spotkania był koncert
Tadeusza Woźniaka, kompozytora m. in. „Zegarmistrza światła” i jego syna Piotra.
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 dniu 22 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę obszarów
rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach zintegrowanych projektów
rewitalizacyjnych RPO WP 2014-2020; na liście tej znalazły się zidentyfikowane przez nas
w ramach delimitacji jednostek obszary nr IV i V.
Kolejne etapy prac nad LPR obejmować będą m. in.:
- konsultacje społeczne i przyjęcie Raportu dot. delimitacji obszarów miasta Sztum przez
Radę Miejską w Sztumie,
- przystąpienie do sporządzenia LPR poprzez szczegółową diagnozę społecznogospodarczą, w tym konsultacje społeczne, następnie przedłożenie opracowanej diagnozy
Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO WP 2014-2020,
- określenie zakresu projektu zintegrowanego oraz przystąpienie do negocjacji z IZ RPO WP
(Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego).
2. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” – w okresie międzysesyjnym zatwierdzony został
końcowy wniosek o płatność złożony po zakończeniu realizacji projektu. 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 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
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4.

5.

6.

7.

8.

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. W trakcie
dokonywania tej oceny w dniu 22 stycznia br. odbyły się negocjacje ustne w ramach
złożonego wniosku. W związku z ustaleniami z tych negocjacji w dniu 04.02.2016 r.
planowane jest podpisanie skorygowanego wniosku o dofinansowanie i złożenie go w
Urzędzie Marszałkowskim.
II edycja Klubu Integracji Społecznej w Sztumie (KIS) – wyprzedzająco, w celu właściwego
przygotowania klientów Ośrodka do zaplanowanych w ww. projekcie działań,
rozpoczęliśmy cykliczne miesięczne spotkania z wytypowanymi przez pracowników
socjalnych mieszkańcami w celu zbadania ich potencjału i gotowości uczestnictwa w
projekcie.
Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja zawodowa” – w ramach MOF Malbork-Sztum – złożony został do
dofinansowania w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa przez PUP w
Malborku (lider projektu) w partnerstwie z PUP w Sztumie i m. in. Gminą Sztum (partner
merytoryczny, odpowiedzialny jedynie za pomoc MGOPS w Sztumie w rekrutacji
uczestników do projektu); projekt został pozytywnie oceniony na etapie preselekcyjnym,
termin złożenia standardowego wniosku o dofinansowanie upływa 24.02.2016 r.
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH od 2016 r. – od stycznia br. w
systemie świadczeń rodzinnych pojawiły się nowe rozwiązania, tj. wdrożono system tzw.
„złotówka za złotówkę” (do dnia 22.01.2016 r. 10 rodzin skorzystało z możliwości
otrzymania pomniejszonego świadczenia z uwagi na przekroczenie kryterium
dochodowego) oraz świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł miesięcznie (do dnia
22.01.2016 r. wpłynęło do Ośrodka 41 wniosków o to świadczenie).
Program „Rodzina 500+” – od kwietnia br. planowane jest wprowadzenie do systemu
nowego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Do dnia 22 stycznia
br. w regionach odbywały się konsultacje projektu ustawy, przekazaliśmy swoje uwagi i
zagrożenia związane z wdrożeniem nowych przepisów, w szczególności brak możliwości
przygotowania kadrowego, organizacyjnego i finansowego- budżet państwa pierwsze
środki na obsługę nowego zadania przekaże najwcześniej w miesiącach czerwiec – lipiec
2016 r., a pierwsze wnioski Ośrodki mają przyjmować, w założeniach, od 01.04.2016 r.!
Wstępnie szacuje się, że liczba klientów świadczeń uprawnionych do nowego świadczenia
może wzrosnąć nawet 4-krotnie!
Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i
Gminy Sztum projektu przyjęto 247 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano
1170 Kart. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 234.
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 21 osób.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 21
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 21 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się
7 indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na posiedzenia członków GKRPA wezwano
14 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).
9. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 4 Niebieskie karty; zwołano 5 grup roboczych w celu
podjęcia działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano
15 środowisk, w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
10. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 140 wniosków w tych sprawach, wydano 112
decyzji administracyjnych.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 182, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1113 rodzin.
11. W okresie międzysesyjnym wydano 209 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, 46 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 7 decyzji dot.
dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 219 rodzin (404 osoby w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystało 185 rodzin (623 osoby w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 203 wywiady środowiskowe, podpisano i wdrożono 8 nowych
kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 16 klientów, W DPS przebywało 14 mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 27 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 244 dzieci.
Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 29 rodzin (106 osób w
rodzinie).
Przygotowano zapytanie dot. udzielania wsparcia w środowiskach w postaci asystenta
rodziny oraz ogłoszenie dla zainteresowanych rodzin wspierających.
Dzienny Ośrodek Wsparcia w Czerninie (DOW)– ogłoszono konkurs ofert na prowadzenie
DOW dla 10 sztumskich seniorów.
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie – od 2016 r. prowadzony jest przez
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach na podstawie umowy zawartej w
wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w 2015 r. Z jego wparcia korzysta 18
osób z zaburzeniami psychicznymi (choroba psychiczna lub niepełnosprawność
umysłowa).
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;
b) opracowano diagnozę potrzeb rozwojowych szkół w Mieście i Gminie Sztum,
c) organizowano spotkania z dyrektorami szkół służące doprecyzowaniu zagadnień
związanych z tematyką projektu,
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
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projektu „Na własne konto” uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z
przedsiębiorczości i ekonomii w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
W okresie międzysesyjnym:
a) otrzymano środki finansowe na wynagrodzenie nauczycielki, która będzie
prowadziła zajęcia w ramach projektu,
a) zaplanowano zajęcia projektowe, w których uczestniczyć będą uczniowie
Gimnazjum nr 2 w Czerninie w II tygodniu ferii zimowych tj. 22-26 luty oraz w
ramach zajęć zaplanowano wizytę u lokalnego przedsiębiorcy.
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.
W okresie sprawozdawczym:
a) 19 stycznia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sztumie uczestniczyli w zajęciach
organizowanych przez Urząd Skarbowy w Malborku. W ramach spotkania
uczniowie zwiedzali urząd, zapoznawali się z pracą urzędników, uczestniczyli w
warsztatach, na których mieli okazję zapoznać się z obsługą kas fiskalnych,
dowiedzieć się dlaczego usługodawcy są zobowiązani do wystawiania paragonów,
uczestniczyli w quizach i zabawach tematycznych.
4) W ramach Rządowego programu MALUCH 2015 z zakresu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi do lat 3 na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Sztumie.
W okresie międzysesyjnym:
a) sporządzono rozliczenie udzielonej dotacji w 2015 roku,
b) przygotowano wniosek o dofinansowanie programu MALUCH 2016 w zakresie
wydatków na funkcjonowanie miejsc.
5) Rządowy program „Książki naszych marzeń”, skierowany do 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 do szkół podstawowych w celu
pozyskania dotacji celowej na doposażenie bibliotek szkolnych w książki.
W okresie międzysesyjnym:
a) sporządzono rozliczenie finansowe wykorzystania dotacji.
6) Realizowano Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’.
W okresie międzysesyjnym:
a) złożono rozliczenie dotacji za rok 2015. Łączna wartość przyznanej dotacji wyniosła
15 687,50 zł. Z pomocy skorzystało 74 uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
2. W ramach bieżącej działalności.
1) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym w roku 2015 wystawiono łącznie 725 decyzji administracyjnych (628 decyzji
pozytywnych przyznające prawo do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz 97
decyzji negatywnych).
W okresie międzysesyjnym:
a) przygotowano sprawozdanie za 2015 r. z wykonania dotacji na realizację pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum. Łączna kwota przyznana
na ten cel w roku 2015 wynosiła 227.129,47 zł.
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2) W związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe złożono sprawozdanie z wykorzystania
dotacji do Kuratorium Oświaty. Wartość przyznanej dotacji celowej wyniosła
115.691,55 zł.
3) Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych
w 2015 roku wydatków w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń określonych
ustawą Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Na dzień 28.01.2016 roku
zaplanowano wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
stażystów na łączną kwotę 14.461,17 zł.
4) Przeprowadzono kontrolę wykorzystania dotacji, przyznanej z budżetu Miasta i Gminy
Sztum na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności Niepublicznego
Przedszkola im. Na Słonecznej Górce w Sztumie oraz Niepublicznego Gimnazjum w
Sztumie za okres od stycznia do grudnia 2015 roku. Kontrolą objęta była dokumentacja
dotycząca przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, na podstawie
której sporządzano miesięczne informacje o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą
podstawę naliczenia dotacji w 2015 roku.
5) Wykreślono z dniem 31 grudnia 2015 roku, z prowadzonego przez Miasto i Gminę
Sztum rejestru żłobków i klubów dziecięcych, Żłobek nr 40 Pozytywnych Inicjatyw w
Sztumie prowadzony przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Powszechna Edukacja Sp. z o.o, z powodu złożonego wniosku o wykreślenie.
Działalność Żłobka przez cały 2015 rok była zawieszona.
6) Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” we wszystkich szkołach
i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
7) Sporządzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3.
8) Sporządzono sprawozdanie do GUS o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
(Z-06a) dla wszystkich szkół i placówek których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Sztum.
9) Dokonano weryfikacji danych niezbędnych do naliczenia ostatecznych kwot części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Dane były zgodne z przekazanym
sprawozdaniem SIO na dzień 10 i 30 września 2015 roku. Takie oświadczenie zostało
przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3) Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
a) przeprowadzono we wszystkich grupach wiekowych zabawy z j. angielskim w
ramach realizowanej innowacji „Angielskie czwartki”,
b) w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się czytanie bajek dzieciom
przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Sztumie i Gimnazjum Nr 1 w
Sztumie,
c) realizacja tematów kompleksowych ujętych w planach miesięcznych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i
lodzie,
d) odbyły się pierwsze wizyty grup 5-latków w szkole wg. wcześniej ustalonego
harmonogramu - udział dzieci w przygotowanych zajęciach otwartych przez
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, oraz obejrzenie jasełek w
wykonaniu klasy I,
e) w ramach działań klubu Ekoludków- odbyła się wielka zbiórka makulatury,
f) przygotowano z dziećmi 5- letnimi prace plastyczne na dwa ogólnopolskie konkursy
pt.: „Śnieg wkoło bawimy się wesoło” oraz „Kopernik o wszechświecie, czy coś o
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tym wiecie”
g) przygotowano z dziećmi programy artystyczne oraz drobne upominki z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Zorganizowanie uroczystości we wszystkich grupach wiekowych
według ustalonego harmonogramu w terminie od 19.01.2016 r. do 27.01.2016 r.
h) przygotowano przedstawienia dla rodziców pt. „Zima maluje kwiaty”- pokaz
przedstawienia dzieciom z przedszkola oraz rodzicom z grupy „Małe jeżyki.
2) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
a) w dniu 14 stycznia odbyły się jasełka w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
przygotowane przez gimnazjalistów,
b) w dniu 17 stycznia – podsumowanie akcji GÓRA GROSZA (zebrano 128 zł) na rzecz
pomocy dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym
domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu
drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie.
Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać.
c) W dniu 22 stycznia wizyta gimnazjalistów w ZOL-u, wręczono karty z życzeniami
dla pacjentów, występ muzyczny.
3) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie:
a) od 07.01.2016 r. – rozpoczęcie działań w ramach Klubu Szkół UNICEF w kolejnym
projekcie edukacyjno-pomocowym „MALI uczniowie idą do szkoły. Dzień Książki
dla Afryki”. Projekt ma na celu zapoznanie uczniów w Polsce z dostępem do edukacji
na świecie. W ramach akcji uczniowie będą mogli pomóc dzieciom z Mali,
b) w dniu 07.01.2016 r. przeprowadzono obowiązkowe zajęcia edukacyjne na temat
istoty (znaczenia) szkolnych przerw śniadaniowych i racjonalnego odżywiania,
pełnowartościowego śniadania,
c) w dniu 08.01.2016 r.– szkolne działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
d) w dniach 11-12.01.2016 r.– przeprowadzono mini warsztaty dla uczniów z zakresu
korzystania z e-podręczników, poinformowano rodziców o możliwości domowego
wykorzystywania zasobów e-podręczników przez wskazanie adresu strony, na której
znajdują się zasoby e– podręczniki i sposób korzystania z jego bazy,
e) w dniu 12.01.2016 r. – odbyły się testy próbne dla klas piątych i szóstych,
f) w dniu 13.01.2016 r. odbył się apel porządkowy – przypomnienie regulaminów,
praw i obowiązków uczniów oraz zasad zachowania,
g) w dniu 14.01.2016 r. – rozpoczęto działania ukierunkowane na poznanie środowiska
szkolnego przez dzieci sześcioletnie i ich rodziców, ułatwiających podjęcie decyzji
opiekunom prawnym w zakresie posłania dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej,
h) w dniu 14.01.2016 r. – wizyta uczniów Gimnazjum Nr 1 w Sztumie z krótką formą
artystyczną „Wesołe kolędowanie” przygotowaną specjalnie dla dzieci z klas
młodszych,
i) w dniu 21.01.2016r. przeprowadzono obowiązkowe zajęcia edukacyjno–
wychowawcze na temat bezpieczeństwa w okresie zimowym, właściwego ubioru i
odżywiania,
j) w dniach 20.01.2016 r. -21.01.2016 r. odbyły się wewnątrzklasowe spotkania z
okazji Dnia Babci i Dziadka,
k) w dniu 26.01.2016 r. odbył się Między-klasowy Koncert Kolęd,
l) w dniach 26-27.01.2016 r. odbyły się zebrania z rodzicami:
o analizy realizacji priorytetów (dydaktycznych i wychowawczych),
przedstawienia kierunków działań w II semestrze w koncepcji pracy szkoły
i nauczyciela w odniesieniu do sfery dydaktycznej i wychowawczej,
o przypomnienia realizowanych programów, projektów, akcji, w tym program:
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Owoce i warzywa w szkole oraz Szklanka mleka, a także Akademia Klubu
Bezpiecznego Puchatka, Klub Szkół UINICEF, (inne),
o przedstawienia regulacji zapisu WSO (Wewnętrzny System Oceniania)wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w odniesieniu do oceny
semestralnej,
o analizy zespołu klasowego i indywidualnego podsumowania sfery dydaktyczno
– wychowawczej ucznia za I semestr – karta osiągnięć ucznia ze wskazówkami,
kierunkami działań w II semestrze,
o przedstawienia spraw różnych: aktualizacja oświadczeń rodziców,
Stowarzyszenie Szansa, Rada Rodziców, oraz wszystkich aktualnych i ważnych
spraw wewnątrz-klasowych,
o zapoznanie rodziców klas 1 i 2 o zmianach zapisu Ustawy o systemie oświaty
w związku ze zmianą wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego i możliwości
podjęcia przez rodziców decyzji do 31.03.2016 r. o powtórzeniu klasy 1 lub 2,
o zapoznanie rodziców z regulaminem balu karnawałowego.
m) w dniu 27.01.2016 r. odbył się Koncert Kolęd dla Rodziców.
4) W Zespole Szkół w Czerninie:
a) 15.01.2016 r. uczniowie klasy IV gościli na lekcji przyrody stomatologa, który nie
tylko opowiedział o swojej pracy, ale również wykonał uczniom test czystości jamy
ustnej.
b) 21.01.2016r.- we wszystkich grupach przedszkolnych zorganizowane zostały
obchody „Dnia Babci i Dziadka”, na które zaproszono dziadków naszych
najmłodszych uczniów szkoły.
5) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
a) W okresie od 07.01.2016 do 14.01.2016 przeprowadzono remont pomieszczeń
oddziału przedszkolnego,
b) 22.01.2016 odbyła się impreza okolicznościowa z okazji Dnia Dziadka i Dnia
Babci.
VIII. SPRAWOZDANIE
KULTURY

MERYTORYCZNE

SZTUMSKIEGO

CENTRUM

31.12.2015r. - Powitanie Nowego Roku - impreza plenerowa na Placu Wolności
Rok 2016
02.01. - 18.00 kino: „W samym sercu morza” 3D
03.01. - 18.00 kino: „W samym sercu morza” 3D
04.01. - 18.00 kino: „W samym sercu morza” 3D
13.00 zespół wokalny
05.01. - 18.00 DKF : „11 minut”
07.01. - 09.30 Przedszkole „Sł. Górka” s. kinowa
15.00-19.00 próba taniec s. kinowa
16.00 Kino: „Święty Mikołaj dla wszystkich”
18.00 kino: „Zakazany bóg”
19.00 warsztaty rękodzieła artystycznego UTW
08.01. - 16.00 Kino: „Święty Mikołaj dla wszystkich”
20.30 koncert Waglewski Fisz Emade
09.01. - 16.00 Kino: „Święty Mikołaj dla wszystkich”
18.00 kino: „Zakazany bóg”
10.01. - XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11.01. - 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
11.30 - jęz. angielski grupa podstawowa
12.30 - grupa średnio zaawansowana UTW
15.00 - 20.00 taniec
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
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14.00 - zespół wokalny UTW
12.01. - 15.30 -18.30 taniec
16.00 - warsztaty z jogi UTW
18.00 - 20.00 PAT
13.01. - 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 - 18.30 taniec
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 gitara
16.00 - warsztaty rozwoju osobistego - "Akceptacja, czyli recepta na to,
jak polubić siebie" UTW
17.00 -19.30 Szkolenie Avon
14.01. - 10.00 Cała Polska Czyta Dzieciom
19.00 - Warsztaty z rękodzieła artystycznego UTW
13.00 - 17.00 śpiew, keybord
12.00 -14.00 taniec
14.00 - zajęcia wokalne
11.30 -12.30 warsztaty teatralne
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
15.01. - 13.30 warsztaty komputerowe UTW
15.00 - 18.00 taniec
16.00 - 17.00 zajęcia teatralne
18.00 - kino: „Córki Dancingu”
16.01. - Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych
11.00 - 13.00 Zabawa karnawałowa - Zajezierze
18.00 kino: „Córki Dancingu”
17.01. - 14.00 - 17.00 Zabawa karnawałowa - Kępina
18.00 kino: „Córki Dancingu”
18.01. - 10.00 warsztaty komputerowe UTW
11.30 - Jęz. Angielski UTW
15.00- 20.00 taniec
15.00- 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
14.00 - zespół wokalny UTW
19.01. - 15.30 - 18.30 taniec
16.00 - warsztaty z jogi (prowadząca Anna Furyk) UTW
18.00 - 20.00 PAT
18.00 - DKF: „Git”
20.01. - 09.30 - 13.00 pokaz Woolstar
15.00 warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 - 18. 30 taniec
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 gitara
21.01. - 12.00 Fobos film
11.30 -12.30 warsztaty teatralne
16.00 - Warsztaty z rękodzieła artystycznego UTW
13.00 - 17.00 śpiew, keybord
14.00 - zajęcia wokalne
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
22.01. -13.30 warsztaty komputerowe UTW
15.00 - 18.00 taniec
16.00 -17.00 zajęcia teatralne
17.00 - Brydż
17.00 - UMiG Spotkanie noworoczne Burmistrza
23.01. -16.00 kino: „Gwiezdne wojny” 3D
19.00 kino: kino: „Gwiezdne wojny” 3D
24.01. -16.00 kino: „Gwiezdne wojny” 3D
19.00 kino: kino: „Gwiezdne wojny” 3D
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25.01. -10.00 warsztaty komputerowe UTW
11.30 - jęz. angielski grupa podstawowa
15.00 - 20.00 taniec
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
14.00 - zespół wokalny UTW
18.00 - kino: „Gwiezdne wojny” 3D
26.01. - 9.00 kino: „Gwiezdne wojny” seans zbiorowy
15.30 - 18.30 taniec
16.00 - warsztaty z jogi UTW
18.00 - 20.00 PAT
27.01. - 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego
15.00 - 18. 30 taniec
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 gitara
16.15 - warsztaty relaksacyjne UTW

IX. W zakresie spraw organizacyjnych i pozostałych:
1. Od 21 grudnia 2015 roku do 18 stycznia 2016 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum,
którzy ukończyli 16 lat, wybierali w drodze głosowania zadania zgłoszone do Budżetu
Obywatelskiego 2016. Oddano 3457 głosów, w tym 457 drogą elektroniczną (okręg nr
1– 183 głosy, okręg nr 2– 274 głosy), do urn wrzucono 3000 kart. Uprawnionych do
głosowania było 15 093 mieszkańców. Frekwencja wyniosła 22,9 proc. Wyniki zostaną
podane do publicznej wiadomości najpóźniej do 01 lutego 2016 roku.
2. Przed wygłoszeniem oświadczenia podam cytat z Ewangelii wg św. Łukasza „Czemu
to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz”.
Oświadczenie- Moje osobiste sprawy od pewnego czasu są przedmiotem
niewybrednych komentarzy naruszających prywatność moją i innych osób. Hejterzy nie
mają odwagi podpisać się swoimi prawdziwymi imionami i nazwiskami. Będąc
szczerym wobec mieszkańców informuję, że od dłuższego czasu jestem w stanie
faktycznej separacji małżeńskiej, a obecnie na etapie postępowania rozwodowego.
Mam prawo jak każdy z nas, do układania swojego prywatnego życia. Moja osobista
sytuacja nie ma wpływu na wywiązywanie się z obowiązków Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum. Proszę o uszanowanie prywatności mojej i innych osób.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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