INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 marca 2016 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
7 projektów uchwał. Ostatnią informację przedstawiałem na XVIII sesji Rady Miejskiej.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.
W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku ze:
1. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1) w rozdz.85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111. 2.1. 2016.MSz z dnia 25.01.2016r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 3/2.1/2016 z dnia 22.01.2016r. zwiększono plan dotacji na
2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) o kwotę 2.856 zł (§2010), z
przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał
2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego
zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, na (§3110 kwotę
2.800 zł i na §4210 kwotę 56 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
2) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.4. 2016.MSz z dnia 23.02.2016 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1.4/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. zwiększono plan dotacji
na 2016 rok w kwocie 89.885 zł (§2010), z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).
Powyższe środki pomniejszają koszty obsługi (2%) zgodnie z art. 53 ust. 2 w/w ustawy.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia”
rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”:
1) z rezerwy ogólnej kwotę 23.292 zł do działu:
a) 710 „Działalność usługowa” rozdz.71035 „Cmentarze” kwotę 9.500 zł na wydatki
majątkowe na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod cmentarz komunalny”
z przeznaczeniem na koszty związane z nabyciem gruntu do gminnego zasobu,
b) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
kwotę
16.912 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4430), z przeznaczeniem na składki członkowskie
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”,
c) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż
gminna” kwotę 6.380 zł na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup
samochodu z silnikiem benzynowym dla SM”, z przeznaczeniem na
zabezpieczenie zwiększonych wydatków na zakup w/w samochodu (§6060),
2) z rezerwy celowej w tym na:
a) inicjatywy lokalne kwotę 4.022 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.
„Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań § 4210, z przeznaczeniem na zakup trzech urządzeń
zabawowych w ramach zadania pn. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka,
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b) budżet obywatelski kwotę 1.850 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań §4300), z
przeznaczeniem na zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie
energetycznym przy wiacie przystankowej w Postolinie, w ramach Budżetu
Obywatelskiego,
c) małe granty kwotę 2.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na wydatki
bieżące w tym dotacje na zadania bieżące §2820, z przeznaczeniem na udzielenie
dotacji na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej –
łączenie pokoleń poprzez warsztaty kulinarne związane z obrzędami Świąt
Wielkanocnych.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań z §4300 kwotę 5.900 zł do rozdz. 60095 „Pozostała działalność”
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań §4300, z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych oraz ich montaż
na parkingach publicznych Miasta i Gminy Sztum,
2) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” kwotę 36.000 zł z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań (z §4430) do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4430),
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
3) 801 „Oświata i wychowanie”:
a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4210 kwotę
2.000zł. do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości ciekłych ze
zbiornika w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
b) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.489 zł, w
tym:
 kwotę 8.178 zł z §4440 w SP Nr 2 w Sztumie,
 kwotę 821 zł z §4440 w Zespole Szkół w Czerninie,
 kwotę 490 zł z §4440 w Zespole Szkół w Gościszewie,
do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach…” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań w tym:
 kwotę 8.178 zł na §4440 w SP Nr 2 w Sztumie,
 kwotę 821 zł na §4440 w Zespole Szkół w Czerninie,
 kwotę 490 zł na §4440 w Zespole Szkół w Gościszewie,
c) z rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4440 kwotę 1.641 zł w
Przedszkolu Nr 1 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
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przedszkolnego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań na §4440, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
d) z rozdz. 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.638 zł w tym:
 kwotę 3.370 zł z §4440 w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
 kwotę 1.268 zł z §4440 w Zespole Szkół w Czerninie,
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, w tym:
 kwotę 3.370 zł na §4440 w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
 kwotę 1.268 zł na §4440 w Zespole Szkół w Czerninie,
z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
e) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z (§4300), kwotę
22.000 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola” na:
 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (§4330) kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na
pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających
m.in. do Przedszkola w Mikołajkach Pomorskich, a będących mieszkańcami
Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z art., 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty,
 na wydatki majątkowe kwotę 7.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie”,
4) 926 „Kultura fizyczna” 926 „Kultura fizyczna” w rozdz. 92695 „Pozostała
działalność” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań z § 4300 kwotę 13.776 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4170, z przeznaczeniem na zawarcie
umowy zlecenia z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej na wykonanie
okresowej kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
4. Ponadto podjąłem zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
Gminy Sztum na dzień 31.12.2015 rok.
I. W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Zamówienia publiczne:
1. Rozstrzygnięto przetarg na:
1.1. Przebudowę ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic:
Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie– Etap 3, o udzielenie
zamówienia ubiegało się 14 Wykonawców, do realizacji zamówienia wybrano
najkorzystniejsza ofertę złożona przez „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych
i Drogowych Sp. z o.o. z Grudziądza za cenę 2 099 975,90zł. (cena najdroższej oferty –
3 641 522,43zł ).
1.2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.:
„Przebudowę ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic:
Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie – Etap 3, o udzielenie
zamówienia ubiegało się 12 Wykonawców, do realizacji zamówienia wybrano
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najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz
z Grudziądza za cenę 17 220zł (cena najdroższej oferty - 90 405,00zł).
1.3. Wycinkę 17szt. drzew i uporządkowaniu terenu w związku z kolizją występującą przy
realizacji inwestycji w ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum polegającego na robotach budowlanych pn.:
Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora
Zajezierskiego w Sztumie, o udzielenie zamówienia ubiegało się 7 Wykonawców, do realizacji
zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez DENDROSERWIS Robert
Porębny z Kwidzyna za cenę 2 970zł ( cena najdroższej oferty - 10 746zł). Zadanie zostało
wykonane w terminie.
1.4. Bieżące naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie
miasta i gminy Sztum, o udzielenie zamówienia ubiegało się 2 Wykonawców, do realizacji
zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Usługi Trans –Wod.- Kan.
P.H.M.B Eugeniusz Miklewicz Ryjewo za cenę 215 333,33 zł. (cena najdroższej oferty 218 992,89zł).
2. Ogłoszono przetarg na:
2.1. Modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie,
o udzielenie zamówienia ubiega się 3 Wykonawców, cena najdroższej oferty - 4 448 000zł
a najtańszej - 3 892 525zł. Trwają prace komisji nad badaniem ofert.
2.2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.:
„Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie”, o udzielenie
zamówienia ubiega się 2 Wykonawców, cena najdroższej oferty - 117 957,00zł a najtańszej
to 60 270zł. Trwają prace komisji nad badaniem ofert.
II. Zadania w trakcie realizacji:
1. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze
ulic: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie – Etap 3, Wykonawcą
jest „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. z Grudziądza,
umowę zawarto w dniu 7 marca 2016r., Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze,
planowany termin zakończenia 31.10.2016r. Koszt robót budowlanych to 2 099 975,90zł.
Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza sprawuje nadzór inwestorski
za cenę 17 220zł oraz nadzór autorski za cenę 410zł.
2. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego
w Sztumie - Etap I, Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Krzysztof Pelowski, Bolesławowo 40K, 83-250 Skarszewy, umowę zawarto w dniu
28.01.2016r. Trwają prace budowlane, planowany termin zakończenia 29.07.2016r.
Koszt robót budowlanych to 1 275 450zł, Nadzór inwestorski sprawuje Biuro ProjektowoInwestycyjne „HYDRO-TERM” Adam Papaj (24.600zł ). W ramach zadania planowane jest
udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu dodatkowego ciągu
pieszego z kostki betonowej o pow. ok. 400 m2 i ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni
asfaltowej o pow. ok. 300 m2 oraz schodów. Szacunkowy koszt to ok. 250 000 zł. brutto. W
zamówieniu podstawowym przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego o wartości
nieprzekraczającej 20 % zamówienia uzupełniającego (tj. 255 090zł).
III. Dokumentacje projektowe:
1. 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 dniu 16.03.2016 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Zajezierza.
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II. W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA :
W okresie sprawozdawczym:
1. Zawarto umowę na wykonywanie usługi w zakresie konserwacji oraz montażu
oznakowania pionowego dróg gminnych;
2. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na
administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta i gminy;
3. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na
bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta i gminy Sztum;
4. Zawarto umowę z Panią Elżbietą Jędrusik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„Błysk” na bieżące utrzymanie placów zabaw oraz przystanków autobusowych na terenie
miasta i gminy Sztum;
5. Zawarto umowę z Panem Szymonem Kościńskim na przeprowadzenie okresowej kontroli
stanu technicznego placów zabaw oraz założenia dla nich książek obiektów;
6. Wykonano dokumentację techniczno-budowlaną na przebudowę schodów znajdujących
się na Bulwarze Zamkowym w Sztumie;
7. Po przeprowadzonym przetargu zawarto umowę na naprawę i bieżącą konserwację
gruntowych dróg gminnych;
8. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację gruntowych dróg
gminnych z zastosowaniem płyt yumbo przewidzianych do remontu w 2016 r.;
9. Wydano 29 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenów należących do
osób prywatnych. W trakcie procedowania znajduje się 24 postępowań w powyższym
zakresie;
10. Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej magistralnej pomiędzy miejscowościami Uśnice, Biała Góra, Piekło;
11. Prowadzonych jest 10 postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych;
12. Przeprowadzono zadanie polegające na usunięcie 22 szt. drzew z terenu miasta i gminy
Sztum. Pozyskany z usunięcia surowiec drzewny przekazano do dyspozycji MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie;
13. Przeprowadzono 6 kontroli nieruchomości pod kątem nieodpowiedniego prowadzenia
gospodarki odpadami komunalnymi;
14. W okresie międzysesyjnym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z terenu
nieruchomości zamieszkałych odebrało 387,5 t odpadów komunalnych;
15. Wprowadzono do systemu 32 szt. nowych deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz 127 korekt deklaracji;
16. Przeprowadzono 4 postępowania administracyjne mające na celu określenie prawidłowej
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku postępowań
określono prawidłowe wysokości opłat;
17. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku sprawozdanie w zakresie ilości oraz
sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych za rok 2015;
18. W dniach 29.03-1.04.2016 r. przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa rocznika 1997.
W ramach kwalifikacji wezwano 146 osób;
19. Zawarto umowę z Przychodnią Weterynaryjną „Zwierzyniec” w Malborku na świadczenie
usług w zakresie pomocy bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Sztum;
20. W okresie międzysesyjnym dokonano 123 wpisy do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej (16 – rozpoczęcie działalności, 14 – zakończenie działalności, 93 –
wznowienie, zmiana, zawieszenie);
21. Wydano 4 decyzje administracyjne wygaszające zezwolenia na detaliczną sprzedaż
alkoholu;
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Wydano 167 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
23. Wystąpiono do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania strat
rolników spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania upraw. Do urzędu
wpłynęło 11 wniosków o oszacowanie strat;
24. Zlecono przeprowadzenie przeglądów oraz napraw lamp solarnych oraz hybrydowych na
terenie miejscowości wiejskich w gminie;
25. Wszczęto procedurę oraz przeprowadzono pierwsze negocjacje z Energa Oświetlenie w
zakresie świadczenia usług konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego tzw. mienie
wspólne;
26. Wystąpiono do Energa Operator o wydanie warunków przyłączeniowych dla oświetlenia
ulicznego, które ma zostać zrealizowane w Postolinie w ramach Budżetu Obywatelskiego
2016;
27. W dniu 12.03.2016 r. przeprowadzono trzecią edycję sprzątania terenów wokół Jeziora
Zajezierskiego. Tym razem zebrano 25 m3 różnego rodzaju odpadów. W akcji
uczestniczyło ponad 80 osób w tym zainteresowani mieszkańcy, członkowie PZW,
uczniowie, radni Młodzieżowej Rady Gminy Sztum oraz pracownicy Urzędu;
28. Potwierdziły się słowa Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa pana Kazimierza
Smolińskiego, że jest szansa na modernizację drogi krajowej nr 55 w Sztumie w celu
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie to jest na siódmym miejscu na
dziesięć zadań, które mają być realizowane w tym roku w województwie pomorskim.
W zakresie działalności Straży Miejskiej:
1. Podjęto 41 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców , w tym 2 zakończono mandatami;
2. Odłowiono i przekazano do schroniska 2 psy;
3. Udzielono 39 asyst podczas oględzin przeprowadzanych przez pracowników Urzędu oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4. W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Sztumie odbyto 10
wspólnych służb w godzinach popołudniowych;
5. Przeprowadzono 37 akcji w ramach „Bezpieczna droga do szkoły”;
6. Przeprowadzono kontrolę placów zabaw oraz miejsc wypoczynku na terenie miasta i
gminy;
7. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę
samochodów służbowych dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie. Umowy zawarto z Auto-Postek Elbląg – dealerem
Citroena.
22.

W
ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI
REFERATU
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU :
1. Trwają prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowaniem Programu
Opieki nad Zabytkami. W ramach prac uzyskano od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków zgodę na wykreślenie z Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków łącznie
18 obiektów, w tym 8 nieistniejących i 10 o znikomej wartości zabytkowej.
2. Dnia 17 marca zawarto umowę z Panią Joanną Małuj na opracowanie projektu graficznego
wraz z wydrukiem dwóch ulotek informacyjno – edukacyjnych w wersji dla dorosłych i w
wersji dla dzieci, dotyczących szerzenia wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie ochrony i
opieki nad zabytkami.
3. Dnia 14 marca w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w
Gdańsku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Sportu i Turystyki– Panem
Remigiuszem Ludwigiem Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury. Celem
spotkania było omówienie programów infrastrukturalnych Ministerstwa, tj. modernizacji i
III.
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remontów obiektów sportowych, szkolnego, lekkoatletycznego. W wyniku informacji
uzyskanych na spotkaniu gmina wystąpi do Marszałka Województwa Pomorskiego z
wnioskiem o ujęcie naszych zadań inwestycyjnych w Programie Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Pomorskiego. Ujęcie zadań z tym programie umożliwi aplikację o
dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4. Pod koniec lutego uzyskano informację z Instytutu Książki– Operatora Priorytetu
„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” (środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego), że złożony wniosek o dofinansowanie zadania „Biblioteka Publiczna, jako
Forum Integracji Miejskiej Kwadro” jest poprawny formalnie. Obecnie wniosek poddany
jest ocenie merytorycznej, która powinna się zakończyć do końca kwietnia. Z informacji
uzyskanych od operatora oraz komunikatów ze strony internetowej (wstrzymany II etap
naboru wniosków) wynika, że złożonych zostało bardzo dużo wniosków i należy się liczyć
z dużą konkurencją.
W okresie sprawozdawczym wydano:
- 47 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 13 wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
- 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 2 zaświadczenia o numerze porządkowym budynku,
- 9 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,
- 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Wszczęto 9 postępowań dotyczących podziałów nieruchomości położonych w Sztumie,
Gościszewie, Gronajnach, Sztumskiej Wsi, Sztumskim Polu i Zajezierzu – z urzędu oraz z
wniosku stron.
6. Wydano 9 decyzji o podziale nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych, jak i z urzędu.
7. Wszczęto 2 postępowania – do Wojewody Pomorskiego- o komunalizację nieruchomości
gruntowych (droga na osiedlu Witosa) oraz sprostowanie decyzji komunalizacyjnej w
związku z błędną numeracją.
8. Od 01.03.2016 r. Stowarzyszenie Junona, otrzymało w użyczenie pomieszczenia po byłym
przedszkolu w Piekle, na prowadzenie działalności statutowej.
9. Zawarto 5 umów dzierżaw/najmu.
10. Wykonano zgodnie z umową: Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i
Gminy Sztum wraz z kierunkami działań dotyczącymi przyszłego rozwoju i wieloletniego
programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Termin
wykonania 22.02.2016 r.
11. Przystąpiono w dniu 17.02.2016 r. do opracowania projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd – działki nr 214/5 i 214/6, gmina Sztum,
zgodnie z uchwałą Nr XIV.98.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 października 2015
r. wykonawcą jest firma Studio projekt - Jakub Sieniawski z Gdańska. Termin realizacji
umowy do 8 miesięcy.
12. W dniach od 07.03.2016 r. do 29.03.2016 r. odbyło się wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obszaru w obrębie Koniecwałd
gmina Sztum, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 22.03.2016 r. odbyła
się dyskusja publiczna. Nikt nie przybył na spotkanie.
13. Sprzedano siedem działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych, w tym 6 położonych w Czerninie przy ul. Topolowej i jedną w Sztumie przy
ul. Wojciechowskiego. Powierzchnia sprzedanego gruntu 287 m2. Wpływ do budżetu
8 381,00 zł
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Sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne. Jeden w Sztumie w budynku nr 7 przy
Osiedlu Nad Jeziorem i dwa lokale w Górkach w budynku nr 4. Wpływ do budżetu, po
zastosowaniu 70% bonifikaty wyniósł 52 762,90 zł.
15. Dokonano nabycia do gminnego zasobu, nieruchomości o pow. 3,2900 ha położonych w
obrębie Zajezierze z przeznaczeniem pod rozbudowę i poszerzenie cmentarza
komunalnego, za cenę 2 409 000 zł.
16. Spisano z Agencją Nieruchomości Rolnych porozumienie dotyczące nieodpłatnego
przekazania do gminnego zasobu, sieci kanalizacji sanitarnej w Sztumskiej Wsi z
nieruchomościami, na których posadowione są urządzenia sanitarne. Wartość sieci z
urządzeniami i nieruchomościami gruntowymi określono na kwotę 1 081 361,00 zł.
17. Spisano protokół w sprawie nabycia nieruchomości o pow. 0,4240 ha położonych w obrębie
geodezyjnym Koniecwałd, jako teren wydzielenia wewnętrznego przeznaczony dla ulic
dojazdowych klasy lokalnej.
18. Spisano protokół zamiany nieruchomości położonych w Sztumie przy ul. Morawskiego ze
Spółką Jawną ZDROWIE w Sztumie w celu uregulowania dojazdu do garaży
wybudowanych na gruncie gminy ze środków własnych dzierżawców.
19. Obciążono nieodpłatną służebnością przesyłu części działek oznaczonych nr 4 i 23/2,
położonych w obrębie 3 miasta Sztum, na rzecz Energa – Operator S.A. w związku
posadowieniem urządzeń elektroenergetycznych projektowanego przyłącza kablowego z
szafkę pomiarową dla potrzeb inwestycji gminnej polegającej na rozbudowie ścieżki pieszo
– rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego.
20. Przeprowadzono II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem
garażowo - magazynowym i działki niezabudowanej, położonych w Sztumie przy ul.
Kochanowskiego. Przetarg wyłonił nabywcę za cenę 109 750,00 zł. netto. (Cena
wywoławcza wynosiła 108 650,00 zł).
14.

IV. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO :
1. W dniu 1 marca 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs dla
działania 11.4 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Na
mocy uchwały Zarządu projekt pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum” został wybrany do dofinansowania.
Liderem projektu jest Miasto i Gmina Sztum, natomiast Partnerem–Miasto Malbork.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 marca 2016 r. z zarządem
Województwa Pomorskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 6 423 406,19 zł (w tym
wartość projektu Miasta i Gminy Sztum 3 067 335,95 zł), przyznane dofinansowanie 4 460 888,00 zł (w tym dofinansowanie dla Miasta i Gminy Sztum 2 111 639,56 zł).
Projekt będzie realizowany w okresie: 04.2016 r. – 09.2017 r.
2. W dniu 29 stycznia 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i
Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w ramach RPO WP na lata
2014-2020. Projekt przygotowany został w partnerstwie z Miastem Malbork, Miastem i
Gminą Nowy Staw, Gminą Stare Pole, Gminą Malbork oraz Powiatem Malborskim i
Powiatem Sztumskim. W ramach tego projektu planowana jest termomodernizacja 38
budynków publicznych wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych na części z nich. Na
terenie Miasta i Gminy Sztum termomodernizacji poddanych będzie 9 obiektów – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Sztumie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Przedszkole w
Gościszewie, OSP w Postolinie, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, Powiatowy Urząd Pracy
w Sztumie, Gimnazjum nr 1 w Sztumie, Zespół Szkół w Czerninie oraz Sztumskie Centrum
Kultury. Łączna wartość projektu to 31 918 636,90 zł (w tym wartość projektu Miasta i
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3.

4.

5.

6.

7.

Gminy Sztum 7 182 393,32 zł), wnioskowane dofinansowanie to 20 497 371,21 zł (w tym
dofinansowanie dla Miasta i Gminy Sztum 4 503 987,31 zł). Konkurs powinien zostać
rozstrzygnięty do końca maja 2016 r. Obecnie trwa ocena formalna projektu.
W ciągu dalszym trwają prace nad przygotowaniem wniosków o przyznanie pomocy na
realizację operacji pn. „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kępina
i Koniecwałd w Gminie Sztum” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Koniecwałd w Gminie Sztum”. Wnioski o przyznanie pomocy zostaną złożone 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”. Będą dotyczyły przebudowy drogi
wewnętrznej przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie oraz
zmiany nawierzchni dróg gminnych nr 218507G i nr 218508G, łączących miejscowości
Kępina i Koniecwałd. Koszt obu inwestycji to 1 423 460,32 zł, wnioskowana kwota
pomocy - 905 747,00 zł. Termin złożenia wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r.
Rozpoczęto również przygotowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)”, którego Liderem jest Miasto i
Gmina Sztum, a Partnerami – Miasto Malbork i Gmina Stare Pole. W ramach tego projektu
planowana jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego (ulicznego) z wykorzystaniem
technologii LED. Planowany termin złożenia wniosku – I kwartał 2017 r.
W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji zmian w ramach trwającego
naboru polegających na obniżeniu maksymalnej wartości projektu i koniecznością
rezygnacji z części zadań o charakterze badawczo – rozwojowym a co za tym idzie
zmniejszeniem składu Partnerstwa projektu podpisano nowe 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. Dotychczasowy skład Partnerstwa został
pomniejszony o Fundację Orange i Fundację „Centrum Cyfrowe”. W obecnym kształcie
Partnerstwa w realizację projektu zaangażowani będą dotychczasowi Partnerzy – Fundacja
Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek
Głuchych oraz nowy Partner – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Zmiana składu
Partnerstwa nie wpływa na zakres wsparcia Gminy.
W dniu 26 luty 2016 r. został złożony projekt pn. „600 lat Sztumu szansą na spotkanie
miast partnerskich” do programu Europa dla Obywateli. Zaproszono łącznie około 60
osób (po 20 osób z Kupiskis, Val de Reuil oraz Ritterhude) na obchody 600-lecia Sztumu.
Maksymalna kwota dofinansowania w przedziale 56/70 wynosi 10.000 Euro.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało objętych
6 przedsięwzięć, tj.:
1) 22 marca Licealiada pod hasłem 600-lecia Sztumu, organizowana przez Zespół Szkół
Zawodowych im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
2) 29 kwietnia finał konkursu Plastyczno- Fotograficznego „Tu jest moje miejsce na
ziemi” Sztum moja Mała Ojczyzna organizowany pod hasłem 600-lecia Sztumu przez
Szkołę Podstawową Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.
3) 03 maja Międzynarodowe Sztumskie Biegi Solidarności organizowane pod hasłem
600-lecia Sztumu przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR.
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18 czerwca wydarzenie kulturalne pn. „Zagraj to, Sztum” organizowane przez
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, podczas którego odbędzie się koncert
promujący płytę z piosenkami o Sztumie.
5) 10 lipca obchody 800-lecia Parafii Św. Michała Archanioła w Postolinie organizowane
przez Parafię Rzymsko- Katolicką św. Michała Archanioła.
6) 18.11.2016 r. finał Rodzinnego Konkursu Poetyckiego „Sztum – moja mała – wielka
ojczyzna” organizowanego pod hasłem 600-lecia Sztumu przez Szkołę Podstawową Nr
2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.
4)

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. W dniu 19 lutego br. Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych pozytywnie ocenił
wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. modernizacja
placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im., Kubusia
Puchatka w Sztumie”, całkowity koszt zadania wynosi 5 746,00 zł, z tego udział rzeczowy
Miasta i Gminy Sztum wynosi 4 822,00 zł. Jest to pierwsze zadanie realizowane w ramach
inicjatywy lokalnej.
2. W dniu 15 marca 2016r. podpisana została umowa o przyznanie dotacji na realizację
zadania publicznego pn.: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej –
łączenie pokoleń poprzez warsztaty kulinarne związane z obrządkami Świąt
Wielkanocnych” realizowane przez Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w
Postolinie. Przyznana przez Gminę dotacja w formie wsparcia wynosi 2 000,00 zł.
3. W dniu 27 stycznia 2016 roku ogłoszono pierwszy nabór wniosków o przyznanie dotacji
w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016. Wpłynęło 13
wniosków, z czego 2 wnioski zostały odrzucone, 1 wniosek został pozostawiony bez
rozpatrzenia. W ramach rozstrzygniętego naboru udzielono dotacji i podpisano umowy na
realizację 10 zadań na łączną kwotę 228 000,00 zł.
Zadanie pn. Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum z
organizacją imprez pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu”, wnioskodawca
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr, przyznana dotacja 20 000,00 zł.
Zadanie pn. Upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród
mieszkańców Sztumu: „I TY MOŻESZ BYĆ MISTRZEM NA 600 –LECIE MIASTA
SZTUM”, wnioskodawca Klub Sportowy Victoria, przyznana dotacja 30 000,00 zł.
Zadanie pn. Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie miasta i gminy
Sztum, wnioskodawca Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr, przyznana dotacja
40 000,00 zł.
Zadania pn. Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży i dorosłych
z terenu Miasta i Gminy Sztum, wnioskodawca Kolarski Ludowy Klub Sportowy
LIDER Sztum przyznano dotację w wysokości 23 000,00 zł.
Zadanie pn. Rozwój sportu na terenach wiejskich Gminy Sztum poprzez propagowanie
różnych dyscyplin sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną połączone z
organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu”,
wnioskodawca Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIK”, przyznano dotację w
wysokości 18 000,00 zł.
Zadanie pn. Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie
wiejskim Gminy Sztum – sołectwo Czernin połączone z organizacją imprez sportowych
pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu”, wnioskodawca Klub Sportowy Czernin,
przyznano dotację w wysokości 38 000,00 zł.
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Zadanie pn. Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożna na terenie sołectwa
Postolin połączone z organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat
Sztumu”, wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy Postolin, przyznano dotację w
wysokosci 17 000,00 zł.
Zadanie pn. Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa
Gościszewo połączone z organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600
lat Sztumu”, wnioskodawca Klub Piłkarski Ruch Gościszewo przyznano dotację w
wysokosci 30 000,00 zł.
Zadanie pn. Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa
Miasta i Gminy Sztum z organizacją imprez pod hasłem „600 lat Sztumu”,
wnioskodawca Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr, przyznana dotacja 7 000,00 zł.
Zadanie pn. Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w dziedzinie tenisa
ziemnego połączone z organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat
Sztumu”, wnioskodawca Sztumski Klub Tenisa Ziemnego „BREAK POINT”,
przyznano dotację w wysokosci 5 000,00 zł.
4. W dniu 21 marca 2016 roku ogłoszono drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji w
zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum na następujące zadania:
Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum wraz z organizacją
imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu”– do 38.000 zł,
Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum z organizacją
imprez sportowych pod hasłem „SMOCZĄ ŁODZIĄ W 600-LECIE MIASTA
SZTUM” – do 5.500 zł. Termin składania wniosków – 31 marca 2016 roku.
5. W dniu 25 marca 2016 roku przyznałem stypendia sportowe następującym zawodnikom:
Marcin Kopecki – wnioskodawca Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum,
stypendium w wysokości 1 650,00 zł.
Kamil Jesionkowski – wnioskodawca Klub Sportowy Victoria, stypendium w
wysokości 2 200,00 zł.
Filip Fehlau – wnioskodawca Klub Sportowy Victoria, stypendium w wysokości
2 200,00 zł.
Kacper Orliński – wnioskodawca Klub Sportowy Victoria, stypendium w wysokości
2 200,00 zł.
Daniel Wieliczko – wnioskodawca Klub Sportowy Victoria, stypendium w wysokości
2 200,00 zł.
V. 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. 2015
r. poz. 1777- wejście w życie 18.11.2015 r.) oraz nowymi Wytycznymi regionalnymi w
zakresie rewitalizacji. Po podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 2 marca br.
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego programu rewitalizacji Miasta
Sztum na lata 2016– 2022 rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji w mieście Sztum, które potrwają do 10 kwietnia 2016 r. Po ich zakończeniu
projekt ww. uchwały zostanie przedstawiony radnym. Nadal trwają prace nad
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opracowywaniem samego dokumentu LPR, który również podlegał będzie konsultacjom
społecznym.
2. Program „rodzina 500 +” – trwają intensywne przygotowania do obsługi z dniem 1 kwietnia 2016r.
zwiększonej liczby mieszkańców w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia
wychowawczego 500 zł.
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 złożony do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski WP konkursu (Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa) został
wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 22.03.2016 r.
Całkowita projektowana wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi
1 581.807,00 zł (w okresie 3 lat, tj. 2016-2018) i obejmuje 130 mieszkańców gminy – beneficjentów
pomocy społecznej.
4. Projekt pn. „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, w dniu 24.02.2016 r. złożony został standardowy wniosek o dofinansowanie
24.02.2016 r., który podlega ocenie formalnej.
5. Zdarzenia losowe – w okresie międzysesyjnym miały miejsce 2 poważne pożary na terenie miasta
i gminy Sztum: w Sztumie, przy ul. Czarnieckiego i w Cygusach. W wyniku tych zdarzeń 2 rodziny
straciły praktycznie cały dobytek i musiały opuścić zniszczone mieszkania. Wszystkie rodziny z obu
budynków (w sumie 8) objęte zostały kompleksową pomocą MGOPS w Sztumie, w tym finansową
i rzeczową.
6. Program Pomocy Żywnościowej – we współpracy z PCK w Malborku pozyskana została
i rozdysponowana wśród uprawnionych mieszkańców w ilości 15 ton żywność w szerokim
asortymencie (14). Żywność otrzymało 324 rodzin (982 osoby).
7. Wielkanocna zbiórka żywności – przy współpracy z wolontariuszami w dniach 11-13.03.2016 r.
przeprowadzono świąteczną zbiórkę żywności, która w formie paczek trafiła do 67 najuboższych
rodzin sztumskich.

8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i
Gminy Sztum projektu przyjęto 258 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano
1198 Kart. Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 240.
9. 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.
10. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. – w okresie
międzysesyjnym przeprowadzono i rozstrzygnięto oraz podpisano umowy na prowadzenie
Dziennego Ośrodka Wsparcia Seniorów, integrację środowiska osób niepełnosprawnych
wzrokowo oraz integrację osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów i inwalidów.
11.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 53 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się
11 indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na posiedzenia członków GKRPA
wezwano 26 osób. W roku 2015 rozszerzono ofertę Punktu konsultacyjnego ‘Krokus” przy
GKRPA w Sztumie. Oprócz dyżurów prawnika, psychologa i specjalisty ds. przemocy
wsparcia udzielają również dodatkowi specjaliści w ramach bezpłatnej pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin (współpraca ze Stowarzyszeniem
Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne „Interios” w ramach Programu Ministerstwa
Sprawiedliwości).
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W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań
profilaktycznych w ramach ww. programu oraz rozdysponowano środki na realizację
projektów profilaktycznych przez placówki oświatowe i inne podmioty wnioskujące w tym
zakresie.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 11 Niebieskich kart; zwołano 36 grup roboczych w celu podjęcia
działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 25 środowisk, w
których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną. W dniu 22.03.2016 r. odbyło się posiedzenie
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas którego dokonano wyboru nowej
Przewodniczącej GZI, Zastępcy i Sekretarza w związku z upływem 3- letniej kadencji Zespołu.

13. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 402 wnioski w tych sprawach, wydano 444
decyzje administracyjne. Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 180,
natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1162 rodziny.
14. W okresie międzysesyjnym wydano 360 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, 156 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 17 decyzji dot.
dodatku energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 702 rodziny (1662
osoby w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 584 rodziny (1880 osób w
rodzinie). Przeprowadzono ogółem 295 wywiadów środowiskowych, podpisano i
wdrożono 29 nowych kontraktów socjalnych. W schroniskach przebywało 18 klientów, W
DPS przebywało 14 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; z pomocy w formie usług
opiekuńczych korzystało 31 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych korzystały 3 osoby. Z posiłków w placówkach oświatowych finansowanych
przez Ośrodek w ramach Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i
środków własnych gminy (40%) korzystało 354 dzieci. Ze wsparcia w postaci wyłącznie
pracy socjalnej skorzystało 96 rodzin (219 osób w rodzinie).
W okresie międzysesyjnym wprowadzono w środowiska rodzin zagrożonych wsparcie w
postaci asystenta rodziny (6 rodzin) oraz skierowano publiczne ogłoszenie dla
zainteresowanych rodzin wspierających.
VI. W ZAKRESIE OŚWIATY :
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) W ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020.
W okresie międzysesyjnym:
a) w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w dniu
29.01.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. „Naukowy
zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum”. Całkowita wartość
projektu 3.524.799,55 zł, w tym wkład własny niepieniężny Miasta i Gminy Sztum
176.239,98 zł. Planowany okres realizacji projektu od 01.08.2016r. do 31.08.2018r.
Projekt skierowany jest do 978 uczniów uczęszczających do czterech szkół
podstawowych (Szkoła Podst. Nr 2 w Sztumie, Szkoła Podst. w Czerninie, Szkoła Podst.
w Gościszewie i Nowej Wsi) i dwóch gimnazjów (Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i
Gimnazjum Nr 2 w Czerninie) oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych
projektem. Celem projektu: jest poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez
zapewnienie kompleksowego wsparcia szkół objętych projektem. Planowane działania
w ramach projektu zostały poprzedzone wszechstronną diagnozą potrzeb rozwojowych.
W projekcie zaplanowano następujące działania: 1) organizację szkoleń dla 114 n-li w
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zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się Technologiami InformacyjnoKomunikacyjnymi(TIK) oraz stosowania nowoczesnych metod i form pracy
sprzyjających kształtowaniu i rozwój kompetencji-kluczowych u 978 uczniów, 2)
organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje-kluczowe połączonych z
zajęciami wyjazdowymi do nowoczesnych centrów edukacji, 3) organizacja szkoleń dla
82 n-li w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 213 uczniami o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, 4) organizacja specjalistycznych zajęć dla 213
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 5) utworzenie 2 Szkolnych Punktów
Informacji i Kariery (SPINKA ) oraz organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego
dla 220 uczniów II i III klas gimnazjów. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu
nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w trakcie procesu kształcenia.
Ponadto w ramach projektu ww. szkoły podstawowe oraz gimnazja zostaną doposażone
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt.
2) W ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna RPO WP 2014-2020
W okresie międzysesyjnym:
a) 4 lutego ogłoszono konkursu zamknięty nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16
organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;
b) trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu;
c) przygotowano przedszkolne diagnozy potrzeb rozwojowych, na podstawie, których
utworzono hierarchię potrzeb, które zostaną uwzględnione we wniosku o
dofinansowanie projektu.
3) 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) w drugim tygodniu ferii zimowych tj. 22-26 lutego, w Gimnazjum Nr 2 w Czerninie
realizowane były zajęcia, które prowadziła nauczycielka Pani Beata Fijałkowska oraz
student trzeciego roku ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. 18 uczniów oprócz
uczestnictwa w zajęciach uczestniczyli także w dwóch wycieczkach tj.: w oddziale
Banku PKO SA w Gdańsku oraz w firmie FORMAT należącą do pana Marka
Jerzyńskiego. Łącznie zrealizowano 30 godzin zajęć w tym 10 godzin wyjazdów.
Program zajęć miał na celu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów z terenów
wiejskich w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość
instytucji finansowych i ich oferty, jak i finanse osobiste - planowanie budżetu swojego
i rodziny). Założeniem zajęć, prowadzonych w formie gier, zabaw i warsztatów było
kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi, kształtowanie umiejętności
oszczędzania, planowania przez uczniów własnej ścieżki życiowej, kształcenie
zdolności negocjacyjnych i umiejętności współpracy oraz zrozumienie pojęć z zakresu
ekonomii.
4) Projekt „Nie daj się oszukać, sprawdź paragon” ma na celu zapoznanie uczniówprzyszłych podatników z charakterem pracy urzędu, przekazaniem podstawowej wiedzy
na temat podatków oraz podniesienie świadomości w zakresie obowiązku
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ewidencjonowania sprzedaży w postaci kas fiskalnych.
W okresie międzysesyjnym:
a) 11 lutego uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej w Czerninie uczestniczyli w
zajęciach organizowanych przez Urząd Skarbowy w Malborku. W ramach spotkania
zastępca naczelnika – pani Aldona Krupa zapoznała uczniów ze strukturą
organizacyjną oraz charakterem pracy urzędu, uczniowie zwiedzili urząd,
uczestniczyli w warsztatach, na których mieli możliwość obliczenia wysokości
podatku od dochodu, podatku VAT oraz poznali obsługę kasy fiskalnej. Ponadto na
spotkaniu poruszane były kwestie dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży
oraz korzyściach wynikających z otrzymywania paragonów. Podsumowaniem
spotkania było wspólne rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej zdobytej wiedzy.
5) Projekt pn. Wolny od uzależnień – STOP Dopalaczom objęty patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum realizowany wspólnie z Placówką Straży Granicznej w Elblągu
oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu.
W okresie międzysesyjnym:
a) 29 lutego ogłoszono konkurs na spot filmowy pokazujący zagrożenia związane z
zażywaniem narkotyków i promujący zdrowy tryb życia, wolny od używek, w tym
przede wszystkim od narkotyków i tzw. dopalaczy. Konkurs pn.”STOP Dopalaczom!
Wolny od uzależnień – Nakręć to!!!” jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich
uczniów klas I-III Gimnazjum Nr 1 w Sztumie oraz Gimnazjum Nr 2 w Czerninie.
Prace są realizowane i zgłaszane zespołowo. Zespół nie może liczyć więcej niż pięciu
członków natomiast spot nie powinien przekroczyć 120 sekund. Prace konkursowe
należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie do dnia
15.04.2016 roku do godziny 13:00. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
rzeczowych odbędzie się 06.05.2016r. w Kino-Teatrze Powiśle.
6) Projekt powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”. Program realizowany jest we
współpracy ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a
współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program
zakłada przeprowadzenie zajęć w wymiarze 20 godzin lekcyjnych z nauki pływania dla
uczniów klas II i III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa w programie jest
wkład własny gminy w wysokości 1900,00 zł brutto za grupę 15- osobową.
W okresie międzysesyjnym:
a) złożono zgłoszenie, formularze 4 szkół dotyczące uczestnictwa w programie oraz
dokumentację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Zespołu Szkół w Czerninie,
Zespołu Szkół w Gościszewie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zawierającą
podpisane regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w programie, podpisane deklaracje
uczestnictwa przez rodziców oraz rejestr uczestników grupy;
b) projekt będzie realizowany od września do grudnia 2016 roku.
2. Bieżąca działalność.
1) W ramach wparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum w okresie międzysesyjnym:
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a) podpisano umowę w sprawie trybu przekazania w 2016 roku środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie powyższego zadania oraz ich
rozliczania;
b) sporządzono i wysłano sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2015
roku.
2) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
złożono zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Gdańsku na środki finansowe na
realizację stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku.
Kwota wnioskowana wynosi 116.000,00 zł, natomiast zaplanowane środki własne
wynoszą 29.000,00 zł.
3) Dokonano oceny pracy Dyrektorów: Zespołu Szkół w Gościszewie Pani Magdaleny
Zimińskiej i Zespołu Szkół w Czerninie Pani Bożeny Andrzejewskiej. Oceny dokonano w
porozumieniu z Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz po uwzględnieniu opinii Rad
Pedagogicznych Zespołu Szkół, Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Sztumie i Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sztumie.
4) Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektorów szkół: Zespołu Szkół w Gościszewie i
Zespołu Szkół w Czerninie. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.03.2016r. Wpłynęły
dwie oferty. Posiedzenia komisji konkursowych odbędą się w dniu 31.03.2016r. od
godziny 10.00.
5) Wdrożono Zarządzenie Burmistrza w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego na rok 2016 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
6) W okresie od dnia 1 marca do 31 marca br. prowadzono rekrutację do szkół, przedszkoli i
żłobka.
7) W dniu 3 marca odbyło się spotkanie z dyrektorami. Głównym tematem spotkania było
omówienie sposobu organizacji pracy przedszkoli i szkół w związku z wprowadzeniem
obowiązku przedszkolnego dzieci siedmioletnich oraz uzgodnienie harmonogramu
wdrażania świadczenia wychowawczego 500+.
8) W dniu 3 marca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Sztumie przedstawiono informację dotyczącą budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2016 rok
w zakresie oświaty.
9) W dniu 9 marca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Czerninie i
Zespole Szkół w Gościszewie przedstawiono informację dotyczącą budżetu Miasta i
Gminy Sztum na 2016 rok w zakresie oświaty.
3. Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
a) prowadzono cykliczne zajęcia w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej
„Angielskie czwartki”.
b) realizowano działania i przedsięwzięcia w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom” m.in. czytanie bajek przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej Nr
2 w Sztumie i Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, włączanie rodziców i dziadków do czytania
w grupach, do których uczęszczają ich pociechy, cykliczne wyjścia grup na „głośne
czytanie” do Sztumskiego Centrum Kultury oraz wyjścia do biblioteki dziecięcej.
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c) zorganizowanie i przeprowadzenie przez nauczycielki ogólnopolskiego konkursu
plastycznego pt. „Ilustracja do wierszy J.Brzechwy”. W konkursie wzięło udział 50
przedszkoli z całej Polski. Wpłynęły 94 prace. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu
10.02.2016r. Wystawę prac konkursowych można było oglądać w przedszkolu.
d) w ramach działań Klubu Ekoludków odbyła się wielka zbiórka makulatury,
przeprowadzono V edycję EkoWalentynek – zbiórka zużytych baterii, obchodzono
Dzień Wody oraz w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Kubusiowi
Przyjaciele Natury obchodzono Dzień Marchewki.
e) w marcu w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Sztumie grupy dzieci 5letnich uczestniczyły w zajęcia otwartych prowadzonych przez nauczycielki szkoły.
f) w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci Stowarzyszenie „Przyjaciele
Dzieci” zrefundowało udział w interaktywnych warsztatach telewizyjnych pt. „Wesołe
dźwięki filmowej piosenki”, które odbyły się 09.02.2016r w sztumskim kinie oraz
zrefundowano bilety wstępu dla dwóch grup 5-latków do Teatru Muzycznego w Gdyni
na spektakl „Pinokio” w dniu 01.03.2016r.
g) w dniu 14 marca wykryto awarię instalacji sanitarnej w budynku przedszkolnożłobkowym przy ul. Chełmińskiej 7 w Sztumie. Przy udziale służb ratowniczych
prowadzono prace zmierzające do usunięcia skutków awarii. W okresie od dnia 1416.03.2016r. zajęcia przedszkolne były zawieszone. Zajęcia były uruchomione z dniem
17 marca. W trzech salach przedszkolnych nadal prowadzone są prowadzone prace
zmierzające do usunięcia skutków awarii. Z uwagi na powyższe zajęcia dla dwóch grup
5-godzinnych pracujących w systemie zmianowym zostaną uruchomione z dniem 1
kwietnia. Ponadto trwają prace do oszacowania strat.
2) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
a) w dniu 03.03.2016r. uczniowie przystąpili do projektu „Edukacja Prawna Młodzieży”,
który jest realizowany pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Celem
programu jest zwiększenie świadomości prawnej wśród nastolatków oraz osób
wchodzących w dorosłe życie. Akcent jest skierowany na prawne konsekwencje
czynów zabronionych, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
specyfikę procesu karnego, prawa ofiar przestępstw, obowiązki świadka. Ramowy
plan projektu obejmuje spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych
(adwokat, sędzia, prokurator) oraz udział młodzieży w rozprawach.
Tego dnia odbyło się pierwsze spotkanie z panią sędzią Izabellą Bratek-Krull z Sądu
Rejonowego w Kwidzynie. Na pierwszych zajęciach uczniowie dowiedzieli się jak
wygląda praca adwokata, jakie zasady panują w sądzie oraz jakie cechy charakteru
trzeba posiadać, by zostać dobrym adwokatem. Konsekwencje nieznajomości prawa
mogą być bardzo poważne, dlatego wizyta ta była niezwykle cenna, gdyż uświadomiła
uczniów, że jako osoby, które będą mieć ukończone 17 lat odpowiadają za swój czyn
zupełnie tak samo jak osoby dorosłe. Kolejnym etapem Edukacji Prawnej będzie
uczestnictwo młodzieży w rozprawach sądowych w Sądzie Grodzkim w Sztumie.
b) w dniu 12.03.2016r. - młodzież uczestniczyła w spotkaniu z reżyserem Andrzejem
Wajdą i jego żoną panią Krystyną Zachwatowicz w Europejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku. Pan Andrzej Wajda do swoich tytułów dodał kolejny - został honorowym
obywatelem Gdańska. Goście ECS mogli przypomnieć sobie filmy z różnych okresów
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twórczości A. Wajdy, porozmawiać z autorem oraz posłuchać opowieści o malarskich
zainteresowaniach. ECS przygotowało także na 90-te urodziny pana Wajdy wystawę:
"Ukryte/Wypowiedziane/Przypomniane. Grudzień 70 w filmowym tryptyku Andrzeja
Wajdy". Wśród osób, które uczestniczyły w spotkaniu byli aktorzy, pracownicy ECS,
politycy np. senator B. Borusewicz.
c) w dniu 14.03.2016r. 20 osobowa grupa uczniów wzięła udział w szkolnym etapie
KONKURSU RACHMISTRZÓW, którego organizatorem od wielu lat jest Bank
Spółdzielczy w Sztumie. Konkurs skierowany był do uczniów I klas gimnazjum. Jego
celem było zainteresowanie młodzieży bankowością, rachunkowością oraz
przygotowanie do zarządzania finansami w dorosłym życiu. Uczniowie mieli
możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy z zakresu matematyki, jak i rachunkowości.
d) w dniu 16.03.2016r. na spotkaniu z klasami trzecimi Pani Małgorzata Brzezińskadziennikarka Radia Malbork odpowiadała w jaki sposób zbierać materiały do audycji
radiowej.? Skąd czerpać informacje i zdobywać kontakty? Jakie predyspozycje
powinien mieć dobry dziennikarz? Jakie są drogi kształcenia? Pani Małgosiaabsolwentka szkoły z pasją opowiadała o swojej pracy, zachęcała do podjęcia studiów
na kierunku dziennikarskim, przybliżyła tajniki zawodu dziennikarza radiowego.
Opowiedziała również jakie warunki powinna spełniać osoba, która chciałaby pracować
w radiu i jak od strony technicznej wygląda relacja na żywo. Uczniowie zapoznali się
również ze sprzętem niezbędnym w pracy radiowca, a na koniec mieli okazję zadać
nurtujące ich pytania.
e) 17.03.2016r. 30-osobowa grupa gimnazjalistów wzięła udział w Międzynarodowym
Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY. Konkurs corocznie cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu
oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność
konkursu. Wyniki konkursu nie są wykorzystywane do opracowywania
międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami; główną
ideą konkursu, jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o
charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Na wyniki konkursu należy poczekać do
maja br.
3) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie:
a) w lutym odbył się koncert muzyczny „Blaszane Granie”, którego celem było zapoznanie
z rodziną instrumentów dętych blaszanych oraz odbyły się interaktywne warsztaty
telewizyjne „Wesołe dźwięki filmowej piosenki”.
b) w dniu 11.02.2016r. w ramach realizacji programu Erasmus+", którego celem jest
uświadomienie uczniom bardzo ważnej roli technologii w naszym codziennym życiu i
otaczającym nas świecie, dla uczestników projektu odbył się wyjazd edukacyjny do
Centrum Nauki Experyment w Gdyni.
c) w dniach 11-12.02.2016r. zorganizowano zajęcia profilaktyczne dotyczące
bezpiecznych zabaw w okresie ferii zimowych. Przy szczególnym zwróceniu uwagi na
bezwzględny zakaz wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne – gdyby zima miała
wrócić- oraz właściwy ubiór i odżywianie się dziecka. Uczniowie otrzymali ulotki w
ramach realizacji szkolnego programu Bezpieczni – bezpieczniej na temat zasad
bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku w różnych miejscach.
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d) w dniu 04.03.2016r. odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach realizacji projektu
edukacji finansowej i bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki” dla uczniów klas
drugich prowadzone przez przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Sztumie.
e) w dniach 07-08.03.2016r. w ramach realizacji działań innowacji pedagogicznej „Sztum
moja mała ojczyzna” 6 i 7 latki udały się z wizytą do urzędu na spotkanie z Burmistrzem
Miasta i Gminy Sztum. Uczniowie zostali zapoznani z pracą urzędu, inwestycjami i
zmianami w mieście.
f) w dniu 08.03.2016r. uczniowie szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie
„Świetlik”, którego celem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako
ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs
skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu
kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty.
Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka
ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu,
szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób
naukowy.
g) w dniach 10-11.03.2016r. odbyły się zebrania dla rodziców dzieci, które objęte są
wychowaniem przedszkolnym (sześcioletnie). W trakcie spotkań nauczyciele
prezentowali obraz szkoły, obecne warunki (przygotowanie szkoły do potrzeb dzieci
sześcioletnich), sposób prowadzenia zajęć, formy opieki przed zajęciami i po zajęciach
szkolnych. Rodzice uczniów klas pierwszych, które rozpoczęły naukę w wieku sześciu
lat, opowiadali o swoich odczuciach i doświadczeniach w adaptacji dzieci i ich obecnym
funkcjonowaniu w szkolnej rzeczywistości.
h) w dniu 11.03.2016r. klasy II i III uczestniczyły w lekcji on line pt.: Co to jest: czarnobiałe i lubi zimną wodę? – jako formy powtórzenia i utrwalenia przerobionego już
materiału na temat Antarktydy i żyjących tam pingwinów.
i) w okresie 14-22.03.2016r. realizowano działania w ramach priorytetu wychowawczego
„Zdrowa i bezpieczna szkoła” - warsztaty z zakresu racjonalnego żywienia,
wykonywanie sałatek owocowych i drugiego śniadania – kształtowanie odpowiednich
nawyków zdrowotnych, znaczenie ruchu w życiu człowieka, alternatywne sposoby
spędzania wolnego czasu, piramida zdrowia i pomoc przedmedyczna.
j) w dniu 17.03.2016r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji na temat zdrowia
i bezpieczeństwa oraz spotkanie z dietetykiem dotyczące zdrowego odżywiania.
k) w dniu 17.03.2016r. uczniowie wzięli udział Ogólnopolskim konkursie Olimpus z
przyrody oraz w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny,
organizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk
Matematycznych.
l) w dniu 21.03.2016r. odbyło się przedstawienie teatralne „Dwie Dorotki”, które
poruszało treści tolerancji, życzliwości, dobra, empatii i dbania o własną kondycję (w
tym znaczenia ruchu, aktywności fizycznej w życiu człowieka), a także racjonalnego
odżywiania – znaczenia warzyw i owoców.
m) w dniu 22.03.2016r. – dzieci ze szkolnego klubu UNICEF w ramach realizacji
ogólnopolskiego projektu „Mali uczniowie idą do szkoły”, którego celem jest
uświadomienie dzieciom i młodzieży w Polsce jak wygląda kwestia dostępu do edukacji
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na świecie, jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi
UNICEF, by z tym walczyć - stworzyli dowolną książkę – krótką opowieść
przygodową, bajkę, opowiadanie. Następnie wszystkie stworzone przez uczniów
książki zostaną zaprezentowane podczas „Dnia Książki dla Afryki”, a zaproszeni do
szkoły goście będą mogli wybrać sobie książkę w zamian za przekazanie darowizny na
posłanie dzieci w Mali do szkoły.
n) w dniu 24.03.2016r. odbył się Dzień Otwarty dla dzieci z przedszkoli pn. W szkolnej
krainie bajki. Na spotkaniu było przedstawienie teatralne wykonane przez dzieci, które
rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat, przedszkolaki poznały tajemnice szkolnej krainy,
brały aktywny udział w zajęciach w sali gimnastycznej, w sali komputerowej, w
bibliotece szkolnej, w świetlicy szkolnej. Rodzice mieli możliwość porozmawiania
dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem, logopedą szkolnym.
4) W Zespole Szkół w Czerninie:
a) pod koniec stycznia zakończono XVI edycję akcji „Góra grosza”, której celem jest
zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym
na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź
tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu
rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Uczniowie zebrali
ponad 120 kg monet, które zostały przekazane do Towarzystwa Nasz Dom.
b) w dniach 03-04.02.2016r. odbyły się „Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini
piłce ręcznej dziewcząt” dla klas szkół podstawowych oraz „Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Mini piłce ręcznej chłopców” dla klas szkół podstawowych,
natomiast w dniach 10.02-11.02.2016r. odbyły się „Powiatowe Igrzyska w mini piłce
siatkowej dziewcząt” oraz „Powiatowe Igrzyska w mini piłce siatkowej chłopców”.
c) w dniu 08.02.2016r. 40 uczniów wzięło udział w „Warsztatach telewizyjnych NTv”
organizowanych przez Sztumskie Centrum Kultury.
d) w dniu 12.02.2016r. odbyła się inauguracja akcji „Pomaganie przez odkręcanie”,
mającej na celu zbieranie plastikowych nakrętek, które są poddawane recyklingowi.
Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczany na pomoc osobom potrzebującym oraz
odbyła się V edycji „EkoWalentynek”- czyli akcji „Kochamy recykling”. Uczniowie
zamieniają zużyte baterie na lizaki – czerwone serca.
f) w dniu 01.03.2016r. w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych uczniowie szkoły
złożyli hołd i zapalili znicze pod obeliskiem Zdzisława Badochy ps. "Żelazny" w
Czerninie.
g) w dniu 11.03.2016r. w Gdańsku odbył się finał Ligi Matematycznej dla uczniów klas
piątych i szóstych. Do konkursu zakwalifikowało się 21 uczniów z różnych szkół
województwa pomorskiego. Uczennica Marta Zołotar – najmłodsza uczestniczka ligi
została laureatką III miejsca.
h) w dniu 12-13.03.2016r. w Sztumskim Centrum Kultury odbył się powiatowy konkurs
recytatorski „Złote Usta”, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i
gimnazjum.
i) w dniu 17.03.2016r. odbyła się 26 edycja konkursu „Kangur Matematyczny”, w którym
wzięło udział 39 uczniów szkoły.
j) w dniu 18.03.2016r. uczniowie gimnazjum oraz szkoły Podstawowej wzięli udział w
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„Konkursie literackim im. Leokadii Ćwirko-Zielińskiej” organizowanym w ramach
„Licealiady 2016” przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Tematem
tegorocznej pracy konkursowej była ”Legenda sztumska - stąd nasz ród”.
4. Remonty w placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych:
1) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie położono podłogę i malowano ściany w
gabinetach lekcyjnych, w tzw. filarku i „starej części szkoły”, malowano sekretariat w tzw.
filarku i lamperię na korytarzach w tzw. łączniku, uzupełniono ubytki farby na korytarzach
i innych ciągach komunikacyjnych, wykonano prace porządkowe na terenie placówki i
wokół budynków.
2) w Zespole Szkół w Czerninie remontowano korytarz z powodu pęknięć zgodnie z
ekspertyzą techniczną dotyczącą określenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń ścian oraz
sposobu naprawy dylatacji budynku Zespołu Szkół w Czerninie.
3) w Zespole Szkół w Gościszewie przeprowadzono prace remontowe w pokoju
nauczycielskim oraz wymieniono witryny okienne na I piętrze korytarza szkolnego.
4) w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi przeprowadzono prace remontowe w sali lekcyjnej
budynku głównego szkoły. Remont przeprowadzono we własnym zakresie/ oraz drobne
prace konserwatorskie i porządkowe.
VII. SPRAWOZDANIE
KULTURY

MERYTORYCZNE

SZTUMSKIEGO

CENTRUM

Styczeń 2016 r.:
27.01. środa
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
 11.00- 12.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 14.00- 20.00 warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
 15.00- 18. 30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.15 - warsztaty relaksacyjne (Katarzyna Januszkiewicz) UTW
28.01. czwartek
 11.30-12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Nedrowska)
 13.00- 17.00 warsztaty muzyczne - śpiew, keybord (Mirosław Wróblewski)
 14.00 zajęcia wokalne (Maja Seibert)
 18.00- 19.00 warsztaty taneczne - taniec ludowy (Anetta Ciok)
 18.00-20.00 PAT
 17.00 - uroczyste podsumowanie semestru UTW
29.01. piątek
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
 15.00- 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00-17.00 zajęcia teatralne (Patrycja Neidrowska)
 18.00 seans filmowy: „Słaba płeć”
30.01. sobota
 18.00 seans filmowy: „Słaba płeć”
31.01. niedziela
 18.00 seans filmowy: „Słaba płeć”
Luty 2016 r.:
01.02. poniedziałek
 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (Alicja Bartnicka) Biblioteka
 11.30 – 13.30 warsztaty jęz. angielskiego UTW
 14.00 – 15.30 zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak)
 15.00- 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00- 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 – 17.30 warsztaty ruchowe UTW (Elwira Piotrowska)
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02.02. wtorek
 15.30-18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00-17.30 warsztaty z jogi UTW (prowadząca Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
03.02. środa
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
 11.00- 12.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 14.00- 20.00 warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
 15.00- 18. 30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
04.02. czwartek
 10.00 Cała Polska Czyta Dzieciom
 11.30-12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Nedrowska)
 13.00- 17.00 warsztaty muzyczne - śpiew, keybord (Mirosław Wróblewski)
 14.00 zajęcia wokalne (Maja Seibert)
 16.15 warsztaty relaksacyjne UTW (Katarzyna Januszkiewicz)
 18.00- 19.00 warsztaty taneczne - taniec ludowy (Anetta Ciok)
 18.00-20.00 PAT
05.02. piątek
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
 15.00- 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00-17.00 zajęcia teatralne (Patrycja Neidrowska)
 18.00 seans filmowy: „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”
06.02. sobota
 18.00 seans filmowy: „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”
07.02. niedziela
 18.00 seans filmowy: „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”
08.02. poniedziałek
 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (Alicja Bartnicka) Biblioteka
 11.30 – 13.30 warsztaty jęz. angielskiego UTW
 14.00 – 15.30 zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak)
 15.00- 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00- 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 – 17.30 warsztaty ruchowe UTW (Elwira Piotrowska)
09.02. wtorek
 15.30-18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00-17.30 warsztaty z jogi UTW (prowadząca Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
 18.00 seans kinowy „Mama” DKF
10.02. środa
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
 11.00- 12.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 14.00- 20.00 warsztaty muzyczne - gitara (Krzysztof Tarasiuk)
 15.00- 18. 30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
11.02. czwartek
 11.30-12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Nedrowska)
 13.00- 17.00 warsztaty muzyczne - śpiew, keybord (Mirosław Wróblewski)
 14.00 zajęcia wokalne (Maja Seibert)
 18.00- 19.00 warsztaty taneczne - taniec ludowy (Anetta Ciok)
 18.00-20.00 PAT
 18.00 seans filmowy „Moje córki krowy”
 19.00 – 20.00 warsztaty rękodzieła artystycznego UTW (Ewa Grzeca)
12.02. piątek
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
 15.00- 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00-17.00 zajęcia teatralne (Patrycja Neidrowska)
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 17.00-21.00 Brydż (Zdzisław Koza)
 18.00 Wernisaż Artur Kubaszewski
 18.00 seans filmowy: „Moje córki krowy”
13.02. sobota
 18.00 seans filmowy: „Moje córki krowy”
14.02. niedziela
 16.00 spektakl teatralny „Babski Kabaret”
15.02. poniedziałek
 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (Alicja Bartnicka) Biblioteka
 11.30 – 13.30 warsztaty jęz. angielskiego UTW
 14.00 – 15.30 zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak)
 15.00- 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00- 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 – 17.30 warsztaty ruchowe UTW (Elwira Piotrowska)
16.02. wtorek
 10.00 Filmowe spotkania z animacją
 15.00 otwarte warsztaty plastyczne
 16.00 - warsztaty z jogi (prowadząca Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
17.02. środa
 11.00- 12.00 warsztaty teatralne (P. Neidrowska)
 12.00-16.00 otwarte warsztaty zespołów rockowych
 14.00- 20.00 warsztaty muzyczne - gitara (K. Tarasiuk)
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
18.02. czwartek
 10.00 filmowe spotkania z animacją
 15.00- 17.00 Bal Przebierańców dla dzieci SCK
 19.00 warsztaty rękodzieła artystycznego (Ewa Grzeca) UTW
 18.00- 19.00 taniec ludowy (Anetta Ciok)
 18.00-20.00 PAT
19.02. piątek
 10.00 seans zbiorowy (Nowy Staw) „Alvin i wiewiórki”
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
 15.00- 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00-17.00 zajęcia teatralne (Patrycja Neidrowska)
 17.00-21.00 Brydż (Zdzisław Koza)
 16.00 seans filmowy „Alvin i wiewiórki”
 18.00 seans filmowy: „Zjawa”
20.02. sobota
 16.00 seans filmowy „Alvin i wiewiórki”
 18.00 seans filmowy: „Zjawa”
21.02. niedziela
 16.00 seans filmowy „Alvin i wiewiórki”
 18.00 seans filmowy: „Zjawa”
22.02. poniedziałek
 09.00-14.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 10.00 filmowe spotkania z animacją
23.02. wtorek
 09.00-14.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00 warsztaty z jogi (Anna Furyk) UTW
 16.00-17.00 wynajem Sali: Związek Emerytów i Rencistów
24.02. środa
 09.00-14.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 09.00- 14.00 otwarte warsztaty studia wokalnego
 19.00 koncert: Adam Nowak
25.02. czwartek
 10.00 filmowe spotkania z animacją
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26.02. piątek
 09.00-14.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00 seans filmowy „Odlotowa przygoda”
 18.00 seans filmowy „Joy”
27.02. sobota
 16.00 seans filmowy „Odlotowa przygoda”
 18.00 seans filmowy „Joy”
28.02. niedziela
 16.00 seans filmowy „Odlotowa przygoda”
 18.00 seans filmowy „Joy”
29.02. poniedziałek
 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (Alicja Bartnicka) Biblioteka
 11.30 – 13.30 warsztaty jęz. angielskiego UTW
 14.00 – 15.30 zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak)
 15.00- 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00- 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 – 17.30 warsztaty ruchowe UTW (Elwira Piotrowska)
Marzec 2016 r.:
01.03. wtorek
 15.30-18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00 warsztaty z jogi (Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
02.03. środa
 13.00-15.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 14.00-20.00 warsztaty muzyczne – gitara (Krzysztof Tarasiuk)
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
 15.00 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
03.03. czwartek
 10.00 Cała Polska Czyta Dzieciom
 13.00-15.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 13.00- 17.00 warsztaty muzyczne - śpiew, keybord (Mirosław Wróblewski)
 14.00 zajęcia wokalne (Maja Seibert)
 16.15 warsztaty relaksacyjne UTW (Katarzyna Januszkiewicz)
 18.00- 19.00 warsztaty taneczne - taniec ludowy (Anetta Ciok)
 18.00-20.00 PAT
04.03. piątek
 08.00-11.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 12.00 spektakl teatralny (uczestnicy warsztatów teatralnych)
 13.30 spektakl teatralny (uczestnicy warsztatów teatralnych)
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
 15.00- 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00-17.00 zajęcia teatralne (Patrycja Neidrowska)
 18.00 wernisaż: Katarzyna Drewek „Obrazki z głowy”
 18.00 seans filmowy: „Planeta singli”
05.03. sobota
 18.00 seans filmowy: „Planeta singli”
06.03. niedziela
 18.00 seans filmowy: „Planeta singli”
07.03. poniedziałek
 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (Alicja Bartnicka) Biblioteka
 11.30 – 13.30 warsztaty jęz. angielskiego UTW
 14.00 – 15.30 zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak)
 15.00- 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00- 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 – 17.30 warsztaty ruchowe UTW (Elwira Piotrowska)
08.03. wtorek
 15.30-18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
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 16.00 warsztaty z jogi (Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
 18.00 seans filmowy: „Planeta singli”
09.03. środa
 14.00-20.00 warsztaty muzyczne – gitara (Krzysztof Tarasiuk)
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
 15.00 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
10.03. czwartek
 11.00-12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 13.00- 17.00 warsztaty muzyczne - śpiew, keybord (Mirosław Wróblewski)
 14.00 zajęcia wokalne (Maja Seibert)
 16.00 spektakl teatralny (uczestnicy warsztatów teatralnych)
 16.15 warsztaty rozwoju osobistego UTW (Violetta Jankowiak)
 18.00- 19.00 warsztaty taneczne - taniec ludowy (Anetta Ciok)
 18.00-20.00 PAT
11.03. piątek
 12.00 seans filmowy „Misiek w Nowym Jorku”
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
 15.00- 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00-16.00 zajęcia teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 seans filmowy „Misiek w Nowym Jorku”
 18.00 seans filmowy: „Bernadetta. Cód w Lourdres”
12.03. sobota
 11.00-16.30 Powiatowy Konkurs Recytatorski O „Złote Usta” kl. I-VI SP
 16.00 seans filmowy „Misiek w Nowym Jorku”
 18.00 seans filmowy: „Bernadetta. Cód w Lourdres”
13.03. niedziela
 11.00-14.00 Powiatowy Konkurs Recytatorski O „Złote Usta” kl. I-III Gimnazjum
 16.00 seans filmowy „Misiek w Nowym Jorku”
 18.00 seans filmowy: „Bernadetta. Cód w Lourdres”
14.03. poniedziałek
 seans filmowy „Bernadetta. Cód w Lourdres”
 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (Alicja Bartnicka) Biblioteka
 11.30 – 13.30 warsztaty jęz. angielskiego UTW
 14.00 – 15.30 zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak)
 15.00- 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00- 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 Konkurs Potraw Wielkanocnych
15.03. wtorek
 15.30-18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00 warsztaty z jogi (Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
 18.00 seans filmowy: „Syn Szawła” DKF
16.03. środa
 14.00-20.00 warsztaty muzyczne – gitara (Krzysztof Tarasiuk)
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
 15.00 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 17.00 Wykład: Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej
17.03. czwartek
 11.00-12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 13.00- 17.00 warsztaty muzyczne - śpiew, keybord (Mirosław Wróblewski)
 14.00 zajęcia wokalne (Maja Seibert)
 15.00-16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00 seans filmowy „Zwierzogród”
 18.00- 19.00 warsztaty taneczne - taniec ludowy (Anetta Ciok)
 18.00-20.00 PAT
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18.03. piątek
 09.00 seans filmowy „Zwierzogród”
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
 15.00- 18.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00-16.00 zajęcia teatralne (Patrycja Neidrowska)
 16.00-17.00 warsztaty rękodzieła artystycznego UTW (Ewa Grzeca)
 17.00 Brydż (Zdzisław Koza)
 16.00 seans filmowy „Zwierzogród”
 18.00 wernisaż: Magdalena Bielecka „Nic takiego”
 18.00 seans filmowy: „Pitbull”
19.03. sobota
 11.00 Eliminacje Powiatowe 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 16.00 seans filmowy „Zwierzogród”
 18.00 seans filmowy: „Pitbull”
20.03. niedziela
 16.00 seans filmowy „Zwierzogród”
 18.00 seans filmowy: „Pitbull”
21.03. poniedziałek
 10.00 seans filmowy „Zwierzogród”
 10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW (Alicja Bartnicka) Biblioteka
 11.30 – 13.30 warsztaty jęz. angielskiego UTW
 14.00 – 15.30 zespół wokalny UTW (Mirosław Wróblewski i Violetta Jankowiak)
 15.00- 20.00 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 15.00- 16.00 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
22.03. wtorek
 15.30-18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00 warsztaty z jogi (Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
23.03. środa
 14.00-20.00 warsztaty muzyczne – gitara (Krzysztof Tarasiuk)
 15.00 warsztaty jęz. niemieckiego (Katarzyna Kurdupska) UTW
 15.00 – 18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
24.03. czwartek
 10.30-12.30 spotkanie: projekt w ramach Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne (Narodowe Centrum Kultury)
 11.00-12.30 warsztaty teatralne (Patrycja Neidrowska)
 10.30- 14.00 warsztaty muzyczne - śpiew, keybord (Mirosław Wróblewski)
 10.00-14.00 zajęcia wokalne (Maja Seibert)
25.03. piątek
 13.30 warsztaty komputerowe UTW (Ewa Raszczyk); zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach
29.03. wtorek
 09.00-15.00 szkolenie: Urząd Miasta i Gminy Sztum
 15.30-18.30 warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
 16.00 warsztaty z jogi (Anna Furyk) UTW
 18.00-20.00 PAT
 18.00 seans filmowy „Pokój” DKF

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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