INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXII sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji
10 projektów uchwał oraz 2 obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia i rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:

I. W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.53.2016.MSz
z dnia 24.03.2016 r. zgodnie z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23
marca 2016 r. ustalono na 2016 rok, wielkość dochodów oraz dotacji celowych
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na
dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z
porozumień.
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
a) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”
kwotę 17.800 zł na dochody bieżące – dotacje i przeznacza się na wydatki
bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) 852 „Pomoc społeczna” rozdział:
 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększono plan dotacji o kwotę 14.472 zł na
dochody (§2010) i wydatki w (§ 2820), w ramach zadań zleconych,
 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
zwiększono plan dotacji o kwotę 7.800 zł na dochody (§2010) i wydatki w
(§4130), w ramach zadań zleconych, oraz w ramach zadań własnych o kwotę
3.670 zł dochody (§ 2030) i wydatki (§ 4130),
 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono plan dotacji o kwotę 40.000 zł na dochody
(§2010) i wydatki w (§3110), w ramach zadań własnych,
 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększono
plan dotacji o kwotę 4.070 zł na dochody (§2010) i wydatki w (§4300), w
ramach zadań zleconych,
2. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc
społeczna” rozdz.:
 85212„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
zmniejszono plan dotacji o kwotę 350.000 zł (§2010) dochodów i wydatków, w
ramach zadań zleconych,
 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” zmniejszono plan dotacji o kwotę 10.330 zł, na dochody (§2030) i
wydatki (§3110),
 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszono plan dotacji o kwotę 20 zł
(§2030) dochodów i wydatki (§3030), w ramach zadań własnych.
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II.

Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa” na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Gdańsku Nr DGD-3101-2/16 informującym o przyznanej dla gm. Sztum na 2016 rok
dotacji celowej na wymianę urn wyborczych w wysokości 13.328 zł – dochody (§2010) i wydatki (§4210).
2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.2.2.2016.MSz z dnia 06.04.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/2.2/2016 z dnia 6.04.2016 r. zwiększono
plan dotacji na 2016 rok o kwotę 1.020 zł (§2010) przeznaczonej na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (§3110 kwotę
1.000 zł i §4300 kwotę 20 zł), realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej
kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
b) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.5.2016.MSz z dnia 04.04.2016 r.
załącznik nr 1 - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.4/13/2016 z dnia 4.04.2016r.
zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 5.500.000 zł (§2010) przeznaczonej
na świadczenia wychowawcze wraz z 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.
U. z 2016 r. poz. 195).
3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.39.2016.MS z dnia 01.04.2016r. załącznik nr 1 decyzją Wojewody
Pomorskiego
nr 16/39/2016 z dnia 1.04.2016r. zwiększono plan dotacji na rok 2016
o kwotę 116.000 zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy
o systemie oświaty, (§3240 kwotę 111.000 zł i § 3260 kwotę 5.000 zł),
4)921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki” kwotę
20.000 zł na dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst na zadania bieżące (§2320) i wydatki (§2480),
zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 /2016 z 04 kwietnia 2016 r. do Porozumienia z
dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na powierzenie zadań powiatu
w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Sztumskiemu Centrum Kultury.
II. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej
kwotę 33.500 zł do działu:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” kwotę 9.000 zł na
wydatki majątkowe (§6050), na zwiększenie zadania pn. „ Rewitalizacja Centrum wsi
Postolin – etap III”,
2) 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób
fizycznych kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w
ramach zdarzeń losowych,
3) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.000 zł na
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zakup 2 szt. bramek przenośnych wraz z siatką na boisko w Czerninie oraz kwotę 4.500
zł na ochronę nowego obiektu na stadionie miejskim.
III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801
„Oświata i wychowanie” z rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
kwotę 2.960 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań (z §4300 kwotę 2.850 zł i z §4700 kwotę 110 zł), do rozdz. 80150
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, …” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4300 kwotę 2.850 zł i na
§4700 kwotę 110 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dotyczących podróży
służbowych na szkolenie w SP Nr 2 w Sztumie.

I.

W ZAKRESIE REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Zamówienia publiczne:
1. Rozstrzygnięto przetarg na:
1) Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie,
o udzielenie zamówienia ubiegało się 3 Wykonawców, do realizacji zamówienia
wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Ilonę Stańczyk Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „GRETASPORT” z Dąbrowy Górniczej za cenę 3 892 525,00zł. (
cena najdroższej oferty – 4 489 000,01zł ).
2) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych
pn.: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie”,
o udzielenie zamówienia ubiegało się 2 Wykonawców, do realizacji zamówienia
wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp.
z o.o. Białystok, za cenę 60 270zł (cena najdroższej oferty - 117 957,00zł).
2. Ogłoszono przetargi na:
1) roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku
Miejskiego w Sztumie - Etap II, otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.04. 2016r. wpłynęły
dwie oferty, cena najtańszej wynosi 268 516,08zł.
2) roboty budowlane - Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku zamków gotyckich
wokół Jeziora Zajezierskiego" w ramach projektu "Ochrona wód i przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum" - Gmina Sztum jest
Liderem Projektu - termin składania ofert do 04.05.2016r.
3) usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa
ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w
ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum - Gmina Sztum jest Liderem Projektu - termin składania ofert do
04.05.2016r.
4) roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo
na terenie Gminy Sztum - termin składania ofert do 05.05.2016r.
5) roboty budowlane (dla Malborka – Partnera Projektu) - Ochrona wód i przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11
Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - termin składania ofert do 04.05.2016r.
6) usługi (dla Malborka – Partnera Projektu) - Nadzór inwestorski nad zadaniem Ochrona
wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi
3|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – termin
składania ofert do 04.05.2016r.
7) Dostawę wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarskoatletycznego kategorii VA (krajowej) zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki (PZLA) i IAAF w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja stadionu
miejskiego w Sztumie – termin składania ofert do 06.05.2016r.
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 „ELDRO” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. z Grudziądza, umowę
zawarto w dniu 7 marca 2016r., Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze, trwają prace
rozbiórkowe i rozpoczęto wykonanie chodnika na ulicy Wiejskiej (planowany termin
zakończenia 31.10.2016r.). Koszt robót budowlanych to 2 099 975,90zł.
Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza.
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, wykonano m.in. ciąg komunikacyjny pieszorowerowy od Pasażu do Parku, miejsca postojowe jako zaplecze dla amfiteatru, wykonano
zbiornik rozsączający oraz część kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robot
- 29.07.2016r. Koszt robót budowlanych to 1 275 450zł.
Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Projektowo-Inwestycyjne „HYDRO-TERM” Adam
Papaj (24.600zł ).
Wykonawcy robót udzielono zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu
dodatkowego ciągu pieszego z kostki betonowej o pow. ok. 400m2 i ciągu pieszo-rowerowego
o nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 300m2 oraz schodów o wartości 239 915,57zł brutto.
W zamówieniu podstawowym
przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego
o wartości nieprzekraczającej 20% zamówienia uzupełniającego ( tj. 255 090zł).
Nadzór nad zamówieniem uzupełniającym będzie sprawować Biuro Projektowo-Inwestycyjne
„HYDRO-TERM” Adam Papaj (3 900zł ).
3. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie,
Wykonawcą jest Ilona Stańczy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT”
z Dąbrowy Górniczej, przekazano plac budowy.
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 przyszłym tygodniu jest planowane spotkanie z mieszkańcami Sztumskiej Wsi i Nowej
Wsi.

II.
1.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA :
W okresie sprawozdawczym:
Przygotowano dokumentację projektową na realizację III etapu modernizacji gruntowych dróg
gminnych przez zmianę ich nawierzchni z gruntowej na betonową z płyt yumbo. Przygotowano
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

również oraz ogłoszono przetarg na modernizację wcześniej wytypowanych odcinków dróg.
Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 5.05.2016 r..
Rozpoczęto pozimowe remonty dróg gruntowych. Poprawę stanu dróg dokonano na tą chwilę
w miejscowościach: Zajezierze, Kępina i Gościszewo. Trwają przeglądy dróg w pozostałych
sołectwach.
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na świadczenie
usługi w zakresie nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwacji i utrzymaniu fontanny
zlokalizowanej na Placu Wolności.
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na świadczenie
usługi w zakresie okolicznościowej dekoracji miasta.
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na świadczenie
usługi utrzymania cmentarzy wojennych z dotacji przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego.
Zlecono wykonanie i montaż w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 nowych bramek do gry
w piłkę nożną na boisku sportowym w Postolinie.
Zlecono firmie Cleaner z Elbląga ustawienie i bieżące utrzymanie kabin sanitarnych na terenie
miasta.
Wydano 10 decyzji administracyjnych z zakresu zezwoleń na usuwanie drzew i zakrzewień.
Wydano decyzję środowiskową na zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej na cele
produkcyjne dla Maximus Trading Sp. z o.o. na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Sztumie.
Wydano decyzję środowiskową na przebudowę istniejącego mostu drogowego nad Kanałem
Uśnickim w Uśnicach.
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na
terenie Miasta i Gminy Sztum i wprowadzenia jej wyników do Bazy Azbestowej.
Złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest oraz wprowadzenia jej wyników do Bazy Azbestowej.
Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na udzielenie dotacji na zadania polegające na likwidacji azbestowych pokryć
dachowych z terenu Miasta i Gminy Sztum – przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
20.05.2016 r.
W okresie międzysesyjnym z terenu Miasta i Gminy Sztum odebrano i poddano
zagospodarowaniu 617 ton odpadów pochodzenia komunalnego.
Zlikwidowano tzw. dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane w Zajezierzu oraz na Os. Na
Wzgórzu w Sztumie.
Przeprowadzono kwalifikację wojskową podczas której rutynowemu badaniu poddano 101
osób z rocznika 1997.
Przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania z ilości odebranych
i zagospodarowanych odpadów komunalnych w roku 2015.
Wykonano naprawy lamp solarnych w Barlewicach i Sztumskiej Wsi.
Zawarto umowę na wykonanie iluminacji świetlnej przy kościele w Postolinie.
Uzyskano zezwolenie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku na
zamknięcie odcinka DK55 na czas organizowanego Biegu Solidarności. Trwają prace nad
określeniem i przekazaniem do GDDKiA tymczasowej organizacji ruchu.
W ramach inicjatywy lokalnej zlecono zakup i montaż elementów zabawowych na tworzonym
placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

STRAŻ MIEJSKA
Przeprowadzono kompleksową kontrolę porządkową miejscowości Czernin obejmującą
infrastrukturę drogową, oznakowanie, tereny zielone. Zalecenia pokontrolne zostały
przekazane poszczególnym właścicielom terenów.
Zgłoszono konieczność napraw studzienek telekomunikacyjnych znajdujących się na terenie
miasta oraz w Czerninie.
Przygotowano zarządzenie dotyczące zmiany organizacji ruchu przy Kino-Teatrze na ul. Reja
– wprowadzono zakaz ruchu z wyjątkiem pojazdów Sztumskiego Centrum Kultury.
Udzielono pomocy prawnej dla GDDKiA w związku z zajęciem pasa drogowego na ul.
Kwidzyńskiej.
Wykonano kontrolę stanu dróg w miejscowościach Zajezierze, Gościszewo, Postolin, Czernin.
Udzielono 22 asysty podczas kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu.
Odbyto 4 popołudniowe służby wspólnie z Policją w ramach zawartego porozumienia.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I
MAJĄTKU :
W marcu odbyło się wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd gmina Sztum,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do 12 kwietnia 2016 r. można było składać
uwagi i wniosku do planu. Nikt nie złożył uwag (uchwała jest w porządku obrad dzisiejszej
sesji).
30 marca 2016 r. został wysłany do opiniowania i uzgodnień projekt zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum,
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dnia 15 kwietnia 2016 r. została zawarta umowa użyczenia z MGOPS w Sztumie na lokal
użytkowy znajdujący się w budynku Jagiełły 24 w Sztumie na cele składowania i
magazynowania żywności dla najuboższych mieszkańców miasta i gminy Sztum.
Wszczęto z urzędu 6 postępowań dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów
nieruchomości położonych w Sztumie obręb 4, w miejscowościach Koniecwałd i Sztumskie
Pole.
Wydano 5 decyzji o podziale i rozgraniczeniu nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych,
jak i z urzędu. Nieruchomości położone w miejscowościach: Sztum (obręb 2), Barlewice,
Gościszewo i Zajezierze.
Skierowano do Sądu Rejonowego w Kwidzynie VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sztumie
wniosek o regulację stanów prawnych gminnych nieruchomości położonych na granicy
obrębów Sztum/Kępina (podwójna numeracja i księga wieczysta).
Sprzedano w drodze II przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem
garażowo- magazynowym i działkę niezabudowaną, położoną w Sztumie przy ul.
Kochanowskiego. Cena sprzedaży wyniosła 109 750,00 zł. netto.
Przeprowadzono II przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Krynicy
Morskiej zabudowanej trzema budynkami Ośrodka Relaks. Przetarg nie wyłonił nabywcy,
ponieważ nikt nie wpłacił wadium pomimo dużego zainteresowania (5 osób). Cena
wywoławcza do II przetargu wynosiła 2 600 000,00 zł.
Podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży pięciu działek
położonych przy ul. Słonecznej i Ogrodowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Sztumie przy ul. Ogrodowej i
przy ul. Wojciechowskiego.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

IV.

W okresie sprawozdawczym wydano:
35 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
3 wypisy i wyrysy z planów miejscowych,
4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
2 decyzje w sprawie zmiany ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy,
4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO :
1. W związku z podpisaną w dniu 29 marca 2016 r. umową o dofinansowanie projektu pn.
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum” powołano zespół zadaniowy, który będzie odpowiedzialny za jego
prawidłową realizację. Uzyskano dostęp do systemu teleinformatycznego SL2014,
służącego do składania wniosków o płatność, kontaktów z Instytucją Zarządzającą i
przekazywania niezbędnych dokumentów oraz uczestniczono w warsztatach z zakresu
jego obsługi. Przygotowano i przekazano harmonogram płatności oraz informację o
zamówieniach publicznych w ramach projektu. Sporządzono plan promocji dla projektu
oraz umieszczono informację o projekcie na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum.
2. W dniu 13 kwietnia 2016 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono
2 wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Zmiana nawierzchni dróg
gminnych w miejscowościach Kępina i Koniecwałd w Gminie Sztum” oraz operacji
pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd w Gminie
Sztum”. Wnioski zostały złożone w ramach konkursu dla poddziałania „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” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020. Projekty dotyczą 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. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w sierpniu 2016 r.
3. W dalszym ciągu trwa ocena projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności
energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)” złożonego 29 stycznia
2016r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. W ramach tego projektu planowana jest
termomodernizacja 9 obiektów na terenie Gminy Sztum. Wniosek został pozytywnie
zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych. Obecnie trwa ocena
wykonalności projektu.
4. Trwają prace nad przygotowaniem projektu partnerskiego 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.
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5.

6.

7.

8.

Prowadzona jest korespondencja z Departamentem Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego oraz ustalany jest ostateczny zakresu inwestycji realizowanych
przez poszczególnych Partnerów. W związku ze zmianą harmonogramu naboru
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 termin złożenia
wniosku został przesunięty na IV kwartał 2016 r.
W dniu 8 kwietnia 2016 roku Fundacja Aktywizacja z siedzibą w Warszawie jako
Partner Wiodący złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści” w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Realizacja projektu będzie miała na celu wzmocnienie systemu
nieformalnej edukacji cyfrowej osób dorosłych m.in. w Gminie Sztum. Aby przystąpić
do projektu wykonana została „Lokalna diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie
kompetencji cyfrowych”. W obecnym kształcie Partnerstwa w realizację projektu
zaangażowani są następujący Partnerzy – Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych i Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to sierpień 2016 roku.
Trwa ocena złożonego w lutym br. projektu 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 zostały
objęte 4 Przedsięwzięcia:
- 15 kwietnia odbył się konkurs „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polu”
organizowany przez Koło Łowieckie Cyranka;
- 01 maja odbędą się ogólnodostępne Zawody Spławikowe organizowane przez Koło
PZW nr 9 w Sztumie.
- 07 maja młodzież z Gimnazjum w Sztumie i Czerninie wraz z opiekunami
uczestniczyć będzie w obchodach Dnia Europy w Warszawie tzw. „Paradzie
Schumana”.
- Od 24 do 26 czerwca odbędzie się maraton wędkarski spławikowo- gruntowy
organizowany przez koło PZW nr 25 w Sztumie.
W dniu 04 kwietnia 2016 przedstawiciel Gminy Sztum wziął udział w spotkaniu
mającym na celu rozwój turystyki i produktu turystycznego na terenie gminy.
Spotkanie zorganizowane zostało w Dzierzgoniu przez Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion Bałtyk. W spotkaniu udział wzięli Sztumscy Przedstawiciele Usług
Turystycznych.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Trwa realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. Modernizacja
placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im.
Kubusia Puchatka w Sztumie. Wniosek w powyższej sprawie wpłynął do tut. Urzędu
14 stycznia br., a jego Inicjatorkami są Panie Renata Jagielska i Iwona Psuja. Wkładem
własnym Inicjatorów w realizację zadania jest praca własna w postaci przygotowania
terenu pod urządzenia, drobnych prac porządkowo - estetycznych i wkład rzeczowy:
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materiał niezbędny do przygotowania stref bezpieczeństwa wokół urządzeń
zabawowych. Gmina w ramach zadania sfinansuje zakup elementów zabawowych za
kwotę
4 022,00 zł, co stanowić będzie 69 % wartości całego zadania. W dniu
21.03.2016 podpisana została umowa na realizację zadania. Inicjatywa zostanie
zrealizowana do końca kwietnia br.
2. W dniu 13 kwietnia br. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pod Wiatrakami na realizację
zadania publicznego pn.: Organizacja festynu kulturalno – rekreacyjnego z okazji
Świąt 1-3 Maja w ramach trybu małych zleceń. Wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 680,00 zł. Przewidywany termin rozpatrzenia oferty to 27 kwietnia br.
3. W dniu 8 kwietnia 2016 roku ogłoszony został otwarty konkurs na realizację zadań
publicznych w 2016 roku. W ogłoszonym naborze określono 11 zadań publicznych na
łączną kwotę 38 400,00 zł w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty i
wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do
02 maja br., rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano do dnia 10 maja br.
4. W dniu 6 kwietnia roku rozstrzygnięto drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji w
zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum. W naborze wpłynęły 2
wnioski, które zostały sprawdzone pod względem formalnym i prawnym. W ramach
rozstrzygniętego naboru udzielono dotacji na łączną kwotę 43 500,00 zł i podpisano 2
umowy na realizację następujących zadań:
a) 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”, Klub Sportowy Victoria - przyznano dotację w wysokości
5 500,00 zł,
b) Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum wraz z organizacją
imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu, Klub Piłkarski
Olimpia Sztum - przyznano dotację w wysokości 38 000,00 zł.
V.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ :
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2015-2022 (LPR) – 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.
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji w mieście Sztum, która, po uzyskaniu pozytywnych jednogłośnych opinii Komisji
Rady zostanie przedstawiona radnym do podjęcia na Sesji w dniu 27.04.2016. W dniu
26.04.2016 r. odbyły się konsultacje społeczne Diagnozy obszarów rewitalizacji, która stanowi
część LPR. Nadal trwają prace nad opracowywaniem samego dokumentu LPR, który również
podlegał będzie konsultacjom społecznym.
2. Program „rodzina 500 +” – od 01.04.2016 r. trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł; do dnia 23.04.2016 r. przyjęto ogółem 1048 wniosków, w
tym 158 elektronicznie (15%), wydano 235 decyzji w tych sprawach. Od 25.04.2016 r.
realizowane są pierwsze wypłaty świadczenia na kwotę 122 500,00 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
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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. Obecnie trwa przygotowywanie załączników do umowy o
dofinansowanie projektu, w tym konstruowanie umowy partnerskiej.
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. Zdarzenie losowe – pożar w Polaszkach - w okresie międzysesyjnym miały miejsce 2 poważne
pożary w miejscowości Polaszki (15 i 17.04.2016 r.). W wyniku tych zdarzeń 5 rodzin straciło
cały dobytek i musiało opuścić spalone doszczętnie mieszkania, w większości prywatne i
nieubezpieczone. 3 rodziny (ogółem 14 osób) zostały umieszczone w Internacie ZSZ w
Barlewiczkach, gdzie zapewniono im bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Wszystkie
rodziny (w sumie 15 osób) objęte zostały kompleksową pomocą MGOPS w Sztumie, w tym
finansową, rzeczową i psychologiczną. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, w celu
przywrócenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Polaszek i sołectwa Postolin, w dniu
20.04.2016 r. złożył do Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa podpalenia budynku.
6. Program Pomocy Żywnościowej – we współpracy z PCK w Malborku w dniach 2528.04.2016 r. realizowano kolejny etap dystrybucji żywności wśród uprawnionych
mieszkańców miasta i gminy Sztum.
7. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy
Sztum projektu przyjęto 258 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1205 Kart.
Liczba rodzin, które otrzymały SKDR wynosi 240.
8. Teleopieka, tzw. „Guzik życia” – Od listopada 2014 r. Miasto i Gmina Sztum oferuje
mieszkańcom usługę teleopieki. Usługa skierowana jest w szczególności do osób starszych,
niepełnosprawnych czy samotnych; obecnie korzysta z niej 21 osób.
9. Dzienny Ośrodek Wsparcia w Czerninie – w okresie międzysesyjnym podpisano umowę ze
Stowarzyszeniem Pomocy osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” na prowadzenie
Dziennego Ośrodka Wsparcia Seniorów dla 10 osób starszych.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 12 rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu
Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 33 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się 7
indywidualnych dyżurów członków GKRPA; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 23
osoby.
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 TerapeutycznoPrawne „Interios” w ramach Programu Ministerstwa Sprawiedliwości).
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.
11. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 4 Niebieskie karty; zwołano 13 grup roboczych w celu podjęcia
działań na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 11 środowisk,
w których stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
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12. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia Funduszu Alimentacyjnym – w okresie
międzysesyjnym Ośrodek przyjął ogółem 129 wniosków w tych sprawach, wydano 153 decyzje
administracyjne.
Liczba rodzin uprawnionych obecnie do świadczeń z FA to 176, natomiast świadczenia
rodzinne wypłacane są dla 1176 rodziny.
14. W okresie międzysesyjnym wydano 117 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, 53 decyzje w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 6 decyzji dot.
dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 331 rodzin (758 osoby w rodzinie), z pomocy
niefinansowej skorzystało 297 rodzin (952 osoby w rodzinie).
Przeprowadzono ogółem 112 wywiadów środowiskowych, podpisano i wdrożono 12 nowych
kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 18 klientów, W DPS przebywało 14 mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 32 osoby, 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 36 rodzin (95 osób w rodzinie).
W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 2 asystentów rodziny
(12 rodzin) oraz skierowano publiczne ogłoszenie dla zainteresowanych rodzin wspierających.
VI.

W ZAKRESIE OŚWIATY :
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) W ramach Osi Priorytetowej 3 Działania 3.2 Edukacja Ogólna RPO WP 2014-2020
W okresie międzysesyjnym:
a) Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując
czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i
Gminy Sztum uzyskał pozytywną ocenę formalną za spełnienie kryteriów formalnych
dopuszczalności (podstawowych i specyficznych) i został przekazany do etapu oceny
merytorycznej.
2. W ramach Osi Priorytetowej 3 Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna RPO WP 2014-2020
W okresie międzysesyjnym:
a) W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w dniu
15.04.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu
zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16. Tytuł projektu: Z przedszkolem na Ty upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum.
Całkowita wartość projektu 1.070.335,00zł, w tym wkład własny (160.550,25zł (w tym
niepieniężny: 150.850,00zł; finansowy 9.700,25zł). Planowany okres realizacji projektu:
01.09.2016r. - 31.08.2017r.. Projekt opracowano w oparciu o diagnozę w zakresie m.in.:
zapotrzebowania na dodatkowe miejsca przedszkolne w Mieście i Gminie Sztum, potrzeb dot.
realizacji zajęć specjalistycznych i ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych.
Diagnoza została przeprowadzona przez MGZO Sztum i zatwierdzona zarządzeniem nr
45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dn.14.04.2016r. Celem projektu jest zwiększenie
liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla
70 dzieci 3-4 letnich oraz zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
4 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP), dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum. Zaplanowane działania: 1) utworzenie trwałych miejsc wychowania
przedszkolnego tj.50 w Publicznym Przedszkolu w Sztumie i 20 w Czerninie; 2) organizacja
specjalistycznych zajęć dla 78 dzieci w wielu 3-6 lat ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
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(SPE), uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie i
Oddziału Przedszkolnego w Nowej Wsi; 3) organizacja zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe dla 362 dzieci w wieku 3-6 lat z OWP jak w pkt 2; 4) organizacja szkoleń dla 23
nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 78 dziećmi ze SPE; 5)
organizacja szkoleń dla 24 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu
się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) oraz stosowania nowoczesnych
metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji-kluczowych u 262 dzieci. Działania
realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i
aktywizujących metod pracy. W efekcie realizacji ww. działań 70 dzieci w wieku 3-4 lat
zostanie objętych edukacją przedszkolną, 23 n-li nabędzie kompetencje do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym ze SPE, w tym z niepełnosprawnymi, dzięki czemu 78 dzieci (5
niepełnosprawnych) zwiększy swoje szanse rozwojowe, 24 n-li nabędzie umiejętności w
zakresie wykorzystywania TIK podczas pracy dydaktycznej oraz stosowania aktywizujących
metod pracy w trakcie procesu kształcenia dzieci. 4 OWP zostaną doposażone w nowoczesne
pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i
rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w OWP. Miasto i Gmina Sztum zapewni
trwałość utworzonych miejsc przez 2 lata od zakończenia realizacji 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 mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z przedsiębiorczości i
ekonomii w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
W okresie międzysesyjnym:
a) 6 kwietnia zakończyła się realizacja zajęć w ramach II etapu projektu. Etap ten obejmował
część dydaktyczną oraz projektowo-konkursową projektu, realizowaną przez uczniów pod
opieką nauczyciela, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Efektem realizacji II etapu
projektu, jest praca konkursowa o tematyce ekonomicznej, która została wysłana do
organizatora Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej i bierze udział w ogólnopolskim konkursie.
Ponadto rozstrzygnięty został konkurs na najlepszego ucznia projektu. Nagrody otrzymali:
Emilia Lemkowska, Wiktoria Chruścińska oraz Kacper Kaniepień. Wszyscy uczestnicy
projektu uzyskali certyfikat uczestnictwa w projekcie. Do organizatora wysłano sprawozdania
końcowe z realizacji projektu. Projekt jest w fazie rozliczenia i zakończenia.
4. Projekt „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Program
ma na celu zachęcenie dzieci do podnoszenia sprawności fizycznej i zdobywania nowych
umiejętności ruchowych, wsparcia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania
fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
oraz podniesienia atrakcyjności zajęć, w tym promowanie nowych form zajęć ruchowych
zgodnych z podstawą programową.
W okresie międzysesyjnym:
1. 25 kwietnia szkoły: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Szkoła Podstawowa w Czerninie oraz
Szkoła Podstawowa w Gościszewie przesłały oświadczenie o kontynuacji klas z udziału w
projekcie „Mały Mistrz” w roku szkolnym 2016/2017 zgłoszonych w latach ubiegłych,
2. 27 kwietnia Szkoły: Szkoła Podstawowa w Czerninie oraz Szkoła Podstawowa w Gościszewie
zgłosiły nowe 1 klasy do udziału w projekcie w roku szkolnym2016/2017 r.
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.
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W okresie międzysesyjnym:
a) 18 kwietnia odbyły się obrady jury (w składzie: Chorąży sztabowy Straży Granicznej Lidia
Osik, Dyrektor Teatru imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu Mirosław Siedler. Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu Marek Jarosz, Dyrektor
Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie Adam Karaś, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie Katarzyna Krzyżykowska) w ramach konkurs na spot filmowy pn. ”STOP
DOPALACZOM! WOLNY OD UZALEŻNIEŃ – NAKRĘĆ TO!!!” pokazujący zagrożenia
związane z zażywaniem narkotyków i promujący zdrowy tryb życia, wolny od używek, w tym
przede wszystkim od narkotyków i tzw. dopalaczy. Spośród 28 złożonych prac, laureatami
konkursu zostały 3 zespoły, ponadto dwie prace uzyskały wyróżnienia. Ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 6 maja 2015 r. w Kino-Teatrze Powiśle.
6. Bieżąca działalność.
1) W ramach wparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Sztum w okresie międzysesyjnym:
a) Rozpatrzono wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski. Na powyższe zadanie
wykorzystano dotację z Funduszu Pracy w kwocie 16.162.,00zł.
2) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
przyznano 7 zasiłków szkolnych dla uczniów, których rodzina znalazła się z trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego (w tym 4 osoby z powodu pożaru).
3) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
złożono do Kuratorium Oświaty w Gdańsku harmonogram przekazania środków finansowych
na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2016r.
4) Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektorów szkół: Zespołu Szkół w Gościszewie i
Zespołu Szkół w Czerninie. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.03.2016r. Posiedzenia
komisji konkursowych odbyły się w dniu 31.03.2016r. Na każdy z konkursów wpłynęło po 1
ofercie złożonej przez dotychczasowych dyrektorów. W wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego na okres od 01.09.2016 roku do 31.08.2021 roku dyrektorami
zostali: w Zespole Szkół w Gościszewie Pani Magdalena Zimińska, w Zespole Szkół w
Czerninie Pani Bożena Krystyna Andrzejewska.
5) Sporządzono sprawozdanie System Informacji Oświatowej według stanu na dzień 31.03.2016
roku. Sprawozdanie obejmuje dane ze wszystkich szkół i przedszkoli dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum oraz szkół i przedszkoli niepublicznych, które
figurują w ewidencji prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum.
6) Dnia 05.04.2016 roku sporządzono sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego
dotyczące Badania popytu na pracę za pierwszy kwartał 2016 roku (Z-05). Sprawozdanie
zostanie złożone dla Szkoły Podstawowej w Czerninie, Publicznego Przedszkola w Czerninie
oraz Publicznego Przedszkola w Gościszewie.
7) W dniu 07.04.2016 roku zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkoli. Głównym
tematem spotkania było przedstawienie założeń platformy e-learningowej dla nauczycieli,
rodziców i uczniów nuadu.pl oraz omówienie zmian w ustawie o systemie oświaty.
8) Przygotowano procedurę zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkól podstawowych i
gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.
9) W dniu 19.04.2016 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu Nr 1
w Sztumie przedstawiono informację dotyczącą budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2016 rok
w zakresie oświaty.
10)
Przygotowano wniosek o pozyskanie środków finansowych z rezerwy MEN w celu
dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń
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w szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
7. Imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W dniu 01.04.2016r.– uczniowie szkół wzięli udział w gminnych eliminacjach
„Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
2) W dniu 05.04.2016r. odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty;
3) W dniu 14.04.2016r. w Gimnazjum nr 1 w Sztumie odbył się gminny etap eliminacji szkół
podstawowych i gimnazjów w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do etapu
powiatowego zakwalifikowała się SP Gościszewo, w kategorii gimnazjów- Gimnazjum nr 2 w
Czerninie;
4) W dniach 18-20.04.2016r- odbył się egzamin gimnazjalny;
5) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
a) Prowadzono cykliczne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Angielskie czwartki” zabawy z językiem angielskim i wykorzystywanie codziennych sytuacji edukacyjnych do
osłuchania dzieci z językiem angielskim, poznawania prostych zwrotów i określeń. W ramach
współpracy z rodzicami w grupie 4-5-latków w dniu 07.04.2016r. jeden z rodziców
przeprowadził zabawy z językiem angielskim oraz czytał dzieciom bajkę w języku angielskim;
b) Realizowano Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Wyobraźni Play-Doh”
koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych
przedszkolaków. Celem Programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat
według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje;
c) Systematyczne zajęcia i zabawy sportowe w grupie dzieci 4-5 letnich prowadzone przez
nauczycielkę grupy w ramach autorskiego projektu „Sport to zdrowie”;
d) W dniu 04.04.2016r. pięć grup przedszkolnych uczestniczyło w przedstawieniu teatralnym pt.
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu profesjonalnych artystów z Wrocławia;
e) W dniu 19.04.2016r. grupa 5-latków zajęła III miejsce w II Przeglądzie Teatrzyków
Dziecięcych pt. „Przedszkolne Wierszowanie” w Starym Polu;
f) W dniu 21.04.2016r. obchodzono Światowy Dzień Ziemi w ramach którego dzieci
przygotowały plakaty i hasła ekologiczne na wystawę pt. „Dbamy o naszą planetę”,
uczestniczyły w zajęciach warsztatowych połączonych z obejrzeniem prezentacji
multimedialnej „Prośby Ziemi”, brały udział w uroczystym zasadzeniu tui w ogrodzie
przedszkolnym, uczestniczyły w przemarszu ulicami miasta /z hasłami i transparentami/;
g) Realizowano szereg zadań w ramach Ogólnopolskiego Programu Kubusiowi Przyjaciele
Natury m.in.:
 w dniu 29.03.2016r. grupa 3-latków i 4-latków należąca do Klubu Ekoludków obchodziła
Dzień Marchewki. Celem zajęć było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw jako
darów natury na przykładzie marchewki;
 w dniu 12.04.2016r. odbyła się przedszkolna zbiórka makulatury zorganizowana przez Klub
Ekoludków;
 w dniu 21.04.2016r. grupy 3- i 4-latków brały udział w zajęciach warsztatowych „Jak zrobić
coś z niczego czyli recyklingowy zawrót głowy”;
 Kontynuowanie działań w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czytanie
dzieciom bajek przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, przez rodziców dzieci oraz wyjście
grupy 5-6 latków do Kina-Teatru w Sztumie na głośne czytanie „Legend biebrzańskich” w
wykonaniu pana Piotra Steca.
8. W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
a) W dniu 04.04.2016r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas pierwszych na temat
narkomanii. Spotkanie prowadziła Pani nadkomisarz Elwira Lelental;
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b) W dniu 11.04.2016r. w ramach zadań z programu Solidarnej Szkoły uczniowie kl. II
uczestniczyli w warsztatach w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tematem zajęć
było „Życie codzienne w latach 70-tych i 80-tych w PRL". Uczniowie zwiedzili wystawę stałą
ECS. Eksponaty i komentarze oraz prezentacje multimedialne przeniosły ich w świat dziadków
i rodziców.
c) W dniu 12.04.2016r wręczono dyplomy laureatom kuratoryjnych konkursów przedmiotowych
z gimnazjów województwa pomorskiego: Klara Omieczyńska i Julia Zadrożna - laureatki
konkursu biologicznego, Kacper Najda - laureat konkursu historycznego, Oskar Stachowski finalista konkursu historycznego i fizycznego, Joanna Fehrmann, Jakub Kun, Michał
Zdziennicki – finaliści konkursu historycznego;
d) W dniu 14.04.2016r. już drugi raz w tym roku szkolnym uczniowie wzięli udział w dniach
otwartych Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych MEDYK., podczas których uczniowie
klas drugich mieli okazję zwiedzić specjalistyczne gabinety szkoły; uczestniczyć w pokazach:
pierwszej pomocy, pomiaru ciśnienia, zabiegów kosmetycznych - makijażu i manicure, masażu
relaksacyjnego (kamieniami i pałeczkami bambusowymi), sposobów dbania o zęby oraz
zapoznania się z pracownią rękodzieła. Wizyta w szkole medycznej byłą dla gimnazjalistów
inspirującą lekcją w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia;
e) W dniu 19.04.2016r. po warsztatach w ECS o realiach życia w PRL-u zorganizowano spotkanie
z współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, obecnie marszałkiem Senatu panem
Bogdanem Borusewiczem. Spotkanie odbyło się w biurze senatorskim w Gdańsku.
9. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie:
a) W dniu 04.04.2016r. odbył się wyjazd członków Klubu Gier Planszowych Pionkolandia do
Warszawy na Ogólnopolski Festiwal Gier dla Zrównoważonego Rozwoju. Podczas festiwalu
zaprezentowano gry edukacyjne, które można wykorzystać podczas lekcji;
b) W dniu 04.04.2016r. w szkole odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek” –
cel wychowawczy: zmierzenie się dobra i zła, prawdomówność, szczerość, niesienie pomocy;
c) W dniu 06.04.2016r. uczniowie byli w SCK na przedstawieniu teatralnym Edukacyjnego
Teatru z Wrocławia „Alcybiades”,
d) W dniu 07.04.2016r analityczna Rada Pedagogiczna – analiza sfery dydaktycznowychowawczej. Oraz szkolenie dla nauczycieli pt. „Edukacja włączająca”;
e) W dniu 07.04.2016r. rozstrzygnięto konkurs pod nazwą "Odwiedziny Mlecznych Bohaterów
w Twojej szkole", organizowanym w ramach programu "Mamy kota na punkcie mleka". Celem
konkursu jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, w tym roli nabiału w diecie
dzieci, inspirowanie dzieci do czynnego udziału poprzez zabawę w temacie walorów
odżywczych mleka i produktów mlecznych oraz rozwijanie umiejętności oraz wyobraźni dzieci
w tematyce mleka. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu, który miał na celu
pokazanie, dlaczego Mleczni Bohaterzy mają odwiedzić naszą szkołę. Taki krótki 45 sekundowy film nagrała klasa 1 a, który wygrała nagrodę w konkursie w postaci specjalnego
przedstawienia;
f) W dniu 08.04.2016r. – rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Żyj zdrowo, będzie kolorowo” w
ramach realizacji programu Owoce i warzywa w szkole zorganizowanego przez dostawcę
owoców i warzyw firmę K2 Borzechowo;
g) W dniu 11.04.2016r. zorganizowano zajęcia dla uczniów klas 4-6 z przedstawicielami policji
w ramach priorytetu Zdrowa i Bezpieczna szkoła;
h) W dniu 12.04.2016r. w ramach programu Erasmus + odbyła się dla uczniów wycieczka do
Torunia;
i) W dniu 14.04.2016 r. odbył się Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem – w
sprawdzianie wzięli udział uczniowie klas 3. Sprawdzian obejmował zakres wiedzy i
umiejętności matematycznej, polonistycznej i przyrodniczej. Część przyrodnicza pojawiła się
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w tej edycji po raz pierwszy i stanowiła dodatkowy element sprawdzający;
j) W dniu 19.04.2016r. w ramach innowacji pedagogicznej wyjazd klasy II do lasu, w celu

wielozmysłowego poznania budowy lasu. Podczas wyjazdu zajęcia ruchowe z elementami
logorytmiki;
k) W dniu 21.04.2016r. w ramach realizacji szkolnego projektu: Szkoła Rodzicom odbyło się
spotkanie z pedagogiem, terapeutą Panią Renatą Wolińską. Temat wykładu „Rola autorytetu
wśród dzieci”;
l) W dniu 23.04.2016r. – szkoła jest organizatorem od wielu lat Powiatowego konkurs
matematycznego – Myślę, badam rozwiązuję – promowanie wartości nauki, integracja
środowiska szkolnego. W konkursie uczestniczą uczniowie klas 1-3 szkół gminy, powiatu;
m) W dniu 25.04.2016r. – wyjazd klas 3 na musical „Trudne pytania” poruszający temat – siły,
znaczenia ludzkich marzeń i dążenia do ich urzeczywistnienia – realizacja Stowarzyszenie
teatralne Ingenium;
n) W dniu 26.04.2016r. odbył się Gminny konkurs wiedzy ekologicznej – Ekoturniej „Żyję
zdrowo – żyję ekologicznie” – promowanie ekologicznego trybu życia, kształtowanie nawyków
(wzorców) ekologicznego postępowania;
o) W dniu 26.04.2016r. – wyjazd klas 2 na warsztaty kulinarne (do Borzechowa) w ramach
realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” zorganizowanego przez dostawcę warzyw i
owoców do szkoły – Restaurację K2 Borzechowo – racjonale odżywianie, znaczenie warzyw i
owoców w codziennej diecie dziecka;
p) W dniu 27.04.2016 r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci sześcioletnich (z
przedszkoli) prowadzone przez nauczyciela klas 2, którego uczniowie rozpoczęli edukację w
wieku 6 lat;
10.
W Zespole Szkół w Czerninie:
a) W dniu 30.03.2016r. odbyło się prze
b) dstawienie dla przedszkolaków oraz uczniów I klasy szkoły podstawowej pt. „Kopciuszek”;
c) W dniu 02.04.2016r. już po raz kolejny zakwitły żonkile, czyli odbyła się kolejna zbiórka
pieniędzy w ramach akcji charytatywnej Pola Nadziei. Uczennice gimnazjum kwestowały pod
jednym z miejscowych sklepów wręczające żonkile wszystkim ofiarodawcom, którzy datkami
wspierali Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA;
d) W dniu 05.04.2016r. uczniowie klas I gimnazjum z inicjatywy Pana Zbigniewa
Zwolenkiewicza przeprowadzili akcję porządkowania terenów tzw. lasu czernińskiego.
Wynikiem pracy zaangażowanych uczniów było uzbieranie znacznej ilości odpadów
pozostawionych przez człowieka;
e) W dniu 11.04.2016r. w ramach programu „Książki Naszych Marzeń”, umożliwiających zakup
książek do biblioteki szkolnej, uczniowie klas IV układali krzyżówkę związaną z
propagowaniem akcji czytelniczej;
f) W dniu 11.04.2016r. uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową;
g) W dniu 15.04.2016r. uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Jak dokarmiać i
ochraniać zwierzynę w lesie i na polu”, organizowanym przez Koło Łowieckie Cyranka w
Sztumie
4. Remonty w placówkach oświatowych:
a) Prowadzono prace remontowe urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi.
VII.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY :
30.03. 2016
8.30 - seans zbiorowy "Historia Roja"
12.00 - seans zbiorowy "Historia Roja"
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 - 18. 30 taniec
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14.00 - 20.00 gitara
31.03. 2016
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
13.00 - 17.00 warsztaty: śpiew, keybord
14.00 - zajęcia wokalne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
01.04. 2016
11.00 - Konkurs wiedzy o pożarnictwie
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
16.00 - 17.00 zajęcia teatralne
18.00 - kino: „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
02.04. 2016
18.00 - kino: „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
03.04. 2016
15.30 - kino: „7 Rzeczy których nie wiecie o facetach”
18.00 - kino: „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
04.04. 2016
6.00 - 14.00 Teatr Edukacji
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
11.00 - jęz. angielski UTW
15.00 - 20.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
14.00 - zespół wokalny UTW
05.04. 2016
15.30 - 18.30 warsztaty taneczne
18.00 - 20.00 PAT
16.00 - joga
06.04. 2016
6.00 - 14.00 Teatr Edukacji
15.00 - 17.00 MGOPS
17.00 - 18.00 PROMAG (spotkanie dot. Kolektorów słonecznych)
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 - 18. 30 taniec
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 gitara
07.04. 2016
10.00 - Cała Polska Czyta Dzieciom
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
13.00 - 17.00 warsztaty: śpiew, keybord
14.00 - zajęcia wokalne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
08.04. 2016
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
16.00 -17.00 zajęcia teatralne
18.00 - wernisaż
18.00 - Kino: „Bogowie Egiptu”
09.04. 2016
9.00 - 18.00 brydż
18.00 - Kino ”Bogowie Egiptu”
10.04. 2016
18.00 - Kino” Bogowie Egiptu”
11.04. 2016
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
11.00 - jęz. angielski UTW
15.00 - 20.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
14.00 - zespół wokalnyUTW
16.00 - Warsztaty ruchowe
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12.04. 2016
15.30 - 18.30 warsztaty taneczne
18.00 - 20.00 PAT
16.00 - joga UTW
18.00 - DKF: „Spotlight”
13.04. 2016
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 - 18. 30 warsztaty taneczne
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 gitara
16.00 - wykład dla UTW „Bezpieczny senior” Komenda Powiatowa Policji
14.04. 2016
9.00 - 14.00 Pionkolandia
13.00 - 17.00 warsztaty: śpiew, keybord
14.00 - zajęcia wokalne
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty rękodzieła artystycznego UTW
18.00 - 19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
15.04. 2016
12.00 - otwarcie wystawy "Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach"
13.30 - warsztaty komputerowe UTW
15.00 - 18.00 warsztaty taneczne
16.00 -17.00 zajęcia teatralne
17.00 - Brydż
16.00 - kino: „Robinson Crusoe”
16.04. 2016
16.00 - kino: „Robinson Crusoe”
18.30 - koncert Julia Marcell
17.04. 2016
16.00 - kino: „Robinson Crusoe”
18.04. 2016
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
11.00 - jęz. angielski UTW
15.00 - 20.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
14.00 - zespół wokalny UTW
16.00 - Warsztaty ruchowe UTW
19.04. 2016
9.00 - 15.30 szkolenie UMiG
15.30 -18.30 warsztaty taneczne
16.00 - joga UTW
18.00 - 20.00 PAT
20.04. 2016
9.00 - 15.30 szkolenie UMiG
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 - 18.30 warsztaty taneczne
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 warsztaty gitarowe
16.00 - warsztaty rozwoju osobistego UTW
21.04. 2016
9.00 - 15.00 „Planowanie” „ECOMEDICAL” - pokaz przyrządów do masażu
13.00 - 17.00 warsztaty: śpiew, keybord
14.00 - zajęcia wokalne
11.30 - 12.30 warsztaty teatralne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
16.00 - warsztaty rękodzieła artystycznego UTW
18.00 -19.00 taniec ludowy
18.00 - 20.00 PAT
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22.04. 2016
11.00 -15.00 Przegląd zespołów teatralnych (Młodzieżowa Rada Powiatu)
15.00 -18.00 warsztaty taneczne
16.00 -17.00 zajęcia teatralne
18.00 - kino: „Londyn w ogniu”
23.04. 2016
18.00 - kino: „Londyn w ogniu”
24.04. 2016
18.00 - kino: „Londyn w ogniu”
25.04. 2016
10.00 - warsztaty komputerowe dla początkujących UTW
11.00 - jęz. angielski UTW
15.00 - 20.00 warsztaty taneczne
15.00 - 16.00 warsztaty teatralne
14.00 - zespół wokalny UTW
16.00 - warsztaty ruchowe UTW
26.04. 2016
15.30 -18.30 warsztaty taneczne
15.00 -17.00 użyczenie sali GOPS
18.00 - 20.00 PAT
16.00 - joga UTW
18.00 - DKF: „Carol”
27.04. 2016
15.00 - warsztaty jęz. niemieckiego UTW
15.00 -18. 30 warsztaty taneczne
11.00 - 12.00 warsztaty teatralne
14.00 - 20.00 warsztaty gitarowe

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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