INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXX sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 23 listopada 2016 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 19
projektów uchwał. Ostatnią informację przedstawiałem na XXVI sesji w dniu 31 sierpnia br. Ponadto w
okresie międzysesyjnym podjąłem decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku ze:
I. Zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB- I.3111.52.3.2016.MŻ1 z dnia 14.10.2016 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 101/52.3/2016 z dnia 13 października 2016 r. zwiększono plan
dotacji celowej na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.7) w kwocie 148.418 zł
(§2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, za drugi okres
płatniczy 2016 roku.
2) 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”:
a) na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.25.2016.SM dnia 30.09.2016 r. –
zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.23.2016.MF.305.K01 z dnia 27
września 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 70) plan dotacji
celowej na 2016 rok o kwotę 1.058.598 zł (§ 6330), przeznaczonej na dofinansowanie
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z
infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna,
Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie – Etap III – przebudowa
ulic Radosnej, Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze, Kwiatowej” prowadzonego w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ,
b) na podstawie umowy zawartej z Powiatem Sztumskim w dniu 29 października 2015 r. w
sprawie wspólnej realizacji w/w projektu, partner Powiat Sztumski zobowiązał się do
współfinansowania zadania w 51% wkładu lidera Miasta i Gminy Sztum ( 1.058.598 zł) , co
stanowi kwotę 539.885 zł.
3) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111.56.7.2016.JB z dnia 28.10.2016 r. decyzją
Wojewody Pomorskiego nr 1.7.1/2016 z dnia 25 października 2016 r. zwiększono plan dotacji
celowej na 2016 rok w kwocie 13.000 zł (§2010), z przeznaczeniem
na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi i kosztami utrzymania stanowisk) pracowników
realizujących w gminach zadania z zakresu administracji rządowej (§4010),
4) 801 „Oświaty i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku:
- Nr FB-I.3111.81.2016.MS2 z dnia 29.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
79/81/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa poz.
26 plan dotacji na 2016 rok o kwotę 22.546 zł (§2010), z przeznaczeniem na wyposażenie
szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub
os. fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw(§ 4210 - 708 zł i § 4240 – 21.838 zł),
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- Nr FB-I.3111.142.2016.MS z dnia 24.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
76/142/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 36 plan dotacji na 2016 rok o kwotę 25.563 zł (§2030), z przeznaczeniem na realizację
zadań przewidzianych w Rządowym programie wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”( § 4210- 2.946 zł, § 4220- 304 zł, §
4240- 18.473 zł, § 4300 – 2.000 zł i § 4700 – 1.840 zł),
- FB-I.3111.81.2016.MSz2 z dnia 21.10.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
79.1/81/201 z dnia 21.10.2016 r. w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb
zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 955 zł (§2010), przeznaczonej na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst, zgodnie
z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, w tym w ZS w Czerninie (§4210 kwotę 6 zł i §4240 kwotę 639 zł,
a w SP Nr 2 w Sztumie (§4210 kwotę 3 zł i §4240 kwotę 307 zł).
b) 80110 „Gimnazja” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku:
- Nr FB-I.3111.81.2016.MS2 z dnia 29.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
79/81/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa poz.
26 plan dotacji na 2016 rok o kwotę 5.562 zł (§2010), z przeznaczeniem na wyposażenie
szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub
os. fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw(§ 2830- 325 zł, § 4210 - 454 zł i § 4240 – 4.783 zł),
- Nr FB-I.3111.142.2016.MS z dnia 24.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
76/142/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 36 plan dotacji na 2016 rok o kwotę 21.756 zł (§2030), z przeznaczeniem na realizację
zadań przewidzianych w Rządowym programie wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”( § 4190- 1.240 zł, § 4210- 2.776 zł, §
4220- 120 zł, § 4240- 1.112 zł, § 4300 – 14.668 zł i § 4700 – 1.840 zł),
c) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.81.2016.MS2 z dnia 29.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79/81/2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 plan
dotacji na 2016 rok o kwotę 918 zł (§2010), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w
przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub os. fizyczne –
zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw(§ 4210 - 13 zł i § 4240 – 905 zł),
5) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85206 „Wspieranie rodziny” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr
FB-I. 3111.180.2016.MSz z dnia 31.08.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
81/180/2016 z dnia 30.08.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 27.513 zł
(§2030), przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w
ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
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rok 2016, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, j.t.), na §4170 kwotę 24.840 zł, §4110 kwotę
2.341 zł i §4120 kwotę 332 zł,
b) 85211 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku Nr:
 FB-I.3111.5.2016.MSz17 dnia 25.08.2016r.- decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1.4/17/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. zwiększono dotacji na 2016 rok o kwotę 2.900.000 zł
(§2060), z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w
związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) (wydatki w § 3110 - 2.843.137 zł, § 4010 - 2.500 zł, § 4110431 zł, § 4120 - 62 zł, § 4210 - 45.870 zł i § 4300- 8.000 zł),
 FB-I.3111.197.2016.MS z dn.10.11.2016r.- decyzją Wojewody Pomorskiego nr
143/197/2016 z dnia 10.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 130.000zł
(§2060), przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego
2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (§3110 kwotę 127.451 zł i §4300 kwotę
2.549zł),
c) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie
pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr:
 FB-I.3111.56.2016.MSz9 z dnia 25.08.2016 r.- decyzją Wojewody Pomorskiego nr
1.9/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 800.000
zł (§2010), z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z art.
33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. ,
poz. 114 z późn.zm.), art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z
dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 162), (na wydatki w § 3110-728.699 zł, § 4010 - 10.104 zł, § 4110 – 48.000 zł, § 4210
- 4.797 zł, § 4300 - 7.000 zł, § 4440 - 1.050 zł i § 4700 -350 zł),
 FB-I.3111.200.2016.MS z dnia 13.10.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
102/200/2016 z dnia 13.10.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 400.000
zł (§2010), przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o
świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla
opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na
opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna (§3110 kwotę 388.350 zł, §3020
kwotę 200 zł, §4010 kwotę 3.700 zł, §4110 kwotę 637 zł), §4210 kwotę 6.113 zł i §4700
kwotę 1.000 zł,
 FB-I.3111.243.2016.MS z dnia 25.10.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
113/243/2016 z dnia 25.10.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 30.000 zł
(§2010), przeznaczonej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (§3110),
d) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na podstawie pisma Wojewody
Pomorskiego
w Gdańsku Nr:
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e)

f)

g)

h)

i)

FB-I.3111.180.2016.MSz z dnia 25.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
77/180/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę
8.400 zł (§2010), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
tj. (§ 4130) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. 2004 r., nr 210, poz. 2135),
FB-I.3111.223.2016.MS z dnia 26.10.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
114/223/2016 z dnia 26.10.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 10.000
zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (§4130),
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na
podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.224.2016.MS z dnia
28.10.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 120/224/2016 z dnia 28.10.2016 r.
zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 41.080 zł (§2030), przeznaczonej na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych w części gwarantowanej z
budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej
(§3110).
85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.2.4.2016.MSz z dnia 07.10.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
18/2.4/2016 z dnia 7.10.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 1.326 zł
(§2010), przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV
kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego
zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, (§3110 kwotę 1.300
zł i §4210 kwotę 26 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.225.2016.MSz z dnia 20.10.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 105/225/2016
z dnia 20.10.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 158.000 zł (§2030),
przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin (§3110), tj. na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku:
- Nr FB-I.3111.166.2016.MS z dnia 20.10.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
67.3/166/2016 z dnia 20.10.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 580 zł
(§2010), ) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz
obsługę tego zadania na §3030, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.),
- Nr FB-I.3111.226.2016.MS z dnia 21.10.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
111/226/2016 z dnia 21.10.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 21.320 zł
(§2030), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku w roku 2016 na §4010,
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111.168.2016.MSz2 z dnia 07.10.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75.2/168/2016 z dnia 5.10.2016r. zwiększono plan
dotacji na 2016 rok o kwotę 14.910 zł (§2010), przeznaczonej na organizowanie i
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
4|Strona

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

j) 85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr:
 FB-I.3111.117.2016.MSz z dnia 06.10.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
97/117/2016 z dnia 6.10.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 20.000 zł
(§2030), przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego
programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w
sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r.
poz. 821),
 FB-I.3111.179.2016.MS z dnia 14.11.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
147/179/2016 z dnia 14.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę
65 zł (§2010), przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej
Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. D.U.
z 2016 r., poz. 785 ze zm.) na §4210.
6) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz.
a) 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku Nr:
- FB-I.3111.136.2016.MS z dnia 02.09.2016r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
82/136/2016 z dnia 2.09.2016r. zwiększono plan dotacji na rok 2016 o kwotę 1.579 zł
(§2040), przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka
szkolna” (§3260),
- FB-I.3111.136.2016.MSz1 z dnia 20.10.2016r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
82.1/136/2016 z dnia 20.10.2016r. zwiększono plan dotacji na rok 2016 o kwotę 1.456 zł
(§2040), przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka
szkolna” (§3260),
- FB-I.3111.242.2016.MSz z dnia 21.10.2016r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
108/242/2016 z dnia 20.10.2016r. zwiększono plan dotacji na rok 2016 o kwotę 92.568 zł
(§2030), przeznaczonej na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.
2156, z późn. zm.), w tym na §3240 kwotę 90.568 zł i na §3260 kwotę 2.000 zł.
II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” w tym:
1) z rezerwy ogólnej:
a) kwotę 37.000 zł, z rezerwy ogólnej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki majątkowe na zwiększenie zadania
pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń”,
b) kwotę 9.700 zł do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
- kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na ochronę nowego obiektu na stadionie miejskim w
Sztumie i kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania tego
obiektu,
2) z rezerwy celowej:
a) na inicjatywy lokalne kwotę 9.970 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , z przeznaczeniem na wsparcie
wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania pn. „Uporządkowanie oraz odnowienie i
prace renowacyjne na Wzgórzu Cmentarnym w Koślince”,
b) na małe granty, do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105
„Pozostałe zadania w zakresie kultury” na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania
bieżące :
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 kwotę 1.680 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadanie pn. „Śladami V
Wileńskiej Brygady AK” na zrealizowanie zadania przez Stowarzyszenie Miłośników
Jazdy Konnej w Sztumskim Polu,
 kwotę 2.500 zł na dofinansowanie zadania pn. „70-lat Olimpii na 600-lecie miasta”,
realizowanego przez Klub Piłkarski Olimpia Sztum w ramach małych grantów,
III.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” rozdz.:
a) 60016 „Drogi publiczne gminne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 700 zł do rozdz. 60095 „Pozostała
działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy najmu działki pod
tymczasowy parking dla pojazdów w związku ze Świętem Zmarłych,
b) 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000 zł
na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja części odcinka
drogi wewnętrznej w m. Goraj”.
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
1. z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 77.700 zł na wydatki majątkowe:
a) pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń” 69.000 zł,
b) pn. „Wykonanie instalacji gazu ziemnego w lokalach gminnych w budynku przy ul.
Nowowiejskiego 7” w kwocie 5.000 zł,
c) pn. „Wykonanie instalacji wewnętrznej grzewczej i przyłączenie do instalacji c.o. lokalu
gminnego nr 7 ul. Baczyńskiego 12” w kwocie 3.700 zł,
2. z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
do istniejącej sieci kanalizacyjnej ul. Żeromskiego 24A” kwotę 2.800 zł na zadanie
inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji wewnętrznej grzewczej i przyłączenie
do instalacji c.o. lokalu gminnego nr 7 ul. Baczyńskiego 12”.
3) 750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75023 „Urząd gminy” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 42.521 zł:
- kwotę 9.376 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę
ekwiwalentu za używanie odzieży przez pracowników, a kwotę 32.000 zł na wydatki majątkowe,
na zwiększenie zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,
- kwotę 1.145 zł do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , na zabezpieczenie środków m.
innymi na opłatę dla ZAIKS-u.
4) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna
(miejska)” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 5.659 zł na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne na zwiększenie
zadania pn. „Zakup samochodu z silnikiem benzynowym dla SM” na sfinansowanie kosztów
rejestracji nowo zakupionego samochodu dla SM kwotę 181 zł oraz na wynagrodzenia i składki
od nich naliczone na z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej kwotę 5.478 zł,
5) 801 „Oświata i wychowanie” w tym:
a) z rozdz. 80101„Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym :
1. z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 39.892 zł w tym kwotę 35.892 zł w
Zespole Szkół w Czerninie i kwotę 4.000 zł w SP Nr 2 Sztum), z tego:
 kwotę 3.445 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w SP Nr 2 w
Sztumie,
 kwotę 229 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ZS w Czerninie,
 kwotę 33.499 zł do rozdz. 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół w Czerninie,
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 kwotę 2.393 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w Zespole
Szkół w Czerninie,
 kwotę 326 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych…” w
tym: na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 250 zł ; kwotę 100 zł w SP Nr 2 w Sztumie i kwotę 150 zł w Zespole Szkół
w Czerninie, i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 76 zł w Zespole Szkół w
Czerninie,
b) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.660 zł w tym:
 kwotę 3.650 zł w Zespole Szkół w Czerninie, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 kwotę 10 zł w SP Nr 2 w Sztumie 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 §4700, na zabezpieczenie środków na koszty podróży związane ze
szkoleniem pracownika,
 kwotę 2.291 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane , na zabezpieczenie środków na składki społeczne w Zespole Szkół w Czerninie,
c) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 11.000 zł z wydatków bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.300 zł, z tego:
1. kwotę 1.000 zł do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na
świadczenia na rzecz osób fizycznych w SP Nowa Wieś, z przeznaczeniem na wypłatę
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,
2. kwotę 1.300 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach …” na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: kwotę 300 zł w SP Nr 2
Sztum, i kwotę 1.000 zł w SP Nowa Wieś, z przeznaczeniem na świadczenia bhp,
 z wydatków jednostek budżetowych kwotę 8.700 zł, w tym: z wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych kwotę 6.200 zł w SP Nowa Wieś do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na paragrafy i
kwoty takie same, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli mających dyżury
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
 z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł w SP Nr 2, do
rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach …” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na paragrafy
i kwoty takie same, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, usługi pocztowe
i szkolenie nauczyciela,
d)
z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań w SP Nowa Wieś kwotę 295 zł, w tym do
rozdz.:
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 160 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z
przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych…” kwotę 135 zł na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z
przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
e) w rozdz. 80104 „Przedszkola” z wydatków bieżących jednostek budżetowych;
1. związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 500 zł , z tego:
 kwotę 100 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
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 kwotę 400 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego” na wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych w
Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
2. kwotę 3.225 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w tym:
 kwotę 2.472 zł, w Zespole Szkół w Czerninie,
 kwotę 753 zł w Zespole Szkół w Gościszewie,
 kwotę 2.525 zł na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem
na dodatki mieszkaniowej i wiejskie dla nauczycieli, w tym:
o kwotę 1.772 zł w Zespole Szkół w Czerninie,
o kwotę 753 zł w Zespole Szkół w Gościszewie,
3. kwotę 6.890 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół w Gościszewie,
4. kwotę 4.350 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacji ich statutowych zadań w Zespole Szkół w Czerninie, z
przeznaczeniem na zakup młynka do neutralizacji zlewek i patelni elektrycznej,
5. z rozdz. 80104 „Przedszkola” kwotę 324 zł w Przedszkolu Nr 1z wydatków bieżących w tym: ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 150 zł i z wydatków jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 174 zł , do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki
bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 150 zł i na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 174 zł ,z przeznaczeniem na
świadczenia bhp i na usługi zdrowotne,
f) w rozdz. 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań:
 kwotę 840 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych , w ZS Czernin,
 kwotę 1.100 zł w tym:
 w Gimnazjum Nr 1 kwotę 2.275 zł,
 w ZS Czernin kwotę 1.175 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie kwotę 1.100 zł na dotacje na zadania bieżące, z
przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe,
 2.950 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w Zespole Szkół w
Czerninie, z przeznaczeniem na zakup wagi elektronicznej i środków czystości,
 500 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, z
przeznaczeniem na usługi zdrowotne w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
 z dotacji na zadania bieżące kwotę 123.374 zł z tego:
 kwotę 108.655 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące, w tym dotacje na
zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola,
 kwotę 14.719 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych…” na
wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego Gimnazjum
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g) dokonano przeniesienia planowanych wydatków między zadaniami własnymi, a zadaniami
zleconymi w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 2.525 zł i w dz. 852 „Pomoc społeczna”
rozdz. 85211 „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 79.530 zł,
h) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 6.000 zł z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz. 80104
„Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego
na uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie
miasta Tczew, a będącego mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum,
i) z rozdz. 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących w tym dotacje na zadania bieżące kwotę
3.000 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,
z przeznaczeniem na zakup lodówki i drukarki w MGZO,
j) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16.000 zł do rozdz.
80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego
na uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Tczewie, a będącego
mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty,
k) z rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 64 zł do rozdz. 80149
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
l) z rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4280 kwotę 130 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 , z przeznaczeniem na badania
lekarskie pracowników w SP Nr 2 w Sztumie.
m) z rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 21.900 zł do
rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań , z przeznaczeniem na zakup materiałów w MGZO,
6) 851 „Ochrona zdrowia”
a) z rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 20.400 zł z wydatków bieżących
jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczane w tym:
 kwotę 10.600 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
 kwotę 9.800 zł do rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
7) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 100 zł z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań , do rozdz. 85211
„Świadczenia wychowawcze” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań na, z przeznaczeniem na zwrot do PUW odsetek od niesłusznie pobranych
świadczeń R 500 plus za rok 2016,
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 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wydatkach bieżących jednostek
budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań:
 kwotę 1.050 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zatrudnienie
specjalisty na umowę zlecenie, który będzie świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka
z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadań zleconych,
 kwotę 3.240 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia bezosobowe w
związku z zatrudnieniem na umowę zlecenia oligofrenopedagoga, który będzie świadczył usługi
specjalistyczne dla dziecka psychicznie chorego,
 85295 „Pozostała działalność” kwotę 600 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych , z
przeznaczeniem na dożywianie dzieci, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 14 października 2016 r. do
umowy z dnia 21 stycznia 2016 r. z Wojewodą Pomorskim.
8) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz. 85305 „Żłobki” kwotę 7.800 zł z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Publicznym Żłobku w Sztumie.
9) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
 w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 2.650 zł w wydatkach bieżących w tym z wydatków
jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz
osób fizycznych , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla
nauczycieli, w tym: - kwotę 2.000 zł w Zespole Szkół w Czerninie i kwotę 650 zł w Zespole
Szkół w Gościszewie,
 w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 100 zł w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na
rzecz osób fizycznych , na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań , z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników w SP Nowa Wieś.
10) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 7.000 zł z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o rozdz. 90095 „Pozostała
działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych , z
przeznaczeniem na sfinansowanie białych certyfikatów na zadanie dot. Efektywności
energetycznej,
 w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska” kwotę 2.500 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów.
IV.
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym planowanych wydatków w ramach zadań
zleconych między paragrafami wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz.
75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 5.557 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
V.
Ponadto został przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021
oraz projekt uchwały budżetowej gminy Sztum na 2017 r.
II.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Zadania inwestycyjne 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, koszt robót budowlanych
wyniesie 2 099 975,90zł. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, termin odbioru
końcowego wyznaczono na 21 listopada 2016r. W ramach robót wykonano nową kanalizację deszczową,
nawierzchnie chodników, wjazdów i pasów jezdnych w obrębie ulic: Wiejska, Kwiatowa, Radosna,
Ogrodowa i Zacisze oraz wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne z lampami LED. Gmina
uzyskała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w kwocie 1 058 597,95zł z
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2.

3.

4.

1.
1)

2)

3)

2.
1)

2)

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek o wypłatę
dotacji zostanie złożony po odbiorze końcowym zadania w terminie do 10 grudnia 2016r. a rozliczenie
dotacji zostanie przedłożone Wojewodzie do 15 stycznia 2017r. Również na realizację zadania Gmina
uzyskała dofinansowanie z Powiatu Sztumskiego w wysokości 539 885zł, natomiast Gmina Sztum
zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Powiatu
Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach
użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław.
Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie, Wykonawcą jest
Ilona Stańczy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” z Dąbrowy Górniczej.
Przeprowadzono w dniu 04.10.2016r. trzeci odbiór częściowy, po wykonaniu 90% wartości robót
(wartość wykonanych robót w okresie odbiorowym wyniosła 1 209 210,01zł). Wykonawca uzyskał
raport z badań potwierdzający, że nawierzchnia TETRAPUR III M spełnia wymagania eksploatacyjne
IAAF w całym badanym zakresie. Zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Sportu i Turystyki pierwszym
wnioskiem (05.10.2016r.) o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, Gmina otrzymała z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej środki w wysokości 700 000zł. Drugi wniosek o kwotę 500 000zł wysłano
w dniu 09.11.2016r. Trzeci wniosek o kwotę 100 000 zostanie złożony w 2017r., po odbiorze końcowym
zadania. Łączna kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 1 300 000 zł. Z uwagi na brak
przyłącza energetycznego dla oświetlenia płyty stadionu, którego wykonanie leży w gestii ENERGA
OPERATOR SA, przedłużono Wykonawcy robót termin wykonania zadania do 30.11.2016r.
Dostawa wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-atletycznego
kategorii VA (krajowej). Wykonawcą dostawy był Roger Żółtowski „INTERPLASTIC” Tuchom ul.
Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, dostawa została zrealizowana, wyposażenie odebrano w dniu
30.09.2016r., wartość dostawy to 217 012,59 zł.
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". Wykonawcą robót jest „ROKA” Budownictwo sp. z o.o. Starogard Gdański za cenę 1 816
001,00zł. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia został przedłużony do
18.11.2016r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, termin odbioru końcowego
planowany jest na dzień 28 listopada 2016r. Nadzór inwestorski sprawuje "INSPEC" Przedsiębiorstwo
Usługowo-Budowlane sp. z o.o. Olsztyn Wiesława Kędzierska.
II. Dokumentacje projektowe realizowane w Referacie:
Trwają prace projektowe nad dokumentacjami na:
budowę sieci 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 129.150 zł.
budową sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie, planowany termin
zakończenia - 01.03.2017r., Wykonawcą jest Dariusz Lemka z Malborka, koszt dokumentacji wyniesie
76 014,00zł, Projektant wykonał pierwszą część umowy tj. m.in.: inwentaryzację wielobranżową
istniejącego budynku, opracował koncepcję architektoniczną, oszacował wstępne koszty dla zadania
(szacunkowy koszt to 2 440 393,06 zł)
przebudowę dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle
Pieniężnego w Sztumie, planowany termin zakończenia – 30.04.2016r. Wykonawcą jest Pan Adam Papaj
z Malborka, koszt dokumentacji wyniesie 89 175zł. Projektant przedstawił do akceptacji koncepcję
przebiegu dróg wraz z infrastrukturą techniczną, przeprowadzono w dniu 15 i 17 listopada konsultacje z
mieszkańcami Osiedla Witosa i Pieniężnego.
Zakończono prace projektowe nad dokumentacją projektową na:
sieć wodociągową Gościszewo-wschód, autorem dokumentacji projektowej jest Pan Adam Papaj Biuro
Projektowo- Inwestycyjne „HYDRO-TERM” Malbork, dokumentację odebrano 18.09.2016r., koszt
dokumentacji to 13 284zł brutto,
przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza i Nowowiejskiego w Sztumie w ramach
zadania Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe
w Sztumie dokumentację przejęto od projektanta Pana Adama Papaja w dniu 20.10.2016r. Koszt
dokumentacji wyniósł 4.920zł.
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III.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
Podpisano umowę na wykonanie inicjatywy lokalnej w Białej Górze polegającej na wykonaniu
ogrodzenia cmentarza wraz z bramami wjazdowymi. Wkład rzeczowy Gminy wyniósł 20.000 zł i polegał
na zakupie i dostawie gotowych elementów ogrodzenia i bram.
Podpisano umowę na wykonanie inicjatywy lokalnej w Koślince polegającej na modernizacji wzgórza
cmentarnego w centrum wsi. Wkład rzeczowy Gminy wyniósł 9.970 zł i polegał na zakupie gotowych
elementów ogrodzenia, przeprowadzenia renowacji krzyża, wykonania schodów oraz zakup materiałów
na renowację ławo stołu.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 wykonano modernizację placu zabaw w Postolinie oraz
utworzono nowy plac zabaw w Michorowie.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 wykonano dwie siłownie napowietrzne w miejscowościach
Czernin oraz Nowa Wieś.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 w Postolinie na wysokości przystanku autobusowego
zamontowano ledową oprawę oświetleniową wraz z osprzętem. W chwili obecnej trwają prace nad
zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej.
Dokonano utwardzenia dojazdu do budynków w miejscowości Goraj oraz utwardzono miejsce przy
znajdującym się tam przystanku autobusowym.
Zamontowano nowe wiaty autobusowe w Białej Górze i Koniecwałdzie.
Wykonano zadanie polegające na bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych znajdujących się na
terenie gminy. Oczyszczono również połączenie pomiędzy J. Barlewickim i J. Zajezierskim oraz ciek
Rów Biały.
Wykonano zadanie polegające na przebudowie schodów znajdujących się na Bulwarze Zamkowym.
Przekazano stary samochód Straży Miejskiej marki Citroen Berlingo do OSP Sztumska Wieś.
Podano do konsultacji społecznych sporządzony na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sztumie
uproszczony plan zagospodarowania lasów. Uzyskane wnioski i uwagi od właścicieli lasów przekazano
do Starostwa.
Zawarto umowę dzierżawy na słupy elektryczne w Barlewiczkach na których zamontowano ledowe
oprawy oświetleniowe. Pozwoliło to na zawarcie umowę na dostawę energii.;
Wykonano dokumentację projektowo-budowlaną dla zadania polegającego na urządzeniu terenu
rekreacyjnego w Barlewiczkach.
Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę związaną z kolejną aktualizacją Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych gdzie ujęto konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków w
Sztumskim Polu. Ujęcie tego przedsięwzięcia jest konieczne do ewentualnego ubiegania się przez PWiK
Sp. z o.o. o udzielenie dofinansowania na modernizację.
Przekazano Starostwu Powiatowemu w Sztumie zgodnie z zawartą umowę dofinansowanie stanowiące
wkład Gminy w realizację tegorocznych remontów dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu
Budowy Dróg Lokalnych. W ramach tego programu wykonano remont ul. Czarnieckiego w Sztumie oraz
drogę Gościszewo – Węgry w kierunku Parpar.
Zawarto umowę na ochronę obiektu stanowiącego zaplecze sanitarno-sportowe na stadionie miejskim w
Sztumie.
Wykonano przegląd lamp solarnych i hybrydowych na terenie gminy oraz zlecono naprawy
stwierdzonych usterek.
Zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
realizację zadania pn.: „Czyste powietrze w mieście i gminie Sztum”, w ramach programu Czyste
Powietrze Pomorza. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadań związanych ze zmianą starych węglowych
źródeł ciepła co przyczyni się do zmniejszenia tzw. niskiej emisji. Pozyskano kwotę 64.700 zł.
Dofinansowania udzielane będą w roku 2017. Termin zakończenia i rozliczenia umowy przewidziano do
31.10.2017 r.
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19. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację parkingu przy ul.
Nowowiejskiego (Kwadro) oraz budowę parkingu przy ul. Reja (okolice kapliczki).
20. Do końca zbliżają się tegoroczne prace polegające na modernizacji dróg gruntowych płytami yumbo. W
chwili obecnej trwają prace na ostatnim odcinku w miejscowości Nowa Wieś.
21. Dwukrotnie remontowano drogę Sztum – Zajezierze, która z uwagi na prowadzone w mieście prace
związane m.in. z budową nowego na DK55 stanowi alternatywę dla ominięcia zatorów. Niestety z uwagi
na panujące warunki atmosferyczne oraz bardzo duże natężenie ruchu droga szybko jest niszczona
pomimo podejmowanych działań. Porozumiano się w tej sprawie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad, która zadeklarowała pomoc w utrzymaniu tej drogi przez przekazanie materiału na
wykonanie kolejnych napraw. Obecnie czekamy na przekazanie materiału.
22. Zlikwidowano potężne dzikie wysypisko śmieci znajdujące się na terenach przemysłowych przy ul.
Żeromskiego w Sztumie. Zutylizowano ponad 75 m3 odpadów w tym: popiołu, opon, mebli, szkła,
plastiku itp. O powyższym zawiadomiono Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
23. Rozważana jest możliwość wystartowania w konkursie dot. instalacji OZE na budynkach mieszkańców
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Do
poniedziałku (28.11.2016 r.) przyjmowane są ankiety oraz deklaracje udziału w projekcie. W czwartek
(24.11.2016 r.) o godzinie 16/30 w Sali nr 33 budynku Urzędu zostanie przeprowadzone spotkanie
informacyjne dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.
24. Trwają prace mające na celu wybór norweskiej gminy partnerskiej do projektu związanego z
innowacyjnymi mikroprojektami dotyczącymi efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. W
ramach projektu planuje się wykonaniem studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych dla
wybranych wielorodzinnych budynków komunalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dotację
na realizację zaplanowanych działań. Całość zadania będzie realizowana ze środków norweskiego
funduszu współpracy bilateralnej.
25. Zawarto umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie
analiz wskazanych wykonanych przez Gminę przedsięwzięć pod kątem efektywności energetycznej,
wykonanie audytów efektywności energetycznej dla tych przedsięwzięć oraz przygotowanie
dokumentacji umożliwiającej zgłoszenie tych przedsięwzięć do przetargu ogłoszonego przez Prezesa
Urzędu Regulacji energetyki w celu uzyskania i sprzedaży tzw. białych certyfikatów. Przetarg został
zamknięty, w tej chwili czekamy na jego rozstrzygnięcie.
26. Wykonano obliczenia fotometryczne, wyceny kosztów związanych z wymianą oświetlenia
wewnętrznego w szkołach znajdujących się w Czerninie, Sztumie (gimnazjum), Gościszewie,
Przedszkolu Nr 1 w Sztumie, świetlicy w Czerninie oraz budynku Kino-Teatru Powiśle w Sztumie.
27. Wydano 104 decyzje administracyjne dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota wypłaconego zwrotu wyniosła
145.508,31 zł.
28. Dokonano 171 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z czego 29 dotyczyło
rozpoczęcia nowych działalności gospodarczych.
29. Wydano 9 decyzji administracyjnych w których ustalono prawidłową wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto 16 właścicieli nieruchomości wezwano do złożenia
wyjaśnień w sprawie wątpliwości informacji podanych w złożonych deklaracjach określających
wysokość opłaty.
30. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sztumie w dniach 1-14.09.2016 r. brali udział w wojewódzkim
programie pod nazwą: „Bezpiecznie na drodze”. W ramach akcji pełniono dyżury na przejściach dla
pieszych przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy. Ponadto przeprowadzono prelekcje
na temat bezpieczeństwa pieszych na drodze w szkołach w Nowej Wsi oraz Czerninie.
IV.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
1. Sprzedano na rzecz najemcy:
- trzy lokale mieszkalne mieszczące się w budynku przy ul. Jagiełły 9, Reja 19 i Kopernika 1C. Wpływ
do budżetu 54 777,76 zł (cena po zastosowaniu 70% bonifikaty).
- dwa lokale użytkowe o łącznej pow. 19,39 m2 w budynku przy ul. Reja nr 1 za cenę 11 765,00 zł.
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2. W drodze przetargu sprzedano działkę nr 18/30 o pow. 2 586 m , położoną w Sztumie przy ul.
Żeromskiego, za cenę 107 640,00 zł tj. 41,62 zł /m2 .
3. W drodze rokowań, po dwóch przetargach nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym,
sprzedano prawo użytkowania wieczystego działki nr 654/3 położonej w Krynicy Morskiej i budynki
Ośrodka Relaks za cenę 2 355 000,00 zł.
4. Sprzedano na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
- działkę nr 596 o pow. 61 m2 położoną przy ul. Kasztelańskiej w Sztumie za cenę 4 930,00 zł. tj. 80,82
zł /m2
- trzy działki położone przy ul. Słonecznej o łącznej pow. 429 m 2 za cenę 19 130,00 zł tj. 44,59 zł/m2.
5. Nabyto nieodpłatnie:
- działkę nr 291, położoną w obrębie geodezyjnym Barlewice od Starostwa Powiatowego w Sztumie, o
wartości 87 223,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z modernizacją dróg
osiedlowych Osiedla Witosa i Pieniężnego.
- od Agencji Nieruchomości Rolnych - sieć kanalizacji sanitarnej Sztumska Wieś wraz z działkami o
łącznej wartości 1 081361,00 zł.
Zabytki:
1. W ramach umowy z panem Zbigniewem Sawickim na wykonanie ratowniczych badań
archeologicznych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w
miejscowości Zajezierze wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku o zgodę na przeprowadzenie badań. Po otrzymaniu decyzji WPKZ, Wykonawca
przystąpił do przeprowadzenia badań archeologicznych. Dnia 21.11.2016 r. przedstawiciel WPKZ
dokonał odbioru badań – w związku z negatywnym wynikiem obserwacji archeologicznej, dokonano
odbioru bez uwag, przekazując teren do dalszej inwestycji.
2. Dnia 19.11.2016 r. odbyło się spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
przekazania Wzgórza Zamkowego na rzecz Skarbu Państwa, jako filię Muzeum Zamkowego w
Malborku. Spotkanie poprzedzono debatą z mieszkańcami dnia 14.11.2016 r.
Dokumentacja:
1. Dnia 30.08.2016 r. zawarto umowę z Panem Leszkiem Witkowskim na opracowanie dokumentacji
projektowej na rozbudowę cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze. Zgodnie z umową
projektant przedłożył koncepcję zagospodarowania, która została przez nas zaopiniowana pozytywnie.
W związku z tym trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin realizacji to
28.02.2017 r.
2. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę boiska treningowego przy
stadionie miejskim w Sztumie. Dnia 21.09.2016 r. odbyło się spotkanie z klubami sportowymi Olimpia
i Zantyr w celu prezentacji koncepcji. Dnia 22.11.2016 r. złożony zostanie wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę.
3. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy stadionie miejskim w Sztumie. Prace są na etapie opracowania koncepcji
zagospodarowania.
Sprawy mieszkaniowe- lokale użytkowe:
1. Gmina złożyła ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku Piekło 7 rodzinie
eksmitowanej z nieruchomości gminnej przy ul. Paderewskiego 22 (państwo Wołowiec).
2. Przydzielono mieszkania komunalne dwóm rodzinom z obowiązującej listy przydziału mieszkań.
3. Gmina złożyła akces do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym „Mieszkanie Plus”. Po
wypełnieniu szczegółowych ankiet przesłanych przez operatora, zostały one odesłane, w celu
weryfikacji; oczekujemy na odpowiedź.
4. W minionym okresie odbyły się dwa posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, dotyczące
uzyskania opinii w sprawach mieszkaniowych.
5. Wyremontowano i przygotowano do zasiedlenia cztery lokale mieszkalne. W najbliższym czasie zostaną
wydane wskazania do ich najmu: Piekło 7, Piekło 9, Galla Anonima 7, Młyńska 1 z c.o.
6. Dnia 20.10.2016 roku nastąpiło protokolarne przejęcie od byłego Dzierżawcy, nieruchomości gminnej ośrodka wczasowego Relax, położonego w Krynicy Morskiej.
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7. Dnia 31.10.2016 roku przejęto protokolarnie nieruchomość gminną, położoną w Postolinie, w której
prowadzony był Rodzinny Dom Dziecka.
8. Dnia 23.11.2016 roku podpisano umowę na rozbiórkę budynku magazynowego położonego w Sztumie
przy ul. Kochanowskiego (budynek po byłej chlewni). Wykonawca Eugeniusz Miklewicz z Ryjewa.
Termin wykonania robót do 22.12.2016 roku.
Podziały nieruchomości:
1. Wszczęto 9 postępowań o podział nieruchomości w Sztumie, Sztumskim Polu, Zajezierzu. Wydano 6
decyzji o podziale nieruchomości.
2. Wydano 6 decyzji naliczających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości położonych w
Gościszewie i Zajezierzu. Łącznie naliczona opłata to 6 655,50 zł.
3. Przejęto z mocy prawa (podział nieruchomości na wniosek strony) grunt przeznaczony zgodnie z
miejscowymi planami pod drogi publiczne. Wypłacone odszkodowanie za działki nr 301/2 o pow.0,1415
ha i dz.nr 301/3 o pow. 0,1956 ha położone w Sztumskim Polu oraz za działki nr 240/9 o pow. 0,0011
ha i dz. nr 240/10 o pow. 0,0161 ha położone w Zajezierzu – to 104 370,00 zł.
Planowanie przestrzenne:
1. Dnia 19.07.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód
deszczowych z terenu Parku Przemysłowego w Koniecwałdzie. Termin wykonania dokumentacji to
15.12.2016 r.
2. Dnia 17.11.2016r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi oraz
przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie parku Przemysłowego w Koniecwałdzie. Termin
wykonania dokumentacji to 30.05.2017 r.
3. Trwają prace nad projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbyła się w dniu 5 września 2016
r. Planowany termin zakończeniu opracowywania procedury to 20.02.2017 r.
4. Dnia 21.10.2016 r. podpisano umowę na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Zajezierzu z Pracownią Architektury STUDIO PROJEKT Jakub Sieniawski, zgodnie
z podjętą uchwałą nr XXVII.208.2016 w dniu 28.09.2016 r. Termin wykonania planu to 21.05.2017 r.
Do 21.11.2016 r. można było składać wnioski do planu w Zajezierzu, zgodnie z obwieszczeniem z dnia
28.10.2016 r.
Wydano:
- 64 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 4 wypisy i wyrysy z planu miejscowego,
- 11 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 5 zaświadczeń o numerze porządkowym budynku,
- 12 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 2 decyzje w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy,
- 2 decyzje w sprawie przeniesienia warunków zabudowy na rzecz innej osoby,
- 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 1 decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
V.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. W dniu 14 października 2016 r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności
energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne), w którym Miasto i Gmina Sztum
jest Liderem, a Partnerami są Miasto Malbork i Gmina Stare Pole. Wniosek został złożony w ramach Osi
priorytetowej 10. Energia, działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego z
wykorzystaniem technologii LED. Łącznie na terenie 3 gmin planowana jest wymiana 2 771 szt. punktów
świetlnych, z czego na terenie Miasta i Gminy Sztum– 1 641 szt. Wartość projektu wynosi 7 770 922,26
zł, a wnioskowane dofinansowanie– 5 247 703,76 zł. W dniu 17 listopada 2016 r. na wezwanie Instytucji
Zarządzającej złożono pierwsze wyjaśnienia do wniosku. Obecnie trwa jego weryfikacja. Planowany
termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec lutego 2017 r.
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2. W odpowiedzi na ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, Miasto i Gmina Sztum złożyła 2 wnioski. Projekt pn. Poprawa jakości
życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie, przewiduje
adaptację byłej sali gimnastycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wartość projektu wynosi 313 787,74
zł, a wnioskowane dofinansowanie– 199 663,00 zł. W ramach drugiego projektu pn. Utworzenie miejsca
rekreacyjno– wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego
Powiśla, planuje się budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową, miejscem wypoczynkowym oraz
terenem zielonym, przeznaczonym do gier zespołowych i jako pole biwakowe. Wartość projektu wynosi
196 421,95 zł, a wnioskowana kwota pomocy – 124 983,00 zł. W przypadku otrzymania dofinasowanie
projekty zostaną zrealizowane do końca przyszłego roku.
3. Trwają prace związane z realizacją projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum. W dniu 23 września został złożony II wniosek o
płatność, w którym do refundacji przedstawiono wydatki w wysokości 792 955,33 zł, z czego
wnioskowane dofinansowanie to kwota 555 068,73 zł Obecnie wniosek jest weryfikowany przez
Instytucję Zarządzającą.
4. W dniu 23 września 2016 r. złożono również I częściowy wniosek o płatność
w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na
terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi), w którym do refundacji
przedstawiono wydatki związane z pracami przygotowawczymi. Wartość wydatków kwalifikowalnych
wyniosła 139 509,63 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 90 953,30 zł. W dniu 2 listopada,
na wniosek Instytucji Zarządzającej, złożono dodatkowe wyjaśnienia do wniosku o płatność. Obecnie
jest on weryfikowany przez IZ.
5. Trwają prace związane z przygotowaniem projektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Trasy
Rowerowe”. W dniu 7 listopada 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Partnerami projektu,
którego celem jest wspólne przygotowanie projektu. W ramach projektu na terenie Gminy Sztum
planowane jest wykonanie miejsca postojowego dla rowerów przy śluzie w Białej Górze oraz
oznakowanie trasy rowerowej, biegnącej w pasach drogi wojewódzkiej i powiatowej, od granicy Gminy
z Gminą Ryjewo do granicy z Gminą Miłoradz. Liderem projektu jest Gmina Kwidzyn. Termin złożenia
wniosku o dofinansowanie upływa 9 stycznia 2017 r.
6. Komisja Oceny Projektów zakończyła całościową ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr
POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Spośród 16 złożonych
wniosków o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania 4 projekty, w tym projekt pn. „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści” przygotowany przez partnerstwo w składzie Fundacja
Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych (oddział
łódzki) i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Niniejszy projekt ma na celu wzmocnienie systemu
nieformalnej edukacji cyfrowej osób dorosłych między innymi w Gminie Sztum, gdzie w ciągu dwóch
lat przeszkolonych zostanie 360 osób. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie przez
Lidera projektu to grudzień br.
7. Rozpoczęto prace nad projektem pn. „Miasta partnerskie w zjednoczonej Europie”, w ramach
programu „Europa dla Obywateli”, działanie „Sieci miast partnerskich”. Projekt zakłada udział minimum
4 partnerów z co najmniej 4 państw. Maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej może wynieść do
150 000 Euro, tj. 70 % kosztów projektu.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W dniu 21 września br. podpisana została umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego „Śladami V
Wileńskiej Brygady AK” w ramach trybu małych zleceń. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1
680,00 zł. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub
Jeździecki Iskra.
2. Zakończono kontrolę realizacji zadania pn. „Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i
Gminy Sztum pod hasłem przewodnim „Smoczą łodzią w 600-lecie miasta Sztum.” realizowanego przez
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3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

Klub Sportowy Victoria. Niniejsze zadanie realizowane jest w oparciu o przyznaną przez Miasto i Gminę
Sztum dotację w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum. Protokół z kontroli
przedłożony został Klubowi do zapoznania się z wnioskami.
W dniach 9-11 września podczas Dni Ziemi Sztumskiej w Parku miejskim ustawiony został namiot
promocyjny miasta i gminy Sztum. W piątek i sobotę mieszkańcy Gminy oraz goście przyjezdni mogli
wziąć udział w loterii, w której wygranymi były jubileuszowe upominki z okazji 600-lecia, (wydano ich
ponad 600 szt.), inną atrakcją promocyjną skierowaną do uczestników Dni Ziemi Sztumskiej była
możliwość własnoręcznego wybicia monety jubileuszowej (wybito ponad 500 szt.). Natomiast w 3 dniu
Dni Ziemi Sztumskiej podczas dożynek Miejsko – Gminnych w namiocie Miasta i Gminy Sztum na
mieszkańców z poczęstunkiem w postaci chleba ze smalcem i ogórkiem. Poczęstunkiem dla każdego
mieszkańca i gościa była również grochówka.
Dodatkowo w tym dniu na scenie w Parku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu
fotograficznego organizowanego z okazji 600-lecia Sztumu.
W dniach od 8 do 12 września br. w Sztumie gościły oficjalne delegacje oraz mieszkańcy z miast
partnerskich w Val de Reuil (Francja -22), Ritterhude (Niemcy -17), Polessk (Rosja -3), Kupiskis (Litwa
- 8) oraz Heimatkreise Stuhm (Niemcy-2), łącznie 52 osoby. Wizyta związana była z 600-leciem miasta
i Dniami Ziemi Sztumskiej.
W dniach 14 września i 14 października br. we współpracy z firmą Lux– Med Diagnostyka
przeprowadzone zostały bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz dla kobiet
w wieku 40-49 i 70-75 posiadających skierowania lekarskie. Badania zrealizowane zostały w ramach
projektu finansowanego z Funduszy Norweskich.
Na przełomie września i października br. do szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sztum dla 1095
uczniów tych jednostek przekazane zostały jednorazowe szczoteczki do fluoryzacji zębów w ilości 6 570
sztuk, zakupione do przeprowadzenia fluoryzacji zębów w ramach działań profilaktycznych
zapobiegających próchnicy zębów.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało objętych 9
przedsięwzięć:
Zawody Spławikowe z okazji „Dni Ziemi Sztumskiej” organizowane przez Koło PZW nr 9 w Sztumie w
dniu 10 września br.
Mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub organizowane przez Sztumski Klub Gier Planszowych
Pionkolandia w dniu 07 października br.
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Mieście i Gminie Sztum organizowany przez Zespół Szkół w Czerninie
w dniu 22 października br.
V Mistrzostwa Malborskiego Klubu Kyokusin Karate w Kumite w Sztumie organizowany przez
Malborski Klub Kyokushin Karate Sekcja w Sztumie w dniu 05 listopada br.
Sztumskie Spotkania Profilaktyczne KROKUSY organizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie w dniu 16 listopada br.
II Sztumskie Święto Miodu organizowane przez Wielką Konfraternię Zacnego Jadła, Napitku i
Rękodzieła w dniu 12 listopada br.
XVIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2016/2017 organizowany przez LKS Zantyr Sztum
w dniach 19 listopada, 10 grudnia oraz 12 lutego 2017 r.
Festiwal Gier Matematycznych organizowany przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia w dniu 05
grudnia br.
Spotkanie z seniorami wędkarstwa organizowany przez Koło PZW nr 9 w Sztumie w dniu 02 grudnia br.
W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum:
10 września- Zawody Spławikowe z okazji „Dni Ziemi Sztumskiej” organizowane przez Koło PZW nr 9
w Sztumie.
11 września- Degustacje konfraterni na 600-lecie Sztumu organizowane przez Wielką Konfraternie
Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła.
24 września – VII Zjazd Absolwentów LO i LE w Sztumie organizowany przez Komitet Organizacyjny
VII Zjazdu Absolwentów LO i LE w Sztumie.
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4.
5.
6.
7.
8.
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10.

VI.

07 października - Mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub organizowane przez Sztumski Klub Gier
Planszowych Pionkolandia.
08 października – Gminny Przegląd pieśni, piosenek i tańców regionalnych „Muzyczne spotkania z
regionem Powiśla” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sztumie.
22 października - Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Mieście i Gminie Sztum organizowany przez Zespół
Szkół w Czerninie.
05 listopada - V Mistrzostwa Malborskiego Klubu Kyokusin Karate w Kumite w Sztumie organizowany
przez Malborski Klub Kyokushin Karate Sekcja w Sztumie.
12 listopada - II Sztumskie Święto Miodu organizowane przez Wielką Konfraternię Zacnego Jadła,
Napitku i Rękodzieła.
16 listopada - Sztumskie Spotkania Profilaktyczne KROKUSY organizowane przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
19 listopada - XVIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2016/2017 organizowany przez LKS
Zantyr Sztum.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2016-2022 (LPR) – kontynuacja prac nad
LPR zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777) oraz
obowiązującymi wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie rewitalizacji.
W okresie międzysesyjnym projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie przyjęcia LPR został
jednogłośnie
pozytywnie
zaopiniowany
przez
wszystkie
Komisje
Rady
Miejskiej
w Sztumie. W kolejnym etapie prac zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego WP celem
wpisania na listę pozytywnie zweryfikowanych gminnych programów rewitalizacji oraz do RDOŚ w
Gdańsku z wnioskiem o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2. Program „Rodzina 500 +” – od 01.04.2016 r. w Ośrodku przyjmowane są wnioski
o nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł (tzw. „500+”; do dnia 21.11.2016 r. przyjęto
ogółem 1417 wniosków, w tym 199 elektronicznie (14 %), wydano 1409 decyzji pozytywnych w tych
sprawach (99,4%). 17 wniosków zostało, zgodnie z przepisami, przekazanych do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Gdańsku w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja świadczeń, tj. ich pobieranie
za granicą. Obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1269 rodzin, tzn. ok. 50 %
więcej niż rodzin pobierających zasiłki rodzinne, a wartość wypłaconych w miesiącu październiku
br. świadczeń wyniosła 985 084,00 zł.
Od kwietnia br. na bieżąco realizowane są wypłaty świadczenia, jak również rozpatrywane pojedyncze
już wnioski w tej sprawie. W związku z realizacją nowego świadczenia w środowiskach objętych pomocą
społeczną wdrożono wzmożony nadzór i monitoring wydatkowania otrzymywanych świadczeń, w
kilkunastu rodzinach pracownik socjalny przy wsparciu asystenta rodziny wspierają rodziny doradztwem
w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. W 7 rodzinach przeprowadzono wywiady pod kątem
zamiany świadczenia 500+ na formę niepieniężną, natomiast w 2 rodzinach dokonano już, w formie
decyzji, częściowej zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę
zaległości czynszowych i innych opłat.
3. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa” – w okresie międzysesyjnym rozpoczęto realizację działań projektowych zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu, w tym m. in.:
- realizację prac społecznie użytecznych przez uczestników w 8 instytucjach – podmiotach, tj. SCK, SP
nr 1 w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, Publiczne Przedszkole w Sztumie, ZS w Czerninie,
Stowarzyszenie „Dar Serca”, sołectwa Piekło i Sztumska Wieś;
- realizację zajęć edukacyjnych w SCK,
- realizację warsztatów grupowych,
- ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację „Warsztatów przedsiębiorczości i ekonomii
społecznej”, w ramach którego ofertę złożyła Spółdzielnia socjalna „Iskra” ze Sztumskiego Pola.
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Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym ; całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi 1 739 987,00zł
(w okresie 3 lat, tj. 2016-2018) i obejmie 130 mieszkańców gminy – beneficjentów pomocy społecznej.
4. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa - w okresie międzysesyjnym została podpisana umowy dofinansowania projektu, rozpoczęto
rekrutację uczestników do projektu we współpracy z PUP w Sztumie.
Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej z powiatów malborskiego i
sztumskiego, a jego liderem jest Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Na terenie Powiatu Sztumskiego
obejmie 209 osób zrekrutowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie we
współpracy z PUP w Sztumie.
Wartość projektu ogółem to 5 629 910 zł, w tym dla Powiatu Sztumskiego 2 261 094 zł.
5. Projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście
i Gminie Sztum” – znajduje się w okresie trwałości, w związku z tym na bieżąco monitorowana jest
praca świetlic utworzonych i wyposażonych w jego ramach oraz gospodarstw domowych. W okresie
międzysesyjnym przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia dot. usługi
serwisowej w ramach projektu w kolejnym roku, w wyniku którego zawarto umowę w przedmiotowym
zakresie z firmą JACZ Jacek Strąk ze Sztumu.
6. Projekt socjalny pn. „Rozsądny rodzic, kreatywne dziecko” – w okresie międzysesyjnym rozpoczęto
realizację innowacyjnego projektu socjalnego w Piekle skierowanego do 11 rodzin z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi. Zajęcia edukacyjne i integracyjne prowadzone są w świetlicy wiejskiej.
7. Projekt pilotażowy „Koperta życia” – rozpoczęto realizację projektu w odniesieniu do 50 osób
starszych i /lub niepełnosprawnych korzystających z usługi teleopieki, usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Dziennego Ośrodka Wsparcia w Czerninie. Specjalnie
oznakowana „Koperta życia’ umieszczona jest w widocznym miejscu w domu klienta, zawiera
podstawowe informacje o jego stanie zdrowia itp., które okazać się mogą pomocne w szczególności dla
służb ratowniczych podczas wizyty w miejscu zamieszkania seniora. Celem projektu jest zwiększenie
bezpieczeństwa udzielenia prawidłowej pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach, jak również wzrost
poczucia bezpieczeństwa tej grupy mieszkańców miasta i gminy Sztum.
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 274 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1252 Karty. 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 14 osób.
10. Dzienny Ośrodek Wsparcia w Czerninie (DOW) – w okresie międzysesyjnym z zajęć prowadzonych,
na mocy podpisanej umowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego, w DOW w Czerninie
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” korzystało 10 seniorów.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 22 rodziny dotknięte problemem
alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 40
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się 11 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 2
wspólne posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 37 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).
Od kwietnia do września br. 3 rodziny objęte były tzw. terapią rodzin, tj. wsparciem specjalistycznym w
środowisku zamieszkania w postaci asystenta rodziny, psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień.
03.10.2016 r. – dyżur specjalistów w siedzibie GKRPA w Sztumie w związku z Międzynarodowym
Dniem bez Przemocy.
16.11.2016 r. – pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zorganizowano kolejne Sztumskie
Spotkania Profilaktyczne ‘krokusy 2016”.
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Zmiany w składzie GKRPA w Sztumie - w okresie międzysesyjnym Burmistrz dokonał zmian w składzie
Gminnej Komisji powołując do jej składu P. Władysława Krause– Prezesa Stowarzyszenia Klub
Abstynenta „Radość i słońce” w Sztumie, a następnie ponownie ustalając nowy 7-osoby jej skład. W
nowo powołanej GKRPA w Sztumie P. Tomasz Litwin nie wchodzi już w skład Komisji.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 8 Niebieskich Kart; zwołano 21 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 27 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
13. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 174, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1225 rodzin (w tym
zasiłki rodzinne 640). W okresie międzysesyjnym trwały tzw. okresy zasiłkowe, tj. przyjmowanie
wniosków mieszkańców o zasiłki na nowe okresy świadczeniowe w zakresie funduszu alimentacyjnego
i świadczeń rodzinnych.
14. W okresie międzysesyjnym wydano 356 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 115 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 16 decyzji dot. dodatku
energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystały w okresie od 29.09. do 21.11.2016 r. 302 rodziny (660 osób
w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 288 rodzin (900 osób w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 337 wywiadów środowiskowych, w tym 73 alimentacyjne,
podpisano i wdrożono 53 nowe kontrakty socjalne.
W schroniskach przebywało 15 klientów, w DPS przebywało 17 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum;
z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 31 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych korzystały 4 osoby.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 328 dzieci w przedszkolach
i szkołach oraz 7 osób dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystały 83 rodziny
(170 osób w rodzinie). W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 3
asystentów rodziny (18 rodzin).
15. Program Operacyjny – Pomoc Żywnościowa – we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w
Gdańsku w ramach wymienionego programu w dniach 14-16.11.2016 r. wydano 272 rodzinom (800 osób
w rodzinie) skierowania uprawniające do otrzymania żywności.
16. 18.11.2016 r. – Dyrektor Ośrodka odebrała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, tzw.
„Srebrne Drzewko” za wybitne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej.
VII.

W ZAKRESIE OŚWIATY:
1. Projekty edukacyjne i programy.
1) Projekt RPPM.03.02.01-22-0131/15 pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy
Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt skierowany jest do 978 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i
gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w
szkołach objętych projektem. Celem projektu: jest poprawa jakości kształcenia 978 uczniów poprzez
zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez
Miasto i Gminę Sztum. Projekt realizowany będzie od października 2016 roku do sierpnia 2018 roku.
Całkowita wartość projektu 3 475 600,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 301 820,00 zł
oraz wkład własny w kwocie 173 780,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
a) we wrześniu 2016 roku wniosek złożony przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
został wybrany do dofinansowania. W dniu 18.11.2016r. została podpisana Umowa o
dofinansowanie projektu,
b) 22.09 zorganizowano spotkanie z dyrektorami dot. realizacji projektu,
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c) przeprowadzono proces kwalifikacji uczestników projektu,
d) realizowano zaplanowane w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne,
e) dokonano rozliczenia projektowych zajęć edukacyjnych realizowanych w okresie od 3 do 14

października,
f) ogłoszono informację o naborze na stanowiska kadry zarządzającej niezbędnej do prawidłowej
realizacji projektu tj.: koordynatora projektu, referenta ds. zamówień i organizacji zajęć
wyjazdowych, referenta ds. monitorowania przepływu uczestników zajęć oraz referenta ds.
współpracy z nauczycielami i organizacji szkoleń. Wpłynęły dwie oferty spełniające kryteria
naboru, w wyniku czego w ramach umowy o pracę zatrudniono koordynatora projektu oraz
referenta ds. monitorowania przepływu uczestników zajęć. W postępowaniu nie wpłynęła żadna
oferta spełniająca kryteria naboru na referenta ds. zamówień i organizacji zajęć wyjazdowych
oraz referenta ds. współpracy z nauczycielami i organizacji szkoleń. W dniu 14.11.2016 roku
kolejny raz ogłoszono informację o naborze na ww. stanowiska. W związku z trudnościami w
naborze kadry, kryteria naboru na ww. stanowiska zostały obniżone. Na obniżenie kryteriów
naboru otrzymano zgodę Urzędu Marszałkowskiego. Termin składania ofert upływa 25.11.2016r.
g) zakupiono dziennik elektroniczny,
h) przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto pn.:
Usługa szkolnictwa wyższego obejmująca organizację studiów podyplomowych 3semestralnych, w trybie niestacjonarnym, dla 7 osób-nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, na kierunku terapia
pedagogiczna. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku/Malborku. Z wykonawcą podpisana została
umowa. W dniach 19-20 listopada studenci uczestniczyli w pierwszym zjeździe,
i) opracowano dokumentację projektową m.in. papier projektowy, ramowe plany zajęć, wykazy
nadgodzin, przydziały nadgodzin, arkusze organizacji zajęć, harmonogramy realizacji zajęć,
protokoły odbioru zajęć edukacyjnych, noty obciążeniowe, wzory list obecności, projekty umów,
regulamin kwalifikacji, deklaracje uczestnictwa, formularz SL2014, zgodny niezbędne do
zakwalifikowania do projektu, harmonogram dokonywania wydatków w ramach projektu,
j) w ramach umowy o pracę zatrudniono trzech nauczycieli niezbędnych do realizacji zajęć w
ramach projektu.
2) Projekt RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 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. Projekt realizowany będzie w okresie styczeń-grudzień 2017. Całkowita wartość
projektu 1 066 824,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 906 800,00 zł oraz wkład własny w
kwocie 160 024,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
a) przygotowano zmianę do wniosku o dofinansowanie w ramach prowadzonych negocjacji dot.
zakresu realizacji projektu,
b) w listopadzie 2016 roku wniosek złożony przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
został wybrany do dofinansowania;
c) dokonano analizy list rezerwowych utworzonych w przedszkolach w miesiącu marcu 2016 roku.
Następnie poinformowano rodziców dzieci znajdujących się na niniejszych listach o możliwości
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skorzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia. Przekazano potencjalnym
beneficjentom dokumentację rekrutacyjną, która warunkuje uczestnictwo dzieci w zajęciach
projektowych;
d) poinformowano stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku oraz Komendę Powiatową
Straży Pożarnej w Sztumie o planowanym otwarciu dwóch dodatkowych oddziałów
przedszkolnych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.
e) zorganizowano spotkania dotyczące realizacji projektu z dyrektorami przedszkoli, które zostaną
objęte projektem;
f) przygotowano dokumentację przetargową, niezbędną do zakupu mebli, zabawek oraz pomocy
dydaktycznych oraz narzędzi (TIK) Technologii Informacyjno Komunikacyjnych niezbędnych
do wyposażenia nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych oraz organizacji zajęć
dodatkowych w ramach projektu;
g) opracowano arkusze organizacji zajęć projektowych;
h) ustalono sposób żywienia dzieci w nowotworzonych oddziałach przedszkolnych;
i) ogłoszono konkursy o naborze na kadrę niezbędną do prawidłowej realizacji projektu tj.
nauczycieli wychowania przedszkolnego, pomoce nauczycieli oraz woźne oddziałowe.
3) Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, który kładzie
nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza
nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Projekt skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
W okresie międzysesyjnym:
a) podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań. Aneksowano
Harmonogramy Rzeczowe Realizacji projektu stanowiące Załączniki do umowy. Zmiana była
podyktowana opóźnieniami w realizacji projektu, spowodowanymi przesunięciem terminu
podpisania umowy przez Wojewodę Pomorskiego;
b) sporządzono budżet projektu;
c) w szkołach realizujących projekt, rozpoczęto realizację zaplanowanych w projekcie zadań;
d) zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowej jego realizacji.
4) Projekt pn. Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie
oszczędzać energię w szkole. Celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w
zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii
poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii „50/50”. Istotą metodologii
„50/50” jest wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii zarówno dla szkół, jak i ich
organów prowadzących oraz równy podział zaoszczędzonych środków pomiędzy szkołę i gminę:
50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli metodologii „50/50”
zostanie przekazane szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla organu prowadzącego,
który finansuje szkolne rachunki za energię. Po każdym pełnym roku realizacji projektu w szkole tj.
2017 i 2018, gmina wyliczy osiągnięte oszczędności energii i oszczędności finansowe i dokona ich
podziału zgodnie z zasadami programu. W przypadku energii elektrycznej za wartość referencyjną,
na podstawie której będą wyliczane oszczędności, przyjmuje się wielkość zużycia energii w roku
poprzedzającym pierwszy pełny rok realizacji projektu. W przypadku energii cieplnej/paliw wartość
referencyjną wylicza się na postawie uśrednionego dla okresu trzech lat, przed realizacją projektu,
standaryzowanego zużycia energii.
W okresie międzysesyjnym:
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a) do projektu przystąpiły wspólnie Miasto i Gmina Sztum oraz następujące szkoły: Gimnazjum N
1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Gimnazjum Nr 2 w Czerninie, Szkoła Podstawowa w Czerninie
oraz Szkoła Podstawowa w Gościszewie.
5) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i
aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży w podejmowaniu przedsięwzięć w
obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Wysokość dotacji zależy od ilości uczniów szkoły.
W okresie międzysesyjnym:
a) Miasto i Gmina Sztum złożyła wnioski dla szkół dla których jest organem prowadzącym. Ogółem
Miasto i Gmina Sztum wnioskuje o wsparcie w wysokości 42.480,00 zł, wkład własny w
wysokości 20% wynosi 10.620,00 zł, a całkowita wartość programu 53.100,00 zł.
6) Program powszechnej nauki pływania pn.: Umiem pływać. Program realizowany jest we współpracy
ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a współfinansowany jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki
Samorządu Terytorialnego. Program zakłada objęcie nauką pływania 60 uczniów klas II i III ze
terenu Miasta i Gminy Sztum. W ramach programu dla każdego ucznia zaplanowano 20 godzin
lekcyjnych nauki pływania. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wkład własny gminy w
wysokości 15.718,00 zł.
W okresie międzysesyjnym:
a) podpisano porozumienie na okres od 01.09.2016 roku do 10.12.2016 roku określające zasady
funkcjonowania współpracy;
b) realizowano zajęcia nauki pływania na basenie w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji.
7) Realizowano Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’.
W okresie międzysesyjnym:
a) wykonywano działania zmierzające do rozliczania wydatków na zakup podręczników lub
materiałów edukacyjnych na podstawie zebranych wniosków przez szkoły. Ogółem środki
potrzebne do realizacji programu wynoszą 3.035,00 zł.
2. Bieżąca działalność.
1) Przygotowano sprawozdanie System Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10
września 2016 roku. Sprawozdanie stanowi podstawę naliczenia wstępnej subwencji oświatowej.
2) Przygotowano sprawozdanie System Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30
września 2016 roku. Sprawozdanie stanowi podstawę naliczenia subwencji oświatowej na 2017 rok.
Obejmuje szczegółowe dane dotyczące m.in. szkół, nauczycieli, uczniów, kosztów utrzymania
placówek.
3) Komisja zdrowotna w dniu 17 listopada rozpatrzyła 31 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli złożonych w terminie do 15 listopada 2016 roku. Udzielono pomocy na kwotę
10.245,00 zł. Art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela mówi, że niezależnie od przysługującemu
nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy
prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z
przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz
określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich
przyznawania. Uprawnienia do korzystania z pomocy zdrowotnej zachowują nauczyciele po
przejściu na emeryturę lub rentę. Powyższy zapis nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek
określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów
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świadczeń, oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
4) Przyznano Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 5 nauczycieli i dyrektorów w
podziękowaniu za dotychczasowe dokonania w dziedzinie oświaty.
5) Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016
z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
Wysokość wypłaconej odprawy (dla 1 nauczyciela) wyniosła 18.654,00 zł.
6) Przygotowano i przekazano sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące Badania
popytu na pracę za trzeci kwartał (Z-05). Sprawozdanie zostało złożone z uwzględnieniem Szkoły
Podstawowej w Czerninie, Publicznego Przedszkola w Czerninie oraz Publicznego Przedszkola w
Gościszewie.
7) W dniu 30.09.2016 roku minął termin składania wniosków przez szkoły podstawowe oraz gimnazja
dotyczące przyznania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla uczniów za szczególne
wyniki i osiągnięcia w nauce oraz dla najlepszych absolwentów gimnazjum. Obecnie trwają prace
związane z analizą wniosków.
8) Gmina udzieliła Niepublicznemu Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach 14 dotacji
celowej w wysokości 5.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które
zostały przyznane Miastu i Gminie Sztum. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie
wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wnioskiem
złożonym przez Gimnazjum.
9) Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b o
systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych. Pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z
Funduszu Pracy w kwocie 67.160,18 zł.
10) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok
szkolny 2016/2017 wystawiono łącznie 234 decyzje administracyjne (2 decyzje przyznające prawo
do zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego, 213 decyzji przyznających prawo do
stypendium szkolnego, 19 decyzji odmownych wynikających z przekroczenia ustawowego
kryterium dochodowego tj. 514 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny). Decyzje
przyznające stypendium szkolne wydano na łączną kwotę 107.680,00 zł oraz przyznające zasiłek
szkolny na kwotę 1.210,00 zł. Obecnie trwa rozliczanie rachunków, faktur oraz innych dowodów
poświadczających poniesione wydatki na cele edukacyjne w ramach przyznanego stypendium
szkolnego.
11) Wykonując obowiązki w zakresie dowozu uczniów do szkół zamieszkałych na terenie Miasta i
Gminy Sztum przeprowadzono postępowanie przetargowe pn. Dowóz uczniów z terenu Miasta i
Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017. Postępowanie przetargowe dotyczyło części 1,
2, 5 i 6. W każdej z części wpłynęła 1 oferta złożona przez: Taksówkę Osobową Nr 1 Przewozy
Autokarowe Mieczysław Falkowski Sztum. Realizacja dowozu rozpocznie się z dniem 1 grudnia
2016 roku.
12) Wykonywano obowiązki związane z analizą i planowaniem sieci szkolnej w związku z
zapowiadaną reformą systemu edukacji.
3. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) 1 września – rocznica wybuchu wojny- uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół wspólnie z
władzami samorządowymi, przedstawicielami organizacji społecznych i politycznych,
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duchowieństwa, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcami Sztumu spotkali się przed
Pomnikiem Rodła w Sztumie. Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza Sztumu pod
pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. Uczestnicy uroczystości przeszli następnie pod Głaz
Pamięci, gdzie również złożono kwiaty.
2) Uczniowie klas II-VI szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjalnych wzięli udział w
barwnym korowodzie z okazji Dni Sztumu połączonych z 600-leciem Miasta.
3) Dnia 8 października 2016 roku na scenie sztumskiego Kino – Teatru odbył się GMINNY
PRZEGLĄD PIEŚNI, PIOSENEK I TAŃCÓW REGIONALNYCH w którym wzięły udział
wszystkie placówki oświatowe. Uroczystość została zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 2
w Sztumie w ramach innowacji pedagogicznej „Sztum moja mała – wielka ojczyzna” oraz obchodów
600 lecia miasta pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i gminy Sztum.
4) W dniu 9 listopada 2016 roku placówki oświatowe wzięły udział w Konkursie Piosenki Ułańskiej
zorganizowanym przez SCK, apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, pogadanki o
bezpieczeństwie w czasie wolnym.
5) W Zespole Szkół w Czerninie:
a) realizowano projekt „Bezpieczna +” m.in. grupa uczniów szkoły podstawowej uczestniczyła w
spotkaniu pod nazwą „MATEMATYKA W MUZYCE” w Centrum Nauczania Matematyki i
Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej, podczas spotkania starano się udowodnić
obecność matematyki w muzyce; uczniowie pierwszej klasy gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu
z Panią Krystyną Szafrańską, założycielką i prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle
Chorym DAR SERCA, na którym omówiono misję DAR SERCA oraz zwrócono szczególną
uwagę na znaczenie wolontariatu, szczególnie tego młodzieżowego; odbyła się pogadanka z
policjantkami na temat bezpieczeństwa w domu, internecie, szkole oraz w innych sytuacjach w
życiu codziennym. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie mogą się udać, by uzyskać poradę w danej
sprawie. Funkcjonariuszka Powiatowej Komendy Policji w Sztumie uświadomiła im, jakie
konsekwencje wiążą się m.in.: z cyberprzemocą czy nielegalnym ściąganiem filmów z internetu;
grupa 40 uczniów z klas pierwszych pojechała do Zielonej Szkoły w Brachlewie. Głównym celem
wyjazdu było wzmocnienie więzi rówieśniczej, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej przygotowali przedstawienie kukiełkowe dla dzieci z
przedszkola w Czerninie. Kukiełki przekazały przepis na grzeczność; odbyły się warsztaty
(plastyczne, muzyczne, związane z grami edukacyjnymi) dla rodziców i dzieci pt. Wpływ
zainteresowań na rozładowywanie „złych emocji”; uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w
warsztatach "Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie", które prowadziła pielęgniarka szkolna;
odbyło się spotkanie nt. bezpiecznej drogi do i ze szkoły uczniów klas I - III ze Strażą Miejską w
Sztumie. Uczniowie otrzymali odblaski, aby być lepiej widocznym na drodze; obecnie trwa zbiórka
karmy i innych potrzebnych dla schroniska dla zwierząt produktów.
b) uczniowie klas II gimnazjum aktywnie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Czerninie. Nauczyli się jak można wykorzystać zużyte opakowania
kartonowe i zrobić wazony.
c) w dniu 22 października 2016 roku w szkole odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Mieście
i Gminie Sztum. 8 zespołów 3-osobowych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu
sztumskiego zmagało się z zadaniami różnego typu. I m-ce w kategorii szkół podstawowych zajęła
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, I m-ce w kategorii gimnazjów zajęła drużyna z Czernina.
d) działacze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” przy Zespole Szkół w Czerninie
zorganizowali w niedzielne przedpołudnie 23 października 2016 roku pierwsze w sezonie
2016/2017 spotkanie dla sympatyków tenisa stołowego w gminie Sztum zawody rozpoczęły
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rywalizację w ramach „Grand Prix Sztumu” w tenisie stołowym. Do końca kwietnia w sali
gimnastycznej szkoły działacze „Sokolika” planują rozegrać siedem turniejów zaliczanych do
punktacji „Grand Prix 2016/2017”.
e) 9 listopada 2016 roku odbyła się wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli
w niej udział uczniowie, rodzice i nauczyciele placówki.
6) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Szumie:
a) W dniu 17 września rozpoczęły się sztumskie obchody DNIA SYBIRAKA przed Głazem Pamięci
zgromadzili się tam przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, organizacji
kombatanckich, przedstawiciele emerytów, nauczyciele i młodzież. Po krótkim wprowadzeniu, w
którym uczennica szkoły przypomniała tło historyczne wydarzeń sprzed 77 lat, recytowano
fragmenty wierszy o deportacjach, tęsknocie zesłańców i ich marzeniach o powrocie do Polski. W
imieniu władz głos zabrał starosta pan Wojciech Cymerys. Delegacje złożyły przed tablicą
katyńską kwiaty i znicze. Uczennica gimnazjum odśpiewała Hymn Sybiraków. Następnie goście i
uczniowie oddali cześć oficerom, którzy ponieśli śmierć w Katyniu i Charkowie przed Dębami
Pamięci przed naszą szkołą. Dalszy ciąg obchodów to wyjazd seniorów i uczniów do Gdańska
Szlakiem wolności i pojednania. O potrzebie przebaczenia i pojednania mówił proboszcz parafii w
Łęgowie. Dzięki jego uprzejmości przeszli Drogą Pojednania, zwiedzili muzeum z przedmiotami
kultu różnych religii. Uczestnicy wyjazdu oglądali wystawę poświęconą solidarności w ECS, oraz
zapalili znicz przed Pomnikiem Ofiar Grudnia 70. Tegoroczny wyjazd to kolejny przykład udanej
integracji seniorów i młodzieży.
b) 1 października
odbyła się WYPRZEDAŻ GARAŻOWA pod hasłem: Ofiaruj swoim
niepotrzebnym rzeczom drugie życie - udział w niej mogli wziąć wszyscy chętni z wyjątkiem firm
zajmujących się profesjonalną sprzedażą i osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Można było
sprzedawać dowolne przedmioty (książki, płyty, zabawki, odzież, biżuterię, własnoręcznie
wykonane przedmioty i inne). Oprócz osób z miasta, które za możliwość sprzedaży swojego towaru
były zobowiązane zapłacić „miejscówkę”, handlem zajmowali się także pracownicy szkoły, a
uzyskane środki finansowe przeznaczono na zakup papieru ksero na potrzeby uczniów.
c) w październiku został powołany Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Praca w SZKP będzie opierała
się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz
edukacji ekonomicznej i finansowej. Uczestnicy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości będą brać
udział w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski,
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ZUS, Warszawski Instytut Bankowości (Bank
Spółdzielczy w Sztumie), Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych .W czasie
pracy nad projektami uczniowie dowiedzą się w jaki sposób: radzić sobie z zarządzaniem finansami
oraz planować wydatki swoje i rodziny, planować i realizować działania zespołowe, dysponować i
zarządzać ograniczonymi zasobami, zarządzać pracą swoją i innych, przygotować się do
aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, nauczyć się rozwijać
przedsiębiorcze zachowania w środowisku lokalnym, zapoznać się ze specyfiką lokalnego rynku
pracy, przygotować się do wejścia na rynek pracy. W realizacji projektu bierze udział 20 uczniów,
którzy chcą aktywnie włączyć się w działania przedsiębiorcze. Pierwszym zadaniem dla
uczestników SZKP była organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
d) Potwierdzeniem dobrej wieloletniej współpracy Szkolnego Koła Caritas z Zespołem Parafialnego
Caritas przy Parafii św. Anny był kiermasz zorganizowany 15 października na hali targowej. Grupa
wolontariuszy w tym także absolwentów za przysłowiową złotówkę oferowała klientom odzież,
obuwie, książki, zabawki czy domowe ciasto. Kiermasz poprzedziło segregowanie i pakowanie
rzeczy w celu przewiezienia na targowisko. Wolontariusze bardzo sprawnie przygotowali stoiska.
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Zebrane fundusze przekazano na zakup chleba dla potrzebujących, który rozdawany jest w każdą
sobotę.
e) W dniach 17-21 października odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery, to coroczne działanie
inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa
zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Uczniowie Szkolnego Klubu
Przedsiębiorczości aktywnie włączyli się w działania OTK proponując społeczności szkolnej udział
w spotkaniach z psychologiem i policjantem w celu zapoznania się z zawodami, predyspozycjami
zawodowymi, warunkami pracy i możliwościami zatrudnienia. Ponadto uczniowie klas trzecich
wzięli udział w prezentacjach szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w
Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Uczniowie mieli możliwość zapoznania
się z ofertą edukacyjną szkół naszego powiatu. Wizerunek osobowości wielozawodowej
przedstawił uczniom Tomasz Litwin ,który zaprezentował funkcję radnego samorządowego.
f) W dniu 27 października- DZIEŃ PATRONA- tegoroczne święto rozpoczął tradycyjnie już
uroczysty apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie gimnazjalisty.
Potem odbyła się msza święta w kościele św. Andrzeja Boboli, a po niej – ponownie w szkoleposzczególne klasy wykonywały przygotowane wcześniej różnorodne zadania: odśpiewanie
hymnu szkoły, wykonanie graffiti dotyczącego patrona, quiz wiedzy o patronie, krzyżówki, zadanie
poetyckie, zadania sportowe (sprawnościowe), wykorzystanie Google Maps, ułożenie obrazka z
puzzli. Chociaż zadania były punktowane, ideą zmagań było wykonanie zadania na określonym
poziomie przez każdą klasę.
g) W dniach 5-6 listopada odbyła się gala konkursu PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA. W wycieczce do
Warszawy wzięli udział laureaci i finaliści ogólnopolskiego konkursu "Pamięć Nieustająca" oraz
uczennice, które są w trakcie realizacji projektów: "Solidarna Szkoła " i "Szkoła Dialogu".
Uczestnicy zapoznali się z ekspozycją w Muzeum Polin, która opowiada 1000-letnią historię
wspólnych polsko-żydowskich dziejów, obejrzeli spektakl "Mamma Mia!" w teatrze Roma, oddali
hołd zasłużonym Polakom, którzy spoczywają na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Uczniowie złożyli kwiaty przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, na grobach rówieśników z
czasów II wojny św. Kontynuacją tematyki bohaterskich żołnierzy było zwiedzanie Muzeum
Powstania Warszawskiego. Podsumowanie konkursu odbyło się w historycznej auli biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza szkoła znalazła się wśród 5-ciu wyróżnionych placówek.
Indywidualne nagrody otrzymali Ola Zdziennicka, Agata Lityńska, Łucja Budzowska, Jakub
Nenczak. Laureaci otrzymali książki, w której znajdują się ich teksty. Będzie to rodzinna pamiątka.
Organizatorzy zapraszają już do kolejnej edycji konkursu.
h) W dniu 10 listopada młodzież gimnazjum w nietypowy sposób uczciła Święto Niepodległości. Na
jednej z przerw spontanicznie zorganizowano happening, podczas którego wspólnie odśpiewano
utwór pt. "Kocham wolność" zespołu Chłopcy z Placu Broni. Radość z tego, że żyjemy w
niepodległym kraju, wyraziliśmy śpiewem. Do początkowo niewielkiej grupy osób dołączało coraz
więcej ludzi, a niektórzy tak ukochali wolność, że podśpiewywali sobie na lekcjach.
7) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
a) w dniu 16 września 2016 roku uczniowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, rajd pieszy
oraz uprzątnięcie terenu wokół jeziora sztumskiego.
b) w dniu 4 października 2016 roku Inauguracja programu „Szklanka mleka”, którego celem jest
przedstawianie znaczenia mleka w codziennej diecie dziecka.
c) w dniu 6 października 2016 roku odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego klas 13. Wyrabianie u uczniów umiejętności czynnego udziału w życiu społeczności szkolnej.
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d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

b)

c)

d)

Kształtowanie postaw prospołecznych.
w dniu 7 października 2016 roku zorganizowanie i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w
Rummikub.
w dniach 10 – 14 października 2016 roku realizowano priorytet wychowawczy Moja szkoła – w
ramach tego zadania odbyło się zakładanie dzienniczka postanowień według Maksymiliana
Golisza, pisanie życzeń dla pracowników szkoły, przypomnienie informacji o patronie szkoły,
oglądanie prezentacji o patronie szkoły – Izba Tradycji, degustacja ciasteczek – Maksymilianek.
w dniach 9 października – 24 listopada 2016 roku realizowano priorytet wychowawczy „Moja mała
Ojczyzna” były to działania ukierunkowane na kształtowanie postaw przywiązania do społeczności
lokalnej, rozwijanie wiedzy o własnym mieście.
w dniu 11 października 2016 roku odbył się spektakl szkolnego koła teatralnego „Dwójeczka” pt.
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” na scenie Kino-Teatru Powiśle. Przedstawienie
zorganizowane w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej i integracji środowiska lokalnego
– wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły oraz realizacji priorytetu szkolnego „Moja
szkoła”,
w dniu 12 października 2016 roku odbyła się Wojewódzka inauguracja programu „Uczę się
bezpiecznie” współorganizowanego przez firmę Lotos i Policję. Projekt odnosi się do
propagowania szeroko pojętego bezpieczeństwa i promowania właściwych zachowań ucznia
szczególnie w komunikacji drogowej.
w dniu 18 października 2016 roku po raz kolejny zorganizowano Szkolną Konferencję Klasowych
Rad Rodziców „Uczę się ja, uczy się mój mózg - aspekty neurodydaktyki w procesie nauki,
w dniach 24 – 28 października 2016 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat „Co noszę w
tornistrze, jak powinienem nosić tornister w ramach działań „Plecom na ratunek – Lekki tornister.”
Ważenie pustego plecaka oraz z wyposażeniem. Porządkowanie i kontrola zawartości plecaka.
Ćwiczenia w pakowaniu tornistra. Prawidłowa postawa.
w dniach 26 października 10 listopada 2016 roku przystąpiono do programu „Szkoła Dobrego
Wychowania: - przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących zasad dobrego
wychowania, wykonanie prac pisemnych i plastycznych, przeprowadzenie debaty i opracowanie
Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania, wykonanie plakatu „Mój wygląd świadczy o mnie”,
organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu między klasowego „Mistrz savoir vivre”.
w ramach realizacja programu Bezpieczna+: zorganizowano oznakowanie przystanku (zatoczki)
autobusów szkolnych, oznakowano autobusy zgodnie z kierunkiem dojazdów. Działania
profilaktyczne przypominające zasady bezpiecznego korzystania z komunikacji, nie tylko
autobusów szkolnych; zorganizowano Happening „Jestem światłem” połączony z akcją
przeprowadzoną przez Mały Samorząd Uczniowski przy wsparciu funkcjonariuszy Policji.
Działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczne przekraczanie jezdni z przygotowanymi
ulotkami; odbyły się działania profilaktyczne „Jestem widoczny” – odblaskowa szkoła. Pogadanki
na temat znaczenia znaków odblaskowych, sposobów ich noszenia. Wyposażenie każdego ucznia
w wesoły odblask; odbyła się konferencja dla rodziców pt. „Plus znaczy więcej - bezpieczeństwo
mojego dziecka";
w dniu 3 listopada 2016 roku odbyła się Rada Pedagogiczna podczas której analizowano sfery
dydaktycznej i wychowawczej zespołów klasowych, analizowano badania – diagnozę wstępna klas
1, 2, analiza SRD (skala ryzyka dysleksji),
w dniu 8 listopada 2016 roku w ramach programu „Śniadanie daje moc” – profilaktyka zdrowia –
kształtowanie nawyków zdrowego i racjonalnego odżywiania. Wspólne przygotowanie i
wykonanie śniadania we wszystkich zespołach klasowych I etapu edukacyjnego. Omówienie
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znaczenia spożywania śniadania i jego formy.
e) w dniu 10 listopada 2016 roku odbył się uroczysty apel z okazji Odzyskania przez Polskę
Niepodległości – montaż słowno – muzyczny, którego celem kultywowanie pamięci narodowej,
postaw patriotycznych, przywiązania do symboli narodowych.
f) w dniu 10 listopada 2016 roku w Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych odbyły się działania
promujące czytanie i wartość książki obchodzone w szkole pod hasłem „90 rocznica pierwszego
wydania książki Kubuś Puchatek”. W klasach zaproszeni goście (rodzice) czytali dzieciom
fragmenty przygód Kubusia, zorganizowano wystawy, tworzono portrety głównego bohatera.
Alejami szkolnymi, odwiedzając klasy przechodził korowód postaci ze znanych bajek
g) w dniu 17 listopada 2016 roku odbył się rajd pieszy do Sztumskiej Wsi w ramach realizacji
zagadnień projektu Widzę i jestem widziany – rozwijanie umiejętności społecznych i wrażliwości
na drugiego człowieka w ruchu drogowym.
h) W Zespole Szkół w Gościszewie:
a) We wrześniu przystąpiono do programu edukacyjnego „Lepsza szkoła”,
b) Pracownicy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym terroryzmu zorganizowanym przez Komendę
Powiatową Policji w Sztumie.
c) Uczniowie klas 0-III przystąpili do programu „Zdrowo jem, więcej wiem!”
d) W dniu 20 października 2016 roku grupa uczniów wzięła udział w warsztatach szkoleniowych dla
uczniów działających w samorządach szkolnych. Warsztaty były zorganizowane w Gdańsku przez
Fundację "Perspektywa".
e) W dniu 10 listopada 2016 roku odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Uczniowie wspólnie z wychowawcami śpiewali piękne pieśni patriotyczne z tamtego okresu naszej
historii. Po apelu uczniowie klas starszych obejrzeli też prezentacje multimedialne o ówczesnych
wydarzeniach.
i) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
a) W ramach realizacji projektu „Bezpieczna +” w miesiącu październiku m.in. odbył się: rajd
rowerowy dla uczniów z klas V-VI „Na rowerze przyjemnie i bezpiecznie”. Celem była promocja
zdrowego stylu życia oraz utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.
Rajd przebiegał na trasie Nowa Wieś – Sztum – Biała Góra – Nowa Wieś i został zakończony
ogniskiem na terenie szkoły; wyjazd dzieci klasy 0, II - III do Sztumu gdzie pod opieką Straży
Miejskiej oraz wolontariuszy z drużyny Harcerskiej ZHP Sztum uczyły się właściwego zachowania
w poruszaniu się po drogach publicznych na terenie miejskim; odbyło się spotkanie uczniów klas
II-VI z przedstawicielami policji pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”. Funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Sztumie rozmawiali z dziećmi na tematy związane z bezpiecznym
korzystaniem z dróg publicznych oraz właściwym zachowaniem w warunkach zagrożenia.
Poruszano również zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy oraz odpowiedzialnego
korzystania z telefonów komórkowych; wszystkie dzieci zostały wyposażone w kamizelki i opaski
odblaskowe. Są one wykorzystywane podczas wszelkich wyjść poza teren szkoły oraz w drodze do
i ze szkoły. Rodzice dzieci zostali poinstruowani o konieczności noszenia kamizelek przez dzieci
podczas poruszania się po drogach publicznych poza terenem zabudowanym. Natomiast w
listopadzie: zorganizowano zajęcia warsztatowe z zakresu ratownictwa medycznego dla klas IV –
VI oraz odbył się wyjazd dla klas 0, II, III edukacyjny do siedziby Państwowej Straży Pożarnej –
działania straży w czasie wypadku, sposoby komunikowania się w warunkach zagrożenia.
j) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Szumie:
a) Rozpoczęcie realizacji projektu sportowego „Sport to zdrowie” w grupie 5-6 latków. W ramach
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

realizacji projektu dzieci uczestniczyły we wrześniu w dwóch spotkaniach z trenerem Sławomirem
Sidorowiczem na Orliku podczas, których wykonywały różne zabawy i ćwiczenia ruchowe.
W ramach realizacji programu wychowawczego zorganizowano dla wszystkich grup spotkanie z
policjantami nt. „Bezpieczne poruszanie się po drogach”. Policjanci przeprowadzili pogadankę na
temat bezpieczeństwa, zapoznali dzieci z niektórymi aspektami ich pracy, wręczyli odblaski.
W ramach Klub Ekoludków wycieczką do lasu we wrześniu rozpoczęto realizację projektu „Mały
Ekoludek w świecie drzew”. Również podczas tego wyjazdu dzieci uczestniczyły w akcji
Sprzątania Świata. W październiku natomiast odbyły się m.in. obchody święta Dzień Drzewa. W
tym dniu odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa – „Drzewo w każdej porze roku”. Dzieci
poprzez udział w zajęciach edukacyjnych kształtowały wrażliwość ekologiczną, wzbogacały swoją
wiedzę i doświadczenie przyrodnicze oraz Jesienne Podchody Rodzinne klubowicze z grup: 4latków i 4-5-latków oraz ich rodzice, uczestniczyli w sobotnich podchodach, które odbywały się w
okolicy przedszkola i w sztumskim parku. Celem było integrowanie się rodzin ze środowiskiem
przedszkolnym, popularyzacja aktywności ruchowej, możliwość obserwacji przyrody w okresie
jesiennym. We współpracy z rodzicami zorganizowano również ogólno przedszkolną zbiórkę
makulatury. Zarobione pieniądze będą przeznaczone na działania ekologiczne Klubu. Klub
Ekoludków we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Dzieci przeprowadził na terenie
przedszkola ogólnopolską akcję pod hasłem „Recykling daje owoce”. W akcję zaangażowały się
dzieci i ich rodzice poprzez przyniesienie z domów zużytych i zepsutych urządzeń elektrycznych.
W zamian za nie dzieci otrzymały owoce.
W dniu 30 września 2016 roku– obchody ogólnopolskiej uroczystości Dnia Przedszkolaka. Celem
tej uroczystości było dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania
radości z bycia przedszkolakiem oraz propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego
w najbliższym środowisku.
W ramach projektu „Przygoda z teatrem” w dwóch grupach tj. 5-6 -latków oraz w grupie 6-latków
odbyły się warsztaty teatralne przeprowadzone przez aktorkę Teatru Dramatycznego z Elbląga. Pod
okiem profesjonalisty przedszkolaki uczyły się poprawnej mowy, radzenia sobie z emocjami,
kontroli nad własnym ciałem i pracy w zespole. Celem projektu i warsztatów było wspieranie
rozwoju społeczno-emocjonalnego i mowy dzieci. Odbył się również wyjazd do Teatru
Dramatycznego w Elblągu na przedstawienie teatralne „Zwierzęta doktora Dolittle”, gdzie
dzieci mogły bezpośrednio poznać teatr od kulis i obserwować pracę aktorów podczas spektaklu
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Wyjazd ten miał wzbogacić doświadczenia dzieci oraz pozwolić
im na lepsze przygotowanie się do własnego przedstawienia w przedszkolu. W miesiącu listopadzie
podsumowując realizację projektu teatralnego grupa 6-latków i 5-6-latków przygotowała i
przedstawiła wszystkim przedszkolakom oraz swoim rodzicom swoje przedstawienia teatralne pod
tytułem „Jak zwierzęta Pani Jesieni słuchać nie chciały” oraz „Witaminki”. Dzięki realizacji tego
zadania przedszkolaki rozwijały swą wyobraźnię, kreatywność, przezwyciężały swój lęk i
nieśmiałość przed publicznymi występami a także wzmacniały poczucie własnej wartości.
W dniu 14 października 2016 roku odbyły się uroczystość ogólno-przedszkolna Urodziny Kubusia
Puchatka. W tym dniu świętowano 90 urodziny swojego patrona – Kubusia Puchatka. Dzieci ze
wszystkich grup przedszkolnych wspólnie przygotowały grupową kartkę urodzinową dla Kubusia.
Również sam jubilat odwiedził przedszkolaki, wysłuchał przygotowanych życzeń i gromkiego „Sto
lat!”, a potem pobawił się z dziećmi przy muzyce. Celem uroczystości było integrowanie się dzieci,
utożsamianie się z najbliższym środowiskiem jakim jest przedszkole.
W dniu 26 października 2016 roku w ramach realizacji jednego ze standardów planu rocznego
odbyły się międzygrupowe zawody sportowe „Jesienne Potyczki Sportowe”. Podczas tego
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ogólno-przedszkolnego wydarzenia wszystkie przedszkolaki mogły ze sobą rywalizować i zdobyć
pamiątkowy medal. Celem wydarzenia było szerzenie świadomości potrzeby ruchu i aktywności
fizycznej, jako istotnego czynnika korzystnie wpływającego na rozwój dzieci.
h) Dzieci z dwóch grup działające w Klubie Ekoludków realizują również Ogólnopolski Program
edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i właśnie w ramach tego programu opiekunki Klubu
przeprowadziły zajęcia edukacyjne, których celem było uwrażliwienie dzieci na konieczność
ochrony przyrody przed szkodliwymi działaniami człowieka.
i) W ramach realizacji zadania z planu rocznego przedszkola „Snuj się, snuj bajeczko”, grupa 5latków przygotowała i przedstawiła wszystkim grupom przedszkolnym przedstawienie pod tytułem
„Na leśnej polanie”. Dzieci realizując to działanie rozwijały swoje zainteresowania literaturą i
teatrem.
j) W dniu 21 listopada 2016 roku obchodzono Światowy Dzień Życzliwości. Celem obchodów tego
wydarzenia było uświadomienie dzieciom i dorosłym konieczności wzajemnego szacunku,
uśmiechu i dobrej zabawy, która zawsze wsparta jest wszechobecną życzliwością. Również
zwrócenie uwagi, iż ważne są drobne, codzienne gesty, które tak niewiele kosztują, a tworzą wokół
nas wyjątkową atmosferę.
k) Dzieci w poszczególnych grupach uczestniczyły w zajęciach edukacyjno warsztatowych Akademia
Aquafrsh zaplanowanych i przeprowadzonych w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu
Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Celem poszczególnych zajęć było uświadomienie
dzieciom konieczności dbania o higienę jamy ustnej oraz nauka mycia zębów i dbania o przybory
do mycia zębów.
l) We wszystkich grupach wiekowych przeprowadzono zajęcia artystyczne wykorzystujące ciastolinę
w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Akademia Wyobraźni Play – Doh.
Dzieci poznały różne techniki wykonania prac, uczyły się korzystania z różnych przedmiotów
dostępnych w przedszkolu do modelowania ciastoliny.
m) Dzieci z pięciu najstarszych grup przedszkolnych tj. 6-latków i 5-6-latków wzięły udział w
konkursie plastycznym „Przedsiębiorczość widziana oczami najmłodszych” zorganizowanym
przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu. Pod kierunkiem nauczycielek dzieci
przygotowały prace plastyczne o szeroko pojmowanej przedsiębiorczości. Grupa 5-6-latków
zdobyła I miejsce. W dniu 18 listopada 2016 roku Starosta Powiatu Sztumskiego osobiście
odwiedził przedszkolaki, aby im wręczyć upominki za udział w konkursie a zwycięskiej grupie
nagrodę główną.
4. Remonty i prace konserwatorskie w placówkach oświatowych.
1) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi we wrześniu naprawiono instalację odgromową,
zamontowano główny wyłącznika prądu, natomiast w listopadzie odbyła się budowa schodów
ewakuacyjnych przy przedszkolu, remont podłogi w sali nr 8 oraz malowanie sali 7 i 8.
VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
01.09. 2016
13.00- 17.00 otwarte warsztaty wokalne/ keybord
15.00-18.00 otwarte warsztaty wokalne
02.09.2016
18.00 KINO ,,Kobiety bez wstydu”
03.09.2016
18.00 KINO ,,Kobiety bez wstydu”
04.09.2016
18.00 KINO ,,Kobiety bez wstydu”
05.09.2016
14.00- 18.00 warsztaty wokalne
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06.09.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
16.00-19.00 warsztaty „Baśka” w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury
07.09.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
15.00 Otwarte warsztaty- gitara
08.09.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
09.09.2016
16.00 Brydż
18.00 Wernisaż – klub PALETA „SZTUM DAWNIEJ I DZIŚ”
Dni Ziemi Sztumskiej
10.09.2016
Dni Ziemi Sztumskiej
11.09.2016
Dożynki Powiatowe
12.09.2016
14.00-18.00 warsztaty wokalne
13.09.2016
13.00 – 19.00 warsztaty keyboard
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
14.09.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
15.09.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
16.09.2016
18.00 KINO ,,Legion Samobójców”
17.09.2016
18.00 KINO ,,Legion Samobójców”
18.09.2016
18.00 KINO ,,Legion Samobójców”
19.09.2016
14.00-18.00 warsztaty wokalne
20.09.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne/ keyboard
21.09.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
22.09.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
23.09.2016
16.00 KINO : Barbie: Gwiezdna Przygoda
24.09.2016
16.00 KINO : Barbie: Gwiezdna Przygoda
25.09.2016
16.00 KINO : Barbie: Gwiezdna Przygoda
26.09.2016
14.00-18.00 warsztaty wokalne
27.09.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne/keybord
28.09.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
29.09.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
30.09.2016
11.00 seans zbiorowy „Smoleńsk”- Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza
16.00 KINO : Mój przyjaciel smok
18.00 KINO : Smoleńsk
01.10.2016
32 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

18.00 KINO : Smoleńsk
16.00 KINO : Mój przyjaciel smok
02.10.2016
18.00 KINO : Smoleńsk
16.00 KINO: Mój przyjaciel smok
03.10.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
04.10.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
05.10.2016
9.00-11.00
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
06.10.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
07.10.2016
18.00 WERNISAŻ Iwona Czeszejko- Sochacka „NADZIEJA, MIŁOŚĆ…”
18.00 KINO „Blair Witch”
08.10.2016
18.00 KINO „Blair Witch”
09.10.2016
18.00 KINO „Blair Witch”
10.10.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
17.00-19.00 warsztaty teatralne „Profilaktyka a Ty”
11.10.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty, keyboard
12.10.2016
15.15- warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
13.10.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.10.2016
18.00 KINO „Sługi Boże”
17.00 Brydż
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
15.10.2016
18.00 KINO „Sługi Boże”
16.10.2016
18.00 KINO „Sługi Boże”
18.10.2016
13.00 – 19.00 warsztaty keyboard
17.00 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku
16.00-17.00 Zajęcia plastyczne
18.00 DKF: „Zjednoczone Stany Miłości”
19.10.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
20.10.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
21.10.2016
20.00 Kabaret: Formacja Chatelet
22.10.2016
9.00 seans zbiorowy: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
15.00 KINO: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
17.00 KINO: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
23.10.2016
15.00 KINO: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
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17.00 KINO: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
24.10.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
9.00 seans zbiorowy: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
12.00 seans zbiorowy: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
15.00 KINO: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
17.00 KINO: „Sekretne życie zwierzaków domowych”
17.00 zwiedzanie wystawy Iwony Czeszejko- Sochackiej – Przedszkole im. Kubusia Puchatka
25.10.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty keyboard
16.00-17.00 Zajęcia plastyczne
9.00 zwiedzanie wystawy Iwony Czeszejko- Sochackiej – gimnazjum im. Jana Pawła II
13.00 zwiedzanie wystawy Iwony Czeszejko- Sochackiej – gimnazjum im. Jana Pawła II
26.10.2016
13.00 zwiedzanie wystawy Iwony Czeszejko- Sochackiej- Przedszkole im. Kubusia Puchatka
14.00 warsztaty – gitara
27.10.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
28.10.2016
17.30 KINO: “Bridget Jones 3”
20.00 KINO: “Bridget Jones 3”
11.00-13.00 Warsztaty z bezrobotnymi w ramach projektu MGOPS
29.10.2016
17.30 KINO: “Bridget Jones 3”
20.00 KINO: “Bridget Jones 3
30.10.2016
17.30 KINO: “Bridget Jones 3”
20.00 KINO: “Bridget Jones 3”
31.10.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
17.00-19.00 warsztaty teatralne „Profilaktyka a Ty”
02.11.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
10.00 – język angielski gr. Początkująca UTW
14.30 – język angielski gr. zaawansowana UTW
03.11.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.00 – język niemiecki UTW
16.00 warsztaty manualne UTW
04.11.2016
11.00 seans zbiorowy : ”Wołyń” Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza
18.00 KINO: „Wołyń”
05.11.2016
18.00 KINO: „Wołyń”
06.11.2016
18.00 KINO: „Wołyń”
07.11.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
16.00 Warsztaty ruchowe UTW
11.00-14.00 Warsztaty z bezrobotnymi w ramach projektu MGOPS
08.11.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.00 Zespół wokalny UTW
16.00 warsztaty z jogi UTW
16.00-17.00 Zajęcia plastyczne
18.00 KINO DKF: „Ja, Daniel Blake”
09.11.2016
10.00 Festiwal Piosenki Ułańskiej
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14.30 Sesja Rady Miejskiej
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
10.00 – język angielski gr. Początkująca UTW
14.30 - – język angielski gr. zaawansowana UTW
16.00 warsztaty z żywienia UTW
10.11.2016
11.00 Festiwal Piosenki Ułańskiej
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.00 – język niemiecki UTW
11.11.2016
Uroczyste obchody 11 listopada
18.00 KINO: „Osobliwy dom Pani Peregrine”
12.11.2016
12.00 – spektakl Uniwersytetu III Wieku w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury
20.30 Koncert: Lao Che
18.00 KINO: „Osobliwy dom Pani Peregrine”
13.11.2016
18.00 KINO: „Osobliwy dom Pani Peregrine”
Obsługa techniczna- recital Ewy Kołacz „Moje klimaty…” w Czerninie w ramach zakończenia projektu Narodowego
Centrum Kultury
14.11.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
14.00 – język niemiecki UTW
10.00-warsztaty komputerowe dla poczatkujących UTW – BIBLIOTEKA
16.00 Warsztaty ruchowe UTW
17.00 spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z mieszkańcami
15.11.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.00 Zespół wokalny UTW
16.00 warsztaty z jogi UTW
16.00-17.00 Zajęcia plastyczne
17.00 – UTW spektakl, sala kinowa
11.00 Niemiecki UTW
16.11.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
10.00 – język angielski gr. Początkująca UTW
14.30 – język angielski gr. zaawansowana UTW
17.11.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
16.00 warsztaty manualne UTW
10.00-16.00 Przegląd systemu kinowego
18.11.2016
10.00 sens zbiorowy: „Bociany”
16.00 wykład UTW „Herbata zbliża ludzi, przygoda na Sri Lance”
16.00 KINO: „Bociany”
19.11.2016
16.00 KINO: „Bociany”
10.00-13.00 obsług techniczna: akcja charytatywna „DLA AGNIESZKI” ZANTYR
20.11.2016
16.00 KINO: „Bociany”
21.11.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
10.00 warsztaty komputerowe dla początkujących UTW – BIBLIOTEKA
16.00 Warsztaty ruchowe UTW
11.00-14.00 Warsztaty z bezrobotnymi w ramach projektu MGOPS
22.11.2016
11.00- j. niemiecki UTW
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
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13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.00 Zespół wokalny UTW(Mirosław Wróblewski)
16.00 warsztaty z jogi UTW
16.00-17.00 Zajęcia plastyczne
18.00 KINO DKF: „Historia Marii”
23.11.2016
15.15- 18.00 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
10.00 – język angielski gr. początkująca
14.30 – język angielski gr. zaawansowana UTW
14.00 – język niemiecki UTW
24.11.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.00 – język niemiecki UTW
25.11.2016
18.00 KINO: „Ostatnia Rodzina”
11.00-12.30 Warsztaty z bezrobotnymi w ramach projektu MGOPS
26.11.2016
18.00 KINO: „Ostatnia Rodzina”
27.11.2016
18.00 KINO: „Ostatnia Rodzina”
28.11.2016
11.00 seans zbiorowy: „Ostatnia Rodzina” Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
16.00 Warsztaty ruchowe UTW
17.00-19.00 warsztaty teatralne „Profilaktyka a Ty”
29.11.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.00 Zespół wokalny UTW
16.00 warsztaty z jogi UTW
16.00-17.00 Zajęcia plastyczne
30.11.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
10.00 – język angielski gr. Początkująca UTW
14.30 – język angielski gr. zaawansowana UTW

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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