INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXI sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 28 grudnia 2016 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 17
projektów uchwał. 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) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.298.2016.MS z dnia 15.11.2016 r. - decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 149/2016 z dnia 15.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę
5.476 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo
do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o
których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85211 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.329.2016.MS z dnia 08.12.2016r. – decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 186/329/2016 z dnia 08.12.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 300.000
zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, o których
mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
b) 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.3111.243.2016.MS z dnia 10.11.2016 r.– decyzją Wojewody Pomorskiego nr
113.2/243/2016 z dnia 10.11.2016 r. na kwotę 40.000 zł,
 FB-I.3111.328.2016.MS z dnia 08.12.2016 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr
185/292/2016 z dnia 08.12.2016 r. na kwotę 560.000zł, zwiększono plan dotacji na 2016 rok,
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych
oraz zasiłków dla opiekunów,
c) 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:
 FB-I.3111.180.2016.MS z dnia 15.11.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
77.3/180/2016 z dnia 15.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 3.600
zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń
rodzinnych i zasiłku dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 1793),
 FB-I.3111.223.2016.MS z dnia 29.11.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr
114.1/223/2016 z dnia 29.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 3.330
zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa
w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze
zm.),
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II.

III.

d) 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FBI.3111.225.2016.MS z dnia 29.11.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr109.1/225/2016
z dnia 29.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 2.250 zł, z przeznaczeniem
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.),
e) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.166.2016.AR z dnia 17.11.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 67.4/166/2016 z dnia 15.11.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę
600 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 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.),
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 10.750 zł, z rezerwy ogólnej w tym do działu:
1) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85305 „Żłobki” kwotę 7.800 zł
na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z
przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. mebli do Publicznego Żłobka,
2) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 2.950 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na
zakup oleju opałowego do kotłowni na stadionie miejskim.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” z wydatków majątkowych z zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali 33 ….” kwotę 16.550 zł, w tym:
a) kwotę 2.050 zł na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu
komputerowego”,
b) kwotę 14.500 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań z przeznaczeniem na wypłatę sołtysom prowizji od pobranych podatków
i sfinansowanie kosztów szkolenia pracowników,
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z rozdz. 75411 „Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 13.000 zł do rozdz. 75410 „Komendy
wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w tym :
a) wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące kwotę 6.000 zł,
b) wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie
zakupu sprzętu do badania szczelności aparatów powietrznych dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”
kwotę 7.000 zł,
w celu właściwego sklasyfikowania,
3) 801 „Oświata i wychowanie” w tym:
a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 13 zł w ZS w Gościszewie,
 z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
kwotę 16.950 zł w tym: kwotę 11.400 zł w Zespole Szkół w Gościszewie i kwotę 5.550
zł w Zespole Szkół w Czerninie,
 z wydatków bieżących kwotę 6.240 zł w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 5.700 zł w SP Nr 2 w Sztumie z
przeznaczeniem na zakup środków czystości,
 z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich
naliczonych kwotę 540 zł w ZS Czernin,
 na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 540 zł w ZS
Czernin z przeznaczeniem na naprawę patelni,
 kwotę 30.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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b)

c)

d)

e)

z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów do pracowni komputerowej w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
zgodnie ze złożonymi przez jednostki zmianami do planu finansowego,
w rozdz.80104 „Przedszkola” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 5.626 zł w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie z
praznaczeniem na zakup środków czystości,
 z wydatków jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych
kwotę 500 zł w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie, z przeznaczeniem na remont dwóch sal
dydaktycznych i pomieszczeń WC w Gimnazjum nr 1 w Sztumie,
zgodnie ze złożonymi przez jednostki zmianami do planu finansowego,
w rozdz. 80110 „Gimnazja” w wydatkach bieżących w tym:
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 4.093 zł na wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup białych tablic,
materiałów biurowych i środków czystości w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
 z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.500 zł w ZS Czernin,
 z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 19.969 zł w tym:
 kwotę 7.252 zł w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
 kwotę 12.717 zł w ZS Czernin,
 do rozdz.80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 14.271 zł, zgodnie ze złożonymi przez
jednostki zmianami do planu finansowego,
 do rozdz.80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.398 zł, z przeznaczeniem na remont dwóch sal
dydaktycznych i pomieszczeń WC w Gimnazjum nr 1 w Sztumie, zgodnie ze złożonymi
przez jednostki zmianami do planu finansowego,
 do rozdz.80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł w ZS Czernin,
z przeznaczeniem na naprawę patelni,
 do rozdz.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 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w SP Nr
2 w Sztumie.
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w wydatkach bieżących ze świadczeń na
rzecz osób fizycznych kwotę 106 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Gimnazjum Nr 1 w
Sztumie,
w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań w tym:
 kwotę 23.000 zł w MGZO, do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 22.800 zł z
przeznaczeniem na remont pomieszczeń WC w budynku szkoły podstawowej w
Gościszewie oraz kwotę 200 zł do rozdz. 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 wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań,
 kwotę 25.000 zł w MGZO z tego do rozdz.:
 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 3.837 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont łazienek w
Szkole Podstawowej w Gościszewie,
 80104 „Przedszkola” kwotę 20.963 zł na wydatki bieżące w tym:
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1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
kwotę 10.950 zł, w tym: kwotę 5.550 zł w Zespole Szkół w Czerninie i kwotę 5.400
zł w Zespole Szkół w Gościszewie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla
nauczycieli, obsługi i administracji,
2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
9.700 zł, zgodnie ze złożonymi planami finansowymi ZS Gościszewo i Przedszkole
Nr 1 Sztum, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz remont łazienek i sal w
budynku Gimnazjum Nr 1 w Sztumie w związku z utworzeniem dwóch grup
przedszkolnych w ramach projektu pn. „Z przedszkolem na Ty”,
3. na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 313 zł, w tym w ZS w Gościszewie
kwotę 13 zł i w Przedszkolu Nr 1 kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nowo zatrudnionych pracowników,
 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” kwotę 200 zł na
wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na
świadczenia rzeczowe dla pracownika wspomagającego w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
zgodnie ze złożonymi przez jednostki zmianami do planu finansowego.
4) 852 „Pomoc społeczna” w tym:
a) z rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” kwotę 3.000 zł z wydatków bieżących
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych do rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” na
wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z pobytem większej
ilości dzieci w rodzinach zastępczych,
b) w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” w wydatkach bieżących w tym: - ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę
39.000 zł. z tego:
 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 24.000 zł, w związku
ze wzrostem liczby osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
 do rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę
15.000 zł, w związku ze wzrostem liczby osób wymagających specjalistycznych usług
opiekuńczych,
5) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 100 zł z wydatków bieżących jednostek
budżetowych w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ZS Gościszewo,
6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym:
a) w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 57.000 zł z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz. 90095
„Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i studiów w zakresie
konkursu na odnawialne źródła energii,
b) w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” kwotę 15.650zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wydatki związanych z realizacją ich
statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup koszy na bulwarze.

II.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I.
Zadania inwestycyjne:
1. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic:
Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie – Etap 3,
Zadanie zakończono.
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Wykonawcą było „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o.
z Grudziądza, koszt robót budowlanych wyniósł 2 099 975,90zł.
Roboty budowane odebrano w dniu 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. Złożono w dniu 6.12.2016 r. wniosek do Wojewody Pomorskiego o wypłatę dotacji celowej z
budżetu państwa na dofinansowanie zadania w kwocie 1 058 597,95zł z Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dotacja wpłynęła w dniu 09.12.2016r.
2. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie, Wykonawcą jest
Ilona Stańczy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” z Dąbrowy Górniczej. Na wniosek
Wykonawcy, z uwagi na brak przyłącza energetycznego dla oświetlenia płyty stadionu, przedłużono
termin zakończenia zadania do 20.12.2016r. ENERGA OPERATOR SA wykonała przyłącze
energetyczne dla oświetlenia płyty stadionu, odbioru dokonano w dniu 13.12.2016r. Wykonawca uzyskał
świadectwo PZLA, obiekt został zaliczony do stadionów kategorii V A.
Odbiór końcowy robót budowlanych zaplanowano na 3 stycznia 2017r.
3. 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"- Zadanie zakończono. Wykonawcą robót była „ROKA” Budownictwo sp. z o.o. Starogard
Gdański za cenę 1 816 001,00zł. Roboty budowane odebrano w dniu 28 listopada 2016r.
II. Dokumentacje projektowe realizowane w Referacie:
1. Trwają prace projektowe nad dokumentacjami na:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza, Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi, Wykonawcą
jest Adam Papaj Biuro Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka, termin zakończenia –
przedłużono Aneksem nr 1 do 15.02.2017r. Wykonawca wykonał pierwszą część umowy tj. m.in. mapę
do celów projektowych, dokumentację geotechniczną, wykonał kartę informacyjną przedsięwzięcia,
koncepcję kanalizacji sanitarnej dla każdego etapu, złożył wnioski: o wydanie decyzji środowiskowej i
decyzji lokalizacji celu publicznego, o uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Koszt
wykonania części pierwszej umowy wyniósł 37 638zł (30% wartości umownej).
- budową sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie, planowany termin
zakończenia - 01.03.2017r., Wykonawcą jest Dariusz Lemka z Malborka, Trwają prace projektowe nad
drugą części umowy tj. nad projektem budowlanym wielobranżowym.
- przebudowę dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa
i Osiedle Pieniężnego w Sztumie, Wykonawcą jest Pan Adam Papaj z Malborka, Wykonawca wykonał
pierwsza część umowy tj. mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, koncepcję
zagospodarowania terenu, złożył wnioski: o wydanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacji celu
publicznego, o uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Koszt wykonania części pierwszej umowy wyniósł 26 752,50zł (30% wartości umownej).
Obecnie trwają prace na projektem budowlanym wielobranżowym.
III.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. Przeprowadzono nabór wniosków do realizacji wraz z Gminą Mikołajki Pomorskie projektu pn.
„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum”. Projekt
zakłada instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych.
2. Zawarto umowę z firmą Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z o.o. na wykonanie przeglądów
i dokumentacji technicznych na potrzeby realizacji ww. projektu.
3. Zawarto umowę z firmą Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z o.o. na wykonanie programu
funkcjonalno-użytkowego niezbędnego dla realizacji ww. projektu.
4. Zainstalowano iluminację świąteczną na mieście w tym nową choinkę na Placu Wolności w Sztumie.
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

Został ustalony termin spotkania w ramach polsko niemieckiej współpracy na rzecz ochrony klimatu.
Spotkanie odbędzie się w Ritterhude w dniach 18-19 01 2017 roku. Spotkanie finansowane w całości
jest przez Niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska. Celem spotkania jest opracowanie
wspólnych projektów mających na celu walkę z zanieczyszczeniami powietrza, ubóstwem
energetycznym. Planuje się następnie wspólnie z Ritterhude przygotować i wdrożyć projekt
skierowany do mieszkańców.
W dniach 26-27 01 2017 r. odbędzie się wizyta studyjna w Norwegii, w ramach nawiązanej
współpracy polsko-norweskiej Celem projektu jest zaczerpnięcie pomysłów do termo renowacji
budynków wielorodzinnych w naszej gminie aby zużywały jak najmniej energii. Projekt w całości
finansowany z funduszy norweskich. Gminą która będzie nam pomagała w opracowaniu koncepcji
będzie Ullesakner koło Oslo.
W ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2016 wykonano remont chodników przy ul.
Topolowej w Czerninie.
Wydano 8 decyzji na zajecie pasa drogowego zarządzanego przez gminę.
Z uwagi na zgłoszone usterki nie dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na
modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo. Przewidywany termin odbioru w
przypadku usunięcia przez wykonawcę wad to 30.12.2016 r..
Zawarto z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aneks do umowy na zimowe
utrzymanie dróg, chodników itp. polegający na wydłużeniu terminu umowy na obecny sezon
zimowy.
Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym zawarto umowę ze schroniskiem dla psów
w Glinczu k. Kościerzyny na świadczenie usług w zakresie wyłapywania, transportu, leczenia i
przechowywania bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Sztum.
Dokonano zakupu nowych koszy na odpady, które w okresie wiosennym zostaną zamontowane na
Bulwarze Zamkowym w miejscach gdzie zostały zdewastowane.
W ramach Programu Ochrony Zwierząt w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Miasta i
Gminy Sztum, w miesiącach listopad/grudzień, przeprowadzono zbiórkę karmy dla psów.
Przedstawiciel schroniska w Kościerzynie dokonał odbioru zebranej przez uczniów karmy.
Wydano dwa nowe oraz wygaszono jedno zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów
alkoholowych.
W okresie międzysesyjnym dokonano łącznie 92 wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej (10 wpisów dotyczyło rozpoczęcia nowej działalności, 7 wpisów dotyczyło
zakończenia działalności, 75 wpisów dotyczyło zmian).
W okresie międzysesyjnym przyjęto 85 deklaracji w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sztumskim
Polu.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Sztumie dla Szpitale Polskie S.A..
Przygotowano oświadczenia o braku wymogu uzyskania decyzji środowiskowych dla realizacji
przedsięwzięć polegających na modernizacji świetlicy wiejskiej w Postolinie oraz utworzenia
miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach.
Przygotowano wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz
Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu pod
nazwą: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022”. W wyniku wystąpienia
uzyskano stanowiska obu organów o braku wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla powyższego programu.
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21. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z wnioskami o wydanie
zaświadczeń niezbędnych do przedłożenia wraz z składanymi wnioskami do dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Wnioski dotyczyły
zaświadczeń o niewpływaniu przez projektowane przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz
deklaracji RDW tj. niewpływania projektowanych przedsięwzięć na gospodarkę wodną. Wnioski
dotyczyły przedsięwzięć: „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika
retencyjnego dla zlewni obejmującej obszar przy rondzie pod Dębami”, „Przebudowa kanalizacji
deszczowej w ul. Sienkiewicza oraz na części terenu działek nr 645/2, 645/11 obr. 2 m. Sztum przy
ul. Nowowiejskiego”, „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i
Gminie Sztum”.
22. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu gaśniczego we wszystkich ochotniczych strażach
pożarnych.
23. Oznakowano samochód dla OSP Sztumska Wieś, który wcześniej służył w Straży Miejskiej.
24. Zakupiono ubrania bojowe, buty dla OSP Sztumska Wieś, maszt oświetleniowy i hełmy z atestem
dla OSP Gościszewo oraz piłę tarczową do cięcia betonu i stali dla OSP Biała Góra.
25. Przeprowadzono przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 10 interwencji porządkowych oraz 1
interwencję związaną z porzuceniem samochodu osobowego, który w efekcie został odebrany przez
właściciela.
26. Zgodnie z zawartym z Komendą Powiatową Policji porozumieniem w okresie międzysesyjnym
przeprowadzono 3 wspólne służby patrolowo-interwencyjne w godzinach popołudniowowieczornych.
27. Funkcjonariusze zabezpieczali święta państwowe (11 listopada) oraz kulturalno-sportowe (6 grudnia
– spotkanie świąteczne, zimowe grand prix Sztumu).
IV.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
1. Sprzedano działkę o pow. 150 m2, położoną w Sztumie przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 6750,00 zł (45zł/m2)
2. Sprostowano udziały do nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego 6.
3. W drodze darowizny przekazano na rzecz Województwa Pomorskiego działki położone w obrębie
Barlewice, Sztumska Wieś i obrębie nr 3 miasta Sztum o łącznej pow. 808 m2 z przeznaczeniem na
poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej nr 517. Wartość darowizny określono na kwotę 25 030,00 zł
(31,00 zł/m2).
4. Sprzedano lokal mieszkalny na rzecz najemcy, w budynku w miejscowości Gronajny 8.
5. Sprzedano działki o funkcji rolniczej, położone w obrębie geodezyjnym Barlewice z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wykorzystywanych
rolniczo. Grunt o pow. 1ha, 34 ary za cenę 43 795,00 zł (3,26 zł/m2).
6. Nabyto do gminnego zasobu działkę położoną w obrębie geodezyjnym Barlewice, oznaczoną nr
91/88 o pow. 0,2267 ha za cenę 65 652,00 zł (29,00 zł/m2), z przeznaczeniem na realizację celu
publicznego związanego z przebudową dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną
obejmującą osiedle Witosa i Pieniężnego.
Zabytki:
Dnia 16.12.2016 r. dokonano odbioru ratowniczych badań archeologicznych wraz z dokumentacją
konserwatorską, które na zlecenie UMiG Sztum wykonywał Pan Zbigniew Sawicki, na terenie
przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze. W trakcie prac
zebrano trzy niewielkie fragmenty ceramiki i trzy grudki polepy. Badania zostały odebrane przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a teren przekazany pod inwestycje.
Dokumentacja:
1. Dnia 02.12.2016 r. została zawarta umowa z P. Joanną Małuj na opracowanie dokumentacji projektowej
na renowację zabytkowego cmentarza przy ulicy Kochanowskiego w Sztumie. Zakres prac przewiduje
remont bramy, uporządkowanie ciągów pieszych, uporządkowanie zieleni a także remont kaplicy i
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2.

1.
2.

1.
2.

3.

V.

odnowienie nagrobków. Cmentarz przy ulicy Kochanowskiego w Sztumie wpisany jest do rejestru
zabytków województwa pomorskiego, a zatem objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską. Wszelkie prace
muszą zostać poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uzgodnionej przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza komunalnego.
Dokumentację wykonuje P. Leszek Witkowski. Termin prac przewidziano na koniec lutego 2017 r.
Lokale użytkowe:
Dokonano rozbiórki części budynku magazynowego (budynek po byłej chlewni) przy ul.
Kochanowskiego w Sztumie. Koszt rozbiórki 60 000 zł brutto wykonawca Eugeniusz Miklewicz z
Ryjewa. Na początku 2017 planujemy drugi etap rozbiórki kolejnej części budynku, gdzie znajdują się
garaże i pomieszczenie magazynowe.
Podziały nieruchomości:
Wszczęto 4 postępowania o podział nieruchomości w Barlewicach, Nowej Wsi, Sztumskiej Wsi i
Postolinie. Wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości.
Działka nr 129/2 położona w obrębie Uśnice (fragment ok 24 m2 drogi przy kanale) decyzją Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji przeszła ponownie na Skarb Państwa (wniosek Starosty
Sztumskiego w ramach regulacji dróg).
Planowanie przestrzenne:
Dnia 23.12.2016 r. weszła w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
PSSE.
Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na „Opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na dz. nr 215/6 w Koniecwałdzie, gm. Sztum.” – w ramach zadania: Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum.
Dokumentację wykonuje P. Adam Papaj „Hydro-Term” z Malborka. Termin prac przewidziano na koniec
lutego 2017 r.
W dniu 17.11.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi oraz przebudowę gazociągu wysokiego
ciśnienia w Parku Przemysłowym w Koniecwałdzie, gm. Sztum” – w ramach zadania: Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym
Sztum Dokumentację wykonuje P. Adam Papaj „Hydro-Term” z Malborka. Termin prac przewidziano
na koniec maja 2017 r.
Wydano:
- 19 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 7 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 1 decyzję w sprawie przeniesienia warunków zabudowy na rzecz innej osoby,
- 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
1. Wniosek pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie
uliczne) złożony w dniu 14 października 2016 r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego z
wykorzystaniem technologii LED, został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej.
Obecnie wniosek jest w trakcie oceny wykonalności, w związku z którą w dniu 19 grudnia 2016 r.
złożono wyjaśnienia do pytań zadanych przez eksperta oceniającego projekt. Planowany termin
rozstrzygnięcia konkursu to koniec lutego 2017 r.
2. W dniu 25 listopada br. Rada Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla zakończyła
procedurę oceny wniosków, w tym wniosku o przyznanie pomocy pn. Poprawa jakości życia
mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie, w ramach
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4.

5.

6.

7.

8.

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020. Operacja została oceniona pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, w wyniku
której niniejszy wniosek został oceniony najwyżej wśród projektów złożonych w naborze
na Działania infrastrukturalne w zakresie turystyki, rekreacji, dziedzictwa kulturowego i zasobów
przyrodniczych i otrzymał 60 punktów na 85 możliwych. W dniu 13 grudnia br. niniejszy wniosek
za pośrednictwem LGD został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w celu jego rozpatrzenia. Projekt przewiduje adaptację byłej sali gimnastycznej na potrzeby świetlicy
wiejskiej. Wartość projektu wynosi 313 787,74 zł., a wnioskowane dofinansowanie –199 663,00 zł.
Tą samą decyzją Rady LGD Kraina Dolnego Powiśla drugi projekt Miasta i Gminy Sztum pn.
Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla, został wybrany do dofinasowania, uzyskując 55 pkt. Wniosek
także przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do dalszej oceny. W
ramach projektu planuje się budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową, miejscem
wypoczynkowym oraz terenem zielonym, przeznaczonym do gier zespołowych i jako pole biwakowe
Wartości projektu wynosi 196 421,95 zł, a wnioskowana kwota pomocy – 124 983,00 zł.
Trwają prace związane z realizacją projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum. W dniu 23 grudnia został złożony III wniosek o
płatność, w którym do refundacji przedstawiono wydatki w wysokości 1 069 340,54 zł, z czego
wnioskowane dofinansowanie to kwota 748 538,38 zł. Obecnie wniosek jest weryfikowany przez
Instytucję Zarządzającą.
W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 I wniosku o
płatność w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) w dniu
15 grudnia 2015 r. na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sztum wpłynęła refundacja w wysokości
69 201,47 zł.
Trwają prace związane z przygotowaniem projektu w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy
Rowerowe. Został wyłoniony wykonawca studium wykonalności dla projektu. Liderem projektu jest
Gmina Kwidzyn. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa 27 stycznia 2017 r.
Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku partnerskiego pn. Budowa kolektora
deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe, w ramach którego
planuje się budowę i przebudowę kolektorów deszczowych w centrum miasta Sztum oraz budowę
zbiornika retencyjnego. Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem wynegocjowanym w ramach
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Malbork – Sztum. Liderem projektu jest
Miasto Malbork, natomiast partnerami są Miasto i Gmina Sztum oraz Gmina Malbork. Termin
złożenia wniosku upływa 28 lutego 2016 r.
W związku z zaplanowanym na 30 grudnia br. podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, w dniu 21 grudnia br. przekazano niezbędne
dokumenty do Partnera projektu Centrum Edukacji Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych. Projekt na 4 wnioski złożone w ramach ogłoszonego dla Działania 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Program Operacyjny Polska
Cyfrowa naboru został najwyżej oceniony i uzyskał podczas oceny merytorycznej 77 % wymaganych
punktów. 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.
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9. Trwają 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. Ostateczny termin składania wniosków
to 1 marca 2017 roku.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
1. W związku z zakończoną kontrolą 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 Klub Sportowy Victoria w oparciu o przyznaną przez Miasto i Gminę Sztum
dotację w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum i stwierdzonymi
nieprawidłowościami, w dniu 13 grudnia br. rozwiązano umowę z niniejszym Klubem. W trakcie
kontroli wykazano, że zadanie realizowane było niezgodnie z założonym celem publicznym - w
prowadzonych w ramach przyznanej dotacji zajęciach uczestniczyły w przeważającej większości
dzieci i młodzież spoza Miasta i Gminy Sztum. Jednocześnie wezwano Klub do złożenia
sprawozdania końcowego z realizacji niniejszego zadania celem określenia kwoty dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. W dniu 28 przyznano nagrody sportowe dla następujących zawodników i działaczy z terenu Miasta
i Gminy Sztum:
Ryszard Mazerski – lokalny działacz sportowy,
Kamil Jesionkowski – zawodnik Klubu Sportowego Victoria,
Marek Kuczewski – trener sekcji kajakowej KS Victoria,
Andrzej Rogiewicz – zawodnik LKS Zantyr,
Bartosz Mazerski – zawodnik i trener LKS Zantyr.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostało objęte 1
przedsięwzięcie:
1. „VIII Świąteczny Turniej w piłkę nożną na hali” organizowany jest przez Klub Sportowy Czernin, w
dniach 17-18 grudnia br.
W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące wydarzenia pod Patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum:
1. Spotkanie z seniorami wędkarstwa - organizowane przez Koło PZW nr 9 w Sztumie w dniu 02
grudnia br.
2. Festiwal Gier Matematycznych organizowany przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia w dniu
05 grudnia br.
3. XVIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2016/2017 organizowany przez LKS Zantyr
Sztum w dniu 10 grudnia.
4. VIII Świąteczny Turniej w piłkę nożną na hali organizowany jest przez Klub Sportowy Czernin,
który odbył się w dniach 17-18 grudnia br.
VI.

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 jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Sztumie został skierowany do
Urzędu Marszałkowskiego WP celem wpisania na listę pozytywnie zweryfikowanych gminnych
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programów rewitalizacji oraz do RDOŚ w Gdańsku z wnioskiem o odstąpienie od strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 12 grudnia br. RDOŚ poinformował o braku
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu LPR.
Nadal oczekujemy na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie tego projektu.
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 19.12.2016 r. przyjęto ogółem 1428 wniosków,
w tym 200 elektronicznie (14 %), wydano 1441 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 1275 rodzin, tzn. ok. 50 % więcej niż rodzin
pobierających zasiłki rodzinne, a wartość wypłaconych w miesiącu grudniu br. świadczeń wyniosła
1 004 000,00 zł. Do dnia 21.12.2016 r. wypłacono wszystkie należne rodzinom świadczenia.
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 8 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 kontynuowano 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 ścieżki reintegracji dla 36 uczestników skierowanych do KIS w postaci wsparcia psychologa,
doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, warsztaty grupowe,
- rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację „Warsztatów przedsiębiorczości i ekonomii
społecznej”, w ramach którego umowę podpisano ze Spółdzielnią socjalną „Iskra” ze Sztumskiego Pola.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym ; całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi 1 739 987,00
zł (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 przygotowano dokumentację na potrzeby rekrutacji uczestników
projektu oraz rozpoczęto ich rekrutację 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 8 wizytacji.
6. Projekt socjalny pn. „Rozsądny rodzic, kreatywne dziecko” – w okresie międzysesyjnym zakończono i
podsumowano realizację innowacyjnego projektu socjalnego w Piekle skierowanego do 11 rodzin z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zajęcia edukacyjne i integracyjne prowadzone były w
świetlicy wiejskiej.
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czernienie w okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto konkurs
ofert i podpisano umowę na prowadzenie ŚDS przez kolejne 3 lata (2017-2019) ze Stowarzyszeniem „Do
życia przez życie” z Uśnic.
11 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 280 wniosków 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. Osoby korzystające z ww. usługi zostały dodatkowo objęte
nowym projektem tzw. „Kopertą życia”.
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. W
okresie międzysesyjnym ogłoszony został konkurs ofert na prowadzenie DOW w 2017 r.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 11 rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 15
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; odbyło się 11 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 3
wspólne posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 12 osób.
12. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 4 Niebieskie Karty; zwołano 13 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 10 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 168, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1221 rodzin (w tym
zasiłki rodzinne 625).
14. W okresie międzysesyjnym wydano 202 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 38 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 7 decyzji dot. dodatku energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 280 rodzin (542 osoby w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystały 292 rodziny (909 osób w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 222 wywiady środowiskowe, w tym 44 alimentacyjne,
podpisano i wdrożono 16 nowych kontraktów socjalnych. W schroniskach przebywało 15 klientów, W
DPS przebywało 13 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych
korzystało 27 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 2 osoby.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 330 dzieci w przedszkolach i szkołach oraz 7 osób
dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 121 rodzin (262 osoby 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 wydano 291 rodzinom (800 osób w rodzinie)
skierowania uprawniające do otrzymania żywności.
16. 16.12.2016 r.– przeprowadzona została w siedzibie Ośrodka kontrola kompleksowa
w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w obszarze pomocy społecznych lub dotowanych z
budżetu państwa. Zespół kontrolujący ze strony Wojewody Pomorskiego nie stwierdził uchybień w
kontrolowanym zakresie, oczekujemy na protokół pokontrolny.
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
gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w
szkołach objętych projektem. Celem projektu: jest poprawa jakości kształcenia 978 uczniów poprzez
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2)

a)

b)
c)
d)

zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez
Miasto i Gminę Sztum. Projekt realizowany jest 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) Realizowano zajęcia pozalekcyjne i zajęcia specjalistyczne:
- w ramach Laboratorium przyrodniczego zrealizowano 200 godzin zajęć,
- w ramach Laboratorium matematycznego zrealizowano 324 godziny zajęć,
- w ramach Laboratorium językowego zrealizowano 432 godziny zajęć,
- w ramach Akademii mechaniki i robotyki zrealizowano 120 godzin zajęć,
- w ramach Akademii rozwoju osobistego zrealizowano 350 godzin zajęć,
- w ramach Pogotowia matematyczno-przyrodniczego zrealizowano 686 godzin zajęć,
- w ramach Specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych zrealizowano 30 godzin zajęć,
- w ramach Specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zrealizowano 350 godzin
zajęć,
- w ramach Specjalistycznych zajęć logopedycznych zrealizowano 110 godzin zajęć,
- w ramach Specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej zrealizowano 80 godzin zajęć,
- w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zrealizowano 20 godzin zajęć,
- w ramach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery SPinKa zrealizowano 40 godzin zajęć.
a) Sporządzono wniosek o zaliczkę, warunkujący wypłatę pierwszej transzy dofinansowania.
b) Dokonano rozliczenia projektowych zajęć edukacyjnych realizowanych w okresie od 14 listopada
do 16 grudnia 2016 roku.
c) Zmieniono harmonogram dokonywania wydatków w ramach projektu.
d) Zatrudniono referenta ds. współpracy z nauczycielami i organizacji szkoleń.
e) Dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.
f) Dokonywano weryfikacji i analizy dokumentacji kwalifikacyjnej uczestników projektu.
g) Wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników.
h) Uzupełniono dane dotyczące uczestników projektu w ramach programu SL 2014.
i) Przygotowano opisy przedmiotu zamówienia niezbędne do ogłoszenia postępowań
przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych sprzętu multimedialnego.
j) Przygotowano harmonogram zamówień publicznych.
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:
Rozstrzygnięto konkursy na 3 wolne stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego, 2 wolne
stanowiska pomocy nauczyciela oraz 2 wolne stanowiska woźnej oddziałowej w Publicznym
Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie oraz 1 wolne
stanowisko woźnej oddziałowej w Zespole Szkół Publicznym Przedszkolu w Czerninie,
Przeprowadzono analizę dokumentacji rekrutacyjnej dzieci, które będą uczęszczały do nowotworzonych
oddziałów przedszkolnych.
Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą,
Przeprowadzono remont sal dydaktycznych oraz łazienki mieszczących się w budynku Gimnazjum Nr 1
w Sztumie w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci 3-letnich,
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e) Uzyskano pozytywne opinie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku dotyczącą uruchomienia 2 oddziałów przedszkolnych w
budynku gimnazjum,
f) Zrealizowano dostawę mebli, zabawek oraz wyposażenia m.in.: do kuchni niezbędnego do uruchomienia
oddziałów przedszkolnych,
g) Przygotowano arkusze organizacji przedszkoli w ramach projektu,
h) Opracowano wzory deklaracji uczestnictwa oraz umowy dot. świadczenia usług dydaktycznych i
opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu,
i) Określono na dzień 29.12. termin spotkania organizacyjnego z rodzicami dzieci, które od dnia 2 stycznia
będą uczęszczały do oddziałów przedszkolnych przy przedszkolu w Sztumie.
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) W szkołach realizujących projekt, kontynuowano realizację zaplanowanych w projekcie zadań m.in.
odbyło się spotkanie ze Strażą Pożarną w celu zapoznania się z pracą i misją strażaka oraz przypomnienia
zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu zimą, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie
zorganizowano zajęcia praktyczne w Miasteczku Ruchu Drogowego, w Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi zorganizowano szkolny konkurs z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla klas II – III –
„Jestem bezpieczny", w Zespole Szkół w Czerninie pani pielęgniarka uczyła dzieci edukacji
wczesnoszkolnej, jak udzielać pierwszej pomocy, zorganizowano konkurs wiedzy dla uczniów klas IV VI z zakresu udzielania pierwszej pomocy, uczniowie klasy I szkoły podstawowej pisali test wiedzy o
bezpieczeństwie, który został przygotowany przez Akademię Bezpiecznego Puchatka – ogólnopolski
turniej wiedzy o bezpieczeństwie, odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Czerninie, podczas których dzieci i rodzice przygotowywali pierogi z kapustą i grzybami
oraz ciasteczka, w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie grupa młodzieży zaprezentowała świąteczny program
artystyczny dla dzieci ze SOSW w Barcicach. Uczniowie i podopieczni tej placówki mieli okazję poznać
artystyczne dokonania niewiele starszych od siebie kolegów, zaś gimnazjaliści po raz kolejny przekonali
się, że sztuka może dać radość każdemu, nie bacząc na żadne ograniczenia ludzkiej kondycji.
b) W dniu 23.12.2016 roku w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie w formie happeningu odbyło się
podsumowanie projektu. W ramach podsumowania został zaprezentowany program artystyczny
poruszający problem tolerancji. W ramach projektu przeprowadzono kilka konkursów, w których
uczestnicy przygotowali utwór literacki, spot reklamowy, plakat, prezentację multimedialną.
Zwycięzcy otrzymali w trakcie podsumowania nagrody, a wszyscy uczestnicy nabyli nowe
kompetencje, niezwykle przydatne w otaczającej ich rzeczywistości.
4) Program powszechnej nauki pływania pn.: Umiem pływać. Program realizowany był we współpracy
ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a współfinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki
Samorządu Terytorialnego. W ramach programu nauką pływania objęto 60 uczniów klas II i III ze
terenu Miasta i Gminy Sztum. Zajęcia z nauki pływania odbyły się na basenie Kwidzyńskiego
Centrum Sportu i Rekreacji, w której udział wzięły 4 grupy po 15 osób ze szkół podstawowych w
Sztumie, w Czerninie, w Gościszewie i w Nowej Wsi. W okresie od 13.09.2016 roku do 02.12.2016
roku odbyło się 20 godzin nauki pływania dla każdej z grup. Wkład własny gminy wyniósł
15.718,00zł.
2. Bieżąca działalność.
1) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok
szkolny 2016/2017 wystawiono łącznie 213 decyzji przyznających stypendium szkolne na łączną
kwotę 108.460,00 zł. W okresie międzysesyjnym rozliczono faktury, rachunki oraz inne dowody
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poświadczające poniesione wydatki na cele edukacyjne na łączną kwotę 107.224,05 zł. Środki
finansowe zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w
tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, na zakup pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników i lektur
szkolnych, słowników, pomocy szkolnych w tym programów komputerowych, przyborów
szkolnych, wyposażenia szkolnego, zakupu odzieży i obuwia sportowego wymaganego na lekcjach
wychowania fizycznego, abonamentu internetowego itp.
2) Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy
o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych. Pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z
Funduszu Pracy w kwocie 76.328,04zł.
3) Otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu
dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Otrzymano
pełną wnioskowaną kwotę tj.: 18.654,00 zł.
4) Rozliczono udzieloną Niepublicznemu Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach 14
dotację celową w wysokości 5.000,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej.
5) W dniu 05.12.2016 roku w Sali Kino-Teatru w Sztumie odbyła się uroczystość wręczenia
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Przyznano stypendia na łączną kwotę 25.000,00 zł.
W kategorii dla najlepszych absolwentów Komisja Stypendialna przyznała 8 stypendiów na łączna
kwotę 4.000,00 zł. W kategorii za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce przyznano stypendium
dla 10 uczniów szkoły podstawowej na łączna kwotę 7.000,00 zł. oraz dla 14 uczniów gimnazjum
na kwotę 14.000,00 zł.
6) W dniu 19.12.2016 roku dyrektor MGZO oraz dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjów
uczestniczyli w spotkaniu na temat reformy oświatowej. Spotkanie zostało zorganizowane w
Malborku przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
7) W dniu 22.12.2016 roku odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych. Głównym
tematem spotkania był stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Na
zaproszenie dyrektorów szkół w spotkaniu uczestniczył radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Litwin.
3. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
a) W dniu 21.11.2016 roku Mały Samorząd Uczniowski był organizatorem Dnia Życzliwości i
Pozdrowień w ramach, którego realizowano założenia programu wychowawczego i
profilaktycznego szkoły
b) W dniu 23.11.2016 roku Mały Samorząd Uczniowski zorganizował - Dzień pierniczka -opowieści
skąd zrodził się zwyczaj pieczenia pierników, przepisy na pierniczki, zdobienie pierników,
c) W dniu 24.11.2016 roku w Sali Kino-Teatru w Sztumie odbyło się poetyckie spotkanie
podsumowujące Rodzinny Konkurs Poetycki „Gmina Sztum moja mała – wielka ojczyzna”
zorganizowanego z okazji 600-lecia miasta Sztum, objętego honorowym patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum,
d) 25.11.2016 roku w Dzień Pluszowego Misia odbyło się czytanie bajek, których bohaterami są
misie, zaproszono rodziców do czytania w zespołach klasowych oraz bibliotekarza Biblioteki
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Miejskiej w Sztumie, zorganizowano wystawę pluszowych zabawek.
e) W dniach 25.11– 05.12.2016 roku w ramach akcji Szkolnego klubu UNICEF zorganizowano
zbiórkę okularów dla ubogich mieszkańców Afryki organizowanej w ramach akcji „Okuliści dla
Afryki”,
f) W dniu 30.11.2016 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy szóstej z przedstawicielami Straży
Pożarnej w zajęciach z cyklu „Zawód – pasja na całe życie”.
g) W dniach 30.11 - 05.12.2016 roku została zorganizowana zbiórka charytatywna słodyczy i zabawek
dla dzieci z Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Uśnicach, w tym okresie odbyła się również
zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
h) W dniu 01.12.2016 roku odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna, której tematem było
zagrożenie terroryzmem – film instruktażowy, procedury zachowania oraz szkolenie w ramach
edukacji czytelniczej – jak zachęcić dziecko do czytania.
i) W dniach 02.12.2016 roku i 05.12.2016 r. uczniowie Gimnazjum N 1 w Sztumie pod
kierownictwem nauczycielki przeprowadzili warsztaty przedstawiające kulturę żydowską w
ramach programu Szkoła Dialogu,
j) W okresie 05-09.12.2016 roku odbył się Tydzień Wolontariatu- promowanie bezinteresownego
zachowania prospołecznego, otwartego na drugiego człowieka, prelekcja na temat idei
wolontariatu,
k) W dniu 05.12.2016 roku zorganizowano i przeprowadzono Ogólnopolski Festiwal Gier
Matematycznych,
l) W dniu 06.12.2016 roku odbyły się Mikołajkowe Zmagania Matematyczne - łączymy wiedzę
matematyczną z praktyką: – promowanie matematyki, jako ważnej i ciekawej dziedziny życia,
m) W dniu 06.12.2016 roku Klub Miłośników Książek przekazał do szpitala dla chorych dzieci książki
zebrane podczas szkolnej akcji „Możesz być świętym Mikołajem” oraz własnoręcznie wykonane
choinki. W szpitalu odbyło się wspólne śpiewanie piosenek oraz głośne czytanie nastrojowych
bożonarodzeniowych opowieści,
n) W dniu 06.12.2016 roku rozstrzygnięto konkurs Szkolnej Kasy Oszczędności „Odznaka SKO” pod
patronatem Banku Spółdzielczego. Do konkursu zgłoszono 137 prac, nagrodzono 11 prac,
wyróżniono wszystkie pozostałe,
o) W dniu 06.12.2016 roku zorganizowano wyjazd dzieci z edukacji włączającej do gospodarstwa
agroturystycznego na spotkanie z Mikołajem – realizacja zadań programu szkolnego Edukacja
włączająca,
p) W dniu 07.12.2016 roku rozstrzygnięto konkurs w ramach projektu edukacyjnego „Mamy kota na
punkcie mleka” zorganizowanego przez Polską Izbę Mleka. Konkurs „Wesołe mleczne smakołyki”
- przepis na potrawę, w której produkty mleczne stanowią główny składnik Szkoła uzyskała I
miejsce, nagrodę główną za oryginalny przepis i oprawę plastyczną otrzymała uczennica klasy
trzeciej, ponadto wyróżniono 11 prac,
q) W dniu 07.12.2016 roku udział w VI Gali Wolontariatu w SCK – odebranie podziękowań dla
wolontariuszy szkolnego koła „Caritas” oraz „Pionkolandii”,
r) W dniu 14.12.2016 roku koło muzyczne oraz wolontariusze szkolnego koła „Caritas” wzięło udział
we wspólnej wigilia i kolędowaniu z pensjonariuszami „Daru Serca” w Czerninie,
s) W dniu 15.12.2016 roku odbył się kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez zespoły
klasowe przy współpracy z rodzicami podczas zajęć otwartych,
t) W dniu 16.12.2016 roku klasa trzecia zaprezentowała w Szpitalu Polskim w Sztumie montaż
słowno-muzyczny o tematyce świątecznej,
u) W dniu 20.12.2016 roku odbył się świąteczny turniej w piłce siatkowej o mistrzostwo klas szóstych
16 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

dziewcząt i chłopców,
v) W dniu 20.12.2016 roku zorganizowano wyjście do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Sztumie
na wigilię i wspólne kolędowanie z pensjonariuszami – Koło muzyczne i wolontariusze „Caritas”,
w) W dniu 21.12.2016 roku szkolne koło teatralne Dwójeczka zaprezentowało na deskach sceny
Sztumskiego Centrum Kultury spektakl teatralny „Czerwone trzewiczki”,
x) W dniu 22.12.2016 roku odbyły się szkolne jasełka – pielęgnowanie tradycji szkolnej, integracja
społeczności szkolnej,
y) W dniach 21 - 22.12.2016 roku odbyły się pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu
wolnego i bezwzględnego zakazu używania środków pirotechnicznych (typu: petardy, itp.).
2) W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1. W dniu 23.11.2016 roku funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentowali wizerunek swojej
formacji. Podczas spotkania młodzież zapoznała się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Straży
Granicznej, zasadami etyki, możliwościami zatrudnienia i zarobkami oraz predyspozycjami
zawodowymi, które są niezbędne aby ten zawód wykonywać. Uczniowie zapoznali się również ze
ścieżką kariery i awansem zawodowym tej formacji,
2. W dniu 29.11.2016 roku 25-ciu uczniów i dwóch opiekunów uczestniczyło we wspólnych
warsztatach w Domu Międzykulturowym w Gdańsku, w Parku Oruńskim, w którym obecnie
mieszkają rodziny z Czeczeni. Jest to miejsce spotkań różnych kultur i środowisk. Podczas
warsztatów przygotowano 3 potrawy, wysłuchano opowieści o czeczeńskiej szkole, gdzie
obowiązuje surowa dyscyplina, o stosunku do osób starszych, których obdarza się ogromnym
szacunkiem, o poznawaniu się przyszłych małżonków.
3. W dniu 01.12.2016 roku uczniowie szkoły włączyli się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS
i Solidaryzowania się z chorymi na AIDS. Uczennice klasy trzeciej przekazały informacje na temat
przyczyn AIDS, objawów i profilaktyki. Na znak solidarności z chorymi społeczność uczniowska,
jak i nauczyciele przypięli czerwone wstążeczki,
4. W dniu 03.12.2016 roku odbyła się wycieczka Śladami Żydów Sztumskich. Oprowadzającymi byli
uczniowie klasy trzeciej, którzy od września br. biorą udział w programie Forum Szkoła Dialogu.
W ramach programu odbył się cykl czterech warsztatów, na których młodzież zapoznawała się z
historią i kulturą Żydów polskich, historią sztumskiej społeczności żydowskiej, a także zmagała się
z problemem tożsamości i tolerancji. W ramach tego programu gimnazjalistki przeprowadziły
również zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, w prosty sposób przedstawiające
symbolikę judaizmu, które zostały przyjęte z życzliwością i zainteresowaniem. Zorganizowano
wycieczkę przeznaczona dla mieszkańców Sztumu. Trasa wycieczki: to Muzeum Ziemi Sztumskiej
- zwiedzający mogli obejrzeć judaika znajdujące się w zbiorach muzeum, miejsca, gdzie można
odnaleźć bardzo skromne ślady Żydów mieszkających niegdyś w Sztumie – pozostałości po aptece
Adolfa Cohna, sklepie Hermanna Holza. Celem programu jest postawienie w parku miejskim, obok
terenu kirkutu, tablicy przedstawiającej w skrócie historię tej społeczności.
5. W dniu 05.12.2016 roku miał miejsce Maraton Pisania Listów organizowany corocznie przez
Amnesty International w ramach Międzynarodowego Dnia Człowieka. Maraton polega na
wysyłaniu apeli do władz państwowych, które łamią prawa człowieka, aby te prawa były
respektowane. Uczniowie i nauczyciele gimnazjum napisali łącznie 132 listy w obronie praw
następujących osób: Anie Alfred – dziewczynka, uczennica z Malawi, która jest albinoską i żyje w
ciągłym strachu, ponieważ w tym kraju poluje się na osoby z albinizmem i zabija się je; Bajram
Mammadow i Gijas Ibrahimow – studenci z Azerbejdżanu, którzy są przetrzymywani i torturowani
za to, że namalowali graffiti na pomniku byłego prezydenta; Edward Snowden – amerykański
demaskator oskarżony o sprzedanie wrogom USA tajnych informacji państwowych; Zaynob
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Jalalian – więźniarka z Iranu, zatrzymana w 2008 roku za działalność polityczno-społeczną.
Obecnie kobieta traci wzrok , a władze odmawiają jej leczenia. Wszystkie napisane przez nas listy
zostały wysłane do władz wyżej wymienionych krajów. Mamy nadzieję, że listy, które są pisane w
wielu miejscach na świecie przyczynią się do uwolnienia lub udzielenia pomocy naszym
bohaterom.
6. W dniu 05.12.2016 roku uczestnicy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wzięli udział w realizacji
projektu „Bakcyl”. Projekt BAKCYL przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości, to
przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów szkół
gimnazjalnych. Pani Anna Zawadka, zastępca dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Sztumie
jest wolontariuszką Warszawskiego Instytutu Bankowości i przeprowadziła w naszej szkole lekcje
pt.: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, ”Finanse na całe życie”.
Uczniowie poznali podstawowe zasady prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i
kontroli wydatków osobistych, zrozumieli znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z
systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną
godzinę, dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych, poznali
podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i
zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych, poznali dostępność różnych produktów
finansowych, które mogą pomóc zrealizować cele życiowe i plany na różnych etapach życia;
dowiedzieli się dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie. Projekt” Bakcyl
„kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz wzbogaca praktyczną wiedzę
finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w
nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie.
7. W dniu 06.12.2016 roku uczniowie zainteresowani zawodami medycznymi wzięli udział w Dniach
Otwartych Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych „Medyk”. Uczniowie zapoznali się z
kierunkami nauczania proponowanymi przez szkołę, poznali zasady udzielania pierwszej pomocy,
zgłębili tajniki makijażu i manicure oraz zapoznali się z masażem leczniczym i relaksacyjnym,
zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkół policealnych.
8. W dniu 08.12.2016 roku grupa wolontariuszy odwiedziła jeden z oddziałów szpitala w Sztumie.
Celem spotkania było wspólne czytanie. Młodzież zaproponowała fragment książki Jana
Grzegorczyka ,,Niebo dla akrobaty". Na twarzach starszych ludzi pojawiły się uśmiechy.
Uczniowie poczęstowali pacjentów ciastkami świątecznymi.
9. W dniu 09.12.2016 roku odbyło się wielkie pakowanie Szlachetnej Paczki. Przez kilka tygodni cała
społeczność szkoły zbierała dary dla wybranej rodziny. Paczka /17 kartonów wraz z pralką/ w
sobotę dotarła do wybranej przez nas rodziny i sprawiła wiele radości i zadowolenia.
3) W Zespole Szkół w Czerninie:
a) Uczeń klasy II Filip Majewski został laureatem ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z
matematyki Multitest 2016 oraz otrzymał wyróżnienie w konkursie geograficznym.
b) W dniach 03-04.12.2016 roku odbył się XIX Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i
dorosłych.
c) W dniach 06.12.2016 roku i 08.12.2016 roku wolontariusze odwiedzili pensjonariuszy z „Daru
serca”. Dzieci zaniosły wypieczone przez siebie ciasteczka oraz wykonane bombki i rysunki.
d) W dniu 10.12.2016 roku odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Uczestniczyli w nim rodzice i
dzieci, babcie i dziadkowie. Była to integracja wielopokoleniowa. W klasach, kultywowali
świąteczne tradycje, czyli pieczenie i dekorowanie pierniczków, lepienie i gotowanie pierogów,
wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i choinki, ale także wspólne śpiewanie kolęd.
e) Uczniowie klasy II szkoły podstawowej zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie Wybieram wodę i
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wygrali zajęcia edukacyjne w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. „Z Wisły do Wisły – podróże
z Kropelkiem” na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” w Warszawie.
f) W dniu 21.12.2016 roku wolontariusze z radnym Kazimierzem Barańskim przekazali paczki 7
rodzinom, przygotowane one zostały z zebranych przez dzieci produktów w ramach zbiórki
żywności.
5) W Zespole Szkół w Gościszewie:
a) W dniach 02-04.12.2016 uczniowie klasy V brali udział w warsztatach szkoleniowych
organizowanych przez fundację „Perspektywa”.
b) W dniu 07.12.2016 roku odbyła się prezentacja projektu sali gimnastycznej z zapleczem
połączona z dyskusją– spotkanie władz miasta, projektanta z pracownikami szkoły i
mieszkańcami obwodu szkoły,
c) W dniach 21-22.12.2016 roku zorganizowano spotkania wigilijne połączone ze śpiewaniem
kolęd, zaprezentowano Jasełka przygotowane przez uczniów szkoły i przedszkola.
6) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi:
a) W okresie 15.11-20.12 uczniowie klas III-VI brali udział w drugim triatlonie matematycznym,
b) W dniach 17.12-20.12.2016 roku zorganizowano warsztaty Bożonarodzeniowe oraz Koncert
kolęd dla uczniów i ich rodziców.
7) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
a) W dniu 23.11.2016 roku udział dzieci z zajęciach teatralnych pt. „Porywacze snów”
przeprowadzonych przez artystów z kwidzyńskiego teatru. Zajęcia te miały na celu rozwijanie
zainteresowań teatralnych u dzieci.
b) W dniu 24.11.2016 roku w grupie 5-latków powołano Klubu Zdrowej Wiewiórki i włączenie dzieci
w aktywne propagowanie zachowań prozdrowotnych.
c) W dniu 25.11.2016 roku obchodzono uroczystość Dzień Pluszowego Misia. Wszystkie grupy
wiekowe włączyły się do obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci
przyniosły ze sobą swojego pluszowego przyjaciela i wszystkie zajęcia oraz działania były
poświęcone tematyce misia.
d) W dniach 01-02.12.2016 roku dzieci z Klubu Ekoludków realizując projekt ekologiczny „Ekoludek
w świecie drzew” uczestniczyły w warsztatach papieru czerpanego – „Robimy świąteczne kartki”.
Zajęcia te miały na celu rozwijanie zachowań proekologicznych natomiast w dniu 05.12.2016
dzieci z Klubu Ekoludków we współpracy z rodzicami przeprowadził przedszkolną zbiórkę
makulatury. Zarobione pieniądze będą przeznaczone na działania ekologiczne Klubu.
e) W dniu 01.12.2016 roku w grupie 5-6-latków realizującej projekt „Przygoda z teatrem”, odbyły
się wspólne z rodzicami zabawy o charakterze parateatralnym. Dzieci mogły obserwować swoich
rodziców w różnych rolach, jak również wesoło spędzić czas z nimi wspólnie się bawiąc.
f) W dniu 05.12.2016 roku w grupie 6-latków rodzice pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali
i przedstawili swoim dzieciom przedstawienie o Czerwonym Kapturku również w dniu 06.12.2016
roku w grupie 4-latków rodzice przygotowali i przedstawili swoim pociechom przedstawienie ,
czym uświetnili dzień mikołajkowy w grupie.
g) W dniu 05.12.2016 roku Realizując cykl działań z planu rocznego, mających na celu rozwijanie
kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, zorganizowano
„Bajkowe spotkania” z autorką książek dla dzieci - Wiolettą Piasecką. W spotkaniu tym
uczestniczyły dzieci z dziewięciu grup przedszkolnych.
h) W dniu 08.12.2016 roku odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli nt. „Granice i
konsekwencje w wychowaniu małych dzieci” przeprowadzone przez psychologa z PPP w Sztumie.
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i) W dniu 09.12.2016 roku w grupie 5-6-latków realizującej projekt sportowy „Sport to zdrowie”,
odbyły się zajęcia ruchowo – taneczne „Zabawy z Zumbą” przeprowadzone przez absolwentki
naszego przedszkola. Dzieci rozwijały swoją sprawność ruchową, koordynację i poczucie rytmu a
przede wszystkim mogły poznać kolejną formę aktywności fizycznej.
j) W dniach 14-15.12.2016 roku w ramach realizacji zadania z planu rocznego przedszkola . „Snuj
się, snuj bajeczko” grupy: 4-latków i 4-5-latków przygotowały i przedstawiły wszystkim
przedszkolakom i rodzicom Jasełka. Dzieci realizując to działanie rozwijały swoje zainteresowania
a także prezentowały swoje umiejętności aktorskie i muzyczno – taneczne.
k) W dniu 15.12.2016 roku w ramach przedsięwzięcia pt. „Polubić matematykę” przeprowadzone
zostały w grupach przedszkolnych dodatkowe zajęcia matematyczne metodą NUMICON. Zajęcia
te mają na celu rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci.
l) W dniu 20.12.2016 roku grupa 4-latków przygotowała i przedstawiła wszystkim przedszkolakom
kolędy i piosenki o tematyce Bożonarodzeniowej. Dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności
oraz wystąpić przed innymi jako artyści, kształtując swoją odporność emocjonalną.

VIII. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
01.12.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
2.12.2016
08.30 seans zbiorowy „Trolle”
11.00-14.00 Warsztaty rękodzieła (projekt MGOPS)
16.00 Kino: “Trolle”
18.00 Kino: “Doctor Strange”
03.12.2016
16.00 Kino: “Trolle”
18.00 Kino: “Doctor Strange”
10.00-20.00 Brydż
04.12.2016
16.00 Kino: “Trolle”
18.00 Kino: “Doctor Strange”
05.12.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
06.12.2016
14.30 Spotkanie świąteczne na Placu Wolności
11.00-14.00 Warsztaty rękodzieła (projekt MGOPS
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
18.00 DKF : „Zaćma”
12.00- joga
07.12.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
08.12.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
14.30 warsztaty żywienia
10.00 Cała Polska Czyta Dzieciom
09.12.2016
17.00 Wernisaż: Krystyna Jażdżewska- Baranowska
18.00 Kino: „Pitbull”
16.00 obsługa techniczna – Czernin
10.12.2016
10.00-13.00 obsługa techniczna - ZANTYR
18.00 Kino: „Pitbull”
11.12.2016
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18.00 Kino: „Pitbull”
12.12.2016
14.30- 18.30 warsztaty wokalne
9.00-11.00 warsztaty PCPR
13.12.2016
16.30 Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
8.00-10.00 warsztaty plastyczne
14.12.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
15.12.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
16.12.2016
17.30 spotkanie autorskie – Joanna Bator
16.00 Kino: „ Zakwakani”
15.00 wykład – Uniwersytet III Wieku
17.12.2016
16.00 Kino: „ Zakwakani”
18.12.2016
16.00 Kino: „ Zakwakani”
19.12.2016
8.00-11.00 warsztaty PCPR
16.00-19.00 spotkanie świąteczne grup wokalnych
20.12.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
18.00 DKF : „Plac Zabaw”
16.00-20.00 obsługa techniczna – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
21.12.2016
15.15- 15.45 warsztaty taneczne
14.00 warsztaty – gitara
16.00 joga
22.12.2016
15.30- 20.30 warsztaty taneczne
13.00 – 19.00 warsztaty wokalne, keyboard
13.15 – obsłucha techniczna - Elita
15.30-19.00 spotkanie świąteczne grup tanecznych

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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