INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXV sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 10 maja 2017 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 7 projektów
uchwał. Na wstępie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zaprezentował makietę przedstawiającą propozycję
zagospodarowania nowego ronda- czterech rzeźb, postaci symbolizujących aktywność sportową
mieszkańców, tj. kajakarza, biegacza, kolarza i postać uprawiającą Nordic Walking autorstwa rzeźbiarza
z Malborka Piotra Banasika współpracującego z naszym plastykiem Markiem Omieczyńskim.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
1. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104
„Przedszkola” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.32.2017.MS z dnia 03.04.2017 r. i Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 19/32/2017 z dnia
03.04.2017 r. przyjęto plan dotacji na 2017 rok w kwocie 501.750 zł (§2030) z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 52), przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2017 roku. W związku z tym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w
Przedszkolu Nr 1 w Sztumie w kwocie 160.560 zł, w tym:
1) kwotę 75.000 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4260,
2) kwotę 85.560 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z §4010 kwotę 73.000 zł. i z
§4110 kwotę 12.560 zł).
2. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale:
1) Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
rozdz. 01095 „Pozostała działalność” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I.3111.43.1.2017.M.Ż2 z dnia 24.04.2017 r.
zwiększono plan dotacji celowej na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.7) w kwocie
524.047 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 pierwszy okres płatniczy
2017 roku.
2) Dz. 852 „Pomoc społeczna”:
a) w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.1.2. 2017.MS z dnia 06.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
23./1.2/2017 z dnia 05.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 1.758 zł (§2010). Środki
pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych za II kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (na §3110
kwotę 1.723 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej
kwoty dotacji wypłaconych w gminie (na § 4210 kwotę 35 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
b) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.66. 2017.MS z dnia 03.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
19/66/2017 z dnia 30.03.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 730 zł (§ 2010). Środki
pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia
za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na § 3030).
3) Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111. 34.1. 2017.SM z dnia 03.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 21/34/2017 z dnia
03.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 133.440 zł (§2030). Środki pochodzą z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
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materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - (na § 3240 kwotę 127.440 zł i § 3260 kwotę 6.000
zł), zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Dz. 855 „Rodzina” w rozdz. 85595 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111. 54.2017.MŻ4 z dnia 12.04.2017 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 24/54.4/2017 z dnia 12.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 4.124
zł (§ 2010), z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia (na § 3110 kwotę 4.000 zł) oraz
kosztów jego obsługi (3%) (na §4210 kwotę 124 zł) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860).
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 8.000 zł do działu 600 „Transport i łączność” rozdz.
60017 „Drogi wewnętrzne” na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja
centrum wsi Postolin – etap IV– modernizacja drogi wewnętrznej – dokumentacja”.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
kwotę 4.426 zł z (§ 4040), na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na (§ 4440), z
przeznaczeniem na odpis ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektów w
MGZO.
801 „Oświata i wychowanie”:
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w tym:
z wydatków majątkowych kwotę 75.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Gościszewie” (§ 6050), do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§ 4260), w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
kwotę 9.269 zł z (§ 4040) w ZS Czernin, do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§ 4440), w tym:
kwotę 4.635 zł w ZS Czernin,
kwotę 4.634 zł w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
z rozdz. 80110 „Gimnazja” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich
statutowych zadań kwotę 22.529 zł z (§ 4260) w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, w tym:
kwotę 1.158 zł na (§ 4440) z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
kwotę 13.178 zł. do rozdz. 80104 „Przedszkola” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań na (§ 4440) z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 w
Sztumie,
kwotę 2.602 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4440 na odpis ZFŚS), w tym:
kwotę 822 zł w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
kwotę 960 zł w ZS Czernin,
kwotę 820 zł w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
kwotę 3.075 zł. do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych …” na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§ 4440), z przeznaczeniem na
odpis ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
kwotę 2.516 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących…” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych
zadań (§ 4440), z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w ZS Czernin.
Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” w wydatkach bieżących
w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z (§ 3020), kwotę 2.419 zł. na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§ 4440) z przeznaczeniem na odpis ZFŚS
w ZS Czernin w związku ze zmianą wysokości odpisu.
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4) Dz. 855 „Rodzina” z rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 10.000 zł z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z § 2910)
do rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań (na §2910), z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych
świadczeń wychowawczych zwracanych przez klientów tut. Ośrodka.
5) Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
a) z rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.100 zł do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na § 4210 kwotę 7.900 zł i § 4300 kwotę
1.200 zł), w związku z błędnie dokonaną zmianą Zarządzeniem Nr 28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy
z 15 marca 2017r.
b) w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań z (§ 4260) kwotę 20.000 zł na wydatki majątkowe na (§
6050), na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Baczyńskiego w
Sztumie oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV do zasilania budynków mieszkalnych
przy ul. Baczyńskiego w Sztumie”, w związku ze zwiększeniem zakresu przebudowy zasilania WLZ nn
0,4 kV.
II.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. Dokumentacje projektowe zrealizowane w Referacie:
Zakończono dokumentację projektową na budowę parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie
Wykonawcą był Patryk Schultz Biuro Projektów Drogowych z Grudziądza. Dokumentacja została
odebrana w dniu 31.03.2017r. Wartość kosztorysowa inwestycji: 162.012,17 zł (brutto)
II. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle
Pieniężnego w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Z uwagi na konieczność wznowienia granic z uwagi na
stwierdzone rozbieżności oraz w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie
odprowadzenia wód opadowych został podpisany aneks do umowy wydłużający termin zakończenia do
31.07.2017r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 89 175,00zł.
Budowa drogi oraz przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia w Parku przemysłowym w
Koniecwałdzie, gm. Sztum Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro Projektowo-Inwestycyjne
„Hydro-Term” z Malborka. Termin zakończenia – 30.05.2017r. Wartość umowna za wykonanie
dokumentacji: 68 388,00zł.
Modernizacja ulicy Młyńskiej w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro
Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz koniecznością uzyskania dodatkowych
uzgodnień związanych z koordynacją zakresu i technologii projektowanych robót z Generalną dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad podpisano aneks do umowy wydłużający termin zakończenia do
15.05.2017r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 22 755,00zł.
Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów
Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza. Z uwagi na wprowadzone zmiany w projekcie
zagospodarowania terenu po konsultacjach z Wspólnotą Mieszkaniową wymagających dodatkowych
uzgodnień podpisano aneks do umowy wydłużający termin zakończenia do 31 maja 2017r. Wartość
umowna za wykonanie dokumentacji: 15 000,00zł.
Oznakowanie trasy rowerowej- Program „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn” – cz. 4 Miasto i
Gmina Sztum w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Wykonawcą dokumentacji jest Łukasz Kotulski prowadzącym działalność PRO-DESIGNERS z
Gdańska. Termin zakończenia: 09.06.2017r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 3 936,00zł.
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7. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach zadania budżetowego

8.

IV.
1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum”. Wykonawcą
jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna. Termin zakończenia – 31.05.2017r.
Wartość umowna za wykonanie dokumentacji: 27 900,00 zł. (wraz z nadzorem autorskim)
Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (z uwagi
na nakaz wynikający z decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie)
Wykonawcą dokumentacji jest Adam Mieczkowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: P.H.U.
Adam Mieczkowski z Elbląga Termin zakończenia – 27.06.2017r. Wartość umowna za wykonanie
dokumentacji: 5 500,00zł.
III. Inne
W okresie międzysesyjnym przeprowadzono postępowanie na dostawę wraz z montażem mebli do
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie”. W
wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę Firmę Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. za kwotę 94 956,88
zł. Dostawa została odebrana w dniu: 25 kwietnia 2017r.
Postępowania w zakresie prawa zamówień publicznych
„Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie”. W dniu 25 kwietnia
2017 r. opublikowano przetarg nieograniczony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej Zamawiającego. Planowane otwarcie ofert w dniu 17 maja 2017 r.
„Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Sztum”
W dniu 27 kwietnia 2017 r. opublikowano przetarg nieograniczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Planowane otwarcie ofert w dniu 12 maja 2017 r.
Miasto i Gmina Sztum jako Lider Projektu przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie
eksperta ds. oświetlenia ulicznego w ramach projektu (oświetlenie uliczne) – w dniu 13 kwietnia 2017 r.
postępowanie zostało przekazane do Instytucji Zarządzającej (DPR) celem weryfikacji postępowania –
kontrola ex- ante.
Miasto Malbork jako Lider Projektu zawarł w dniu 23.03.2017r. umowę na pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie
dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie Inżynier
Kontraktu tj. Firma B-ACT sp. z o.o. z Bydgoszczy przygotowuje postępowanie przetargowe na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
Przeprowadzono kolejną edycję sprzątania linii brzegowej oraz okolic Jeziora Zajezierskiego. Zebrano
ponad 20 m3 odpadów, a w akcji uczestniczyła rekordowo duża liczba uczestników- ponad 100 osób.
Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Gdańsku wniosek
konkursowy o udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum – edycja 2017”.
Przeprowadzono prace związane z pielęgnacją drzew na terenie Bulwaru Zamkowego, Parku Miejskiego
w Sztumie oraz w wybranych miejscach na terenie miasta i gminy.
Zawarto umowę z firmą Makadem na bieżące naprawy dróg gruntowych oraz z Panem Tomaszem
Milerem na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem. Prace rozpoczęto od
wybranych odcinków dróg w Sztumskiej Wsi.
Przeprowadzono rozeznanie cenowe na realizację zadania polegającego na budowie oświetlenia
drogowego na ul. Kochanowskiego w Sztumie.
Przeprowadzono coroczne przeglądy techniczne placów zabaw oraz infrastruktury rekreacyjnej. Na
podstawie wykonanych przeglądów zostaną zlecone naprawy.
Zawarto umowę na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na wszystkich przejazdach kolejowych
zlokalizowanych w pasach dróg gminnych.
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III.

W ramach prowadzonych akcji edukacyjnych przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół
podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w tematyce prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Przekazano do Starostwa Powiatowego w Sztumie podjętą przez Radę Miejską w Sztumie uchwałę z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowego na aktualizację i modyfikację dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 603.
Zawarto umowę z firmą Jotel na przeprowadzenie zadania polegającego na usunięciu kolizji
energetycznych oświetlenia ulicznego na ul. Baczyńskiego oraz wykonania przyłączy energetycznych do
znajdujących się tam budynków mieszkalnych.
Zlecono wymianę słupów oświetleniowych przy drodze Sztum – Czernin (1 szt.) oraz na nowej ścieżce
na Bulwarze Zamkowym (1 szt.) uszkodzonych w wyniku kolizji samochodowej oraz wandalizmu.
Zawarto umowę na dostawę i montaż wiat autobusowych w miejscowościach Postolin, Koniecwałd,
Koślinka i Sztum.
Przyjęto i rozliczono zadanie polegające na odnowieniu ścian wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Białej
Górze realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej przez Stowarzyszenie Przystań w Białej Górze.
Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok
2016. Informację o osiągniętych przez Gminę poziomach odzysku zamieszczono na stronie internetowej
urzędu w zakładce „Gospodarka odpadami”.
Przeprowadzono badania okresowe strażaków ochotników z jednostek ochotniczych straży pożarnych z
terenu Gminy.
Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek
o płatność dla zadań realizowanych w ramach programu „Czyste powietrze w mieście i gminie Sztum –
edycja I”. Wniosek został złożony na kwotę 26.752 zł.
Straż Miejska w Sztumie przeprowadziła skuteczne postępowanie zakończone usunięciem porzuconego
samochodu osobowego znajdującego się na parkingu przy ul. Morawskiego w Sztumie;
Straż Miejska udzieliła pomocy dwóm szczeniakom porzuconym przy drodze powiatowej w
miejscowości Barlewiczki. Szczenięta po opatrzeniu medycznych w schronisku dla zwierząt w
Kościerzynie zostały adoptowane przez dwie rodziny z terenu Gminy Sztum.
Straż Miejska przeprowadziła wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
zabezpieczenie uroczystości obchodów 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wspólnie z
strażakami ochotnikami z jednostek w Białej Górze i Sztumskiej Wsi I Festiwal Biegowy w Sztumie.
Zakupiono i przekazano organizatorom nagrody rzeczowe w objętych przez Burmistrza patronatem
imprezach organizowanych przez Koło Łowieckie Cyranka oraz PZW w Sztumie.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
1. Sprzedano:
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Reja 31A na rzecz najemców z rozłożeniem ceny nabycia na raty po 50 %
bonifikaty za cenę 23 148,50 zł.
2. Podano do publicznej wiadomości wykazy dotyczące sprzedaży:
- 5 działek położonych w Czerninie przy ul. Akacjowej i Topolowej z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.
- 3 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ul. Reja 6A, Baczyńskiego 6 i Reja 19.
4. Ogłoszono przetarg ograniczony do rolników indywidualnych, dotyczący sprzedaży działki rolnej
oznaczonej nr 204 położonej w Białej Górze.
5. Dnia 27 kwietnia przeprowadzono przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży 33 działek położonych
w Sztumie przy ul. Spokojnej, przeznaczonych pod budowę garaży. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
6. W trakcie podpisania jest porozumienie z ANR dotyczące nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu,
działki nr 91/70 położnej w Barlewiczkach w celu budowy boiska do gry w piłkę.
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7. Przygotowano dokumentację na nowy cmentarz, grunty pod nowy cmentarz znajdują się naprzeciwko
istniejącego. Zaprojektowano również kolumbarium- miejsce na urny z prochami.
Wniosek o dofinansowanie
Trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
dofinansowanie inwestycji polegającej na utworzenie nowoczesnej biblioteki w budynku po byłym
Kwadro. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.000.000,00 zł. Kosztorys to kwota 4.520.463,65 zł.
Po sesji, na której radni podjęli uchwałę pozyskaliśmy informację o konkursie.
Lokale użytkowe:
1. Zawarto 4 umowy dzierżawy/najmu na grunty gminne
2. Dnia 10.04.2017r. zakończono rozbiórkę budynku garażowego i magazynowego poł. Przy ul.
Kochanowskiego w Sztumie przy murze ZK. Wykonawca E. Miklewicz z Ryjewo, kwota 76.000,00 zł
brutto.
Lokale mieszkalne:
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do zasobu
mieszkaniowego gminy. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego w dniu 21
kwietnia 2017 r.
Od stycznia 2017 r. zasiedlono sześć lokali komunalnych i jeden lokal socjalny (pięć rodzin odmówiło
przyjęcia wskazanego do najmu lokalu).
Podziały nieruchomości:
Wszczęto 7 postępowania o podział nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Sztum, Sztumskim Polu
i Zajezierze. Wydano 4 decyzje o podziale nieruchomości i 1 o ustalenie opłaty adiacenckiej powstałej
w wyniku podziału nieruchomości przez osoby fizyczne w miejscowości Zajezierze.
Planowanie przestrzenne:
1. Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu z
Pracownią Architektury STUDIO PROJEKT Jakub Sieniawski, zgodnie z podjętą uchwałą nr
XXVII.208.2016 w dniu 28 września 2016 r. W dniach od 12 maja do 12 czerwca 2017 r . będzie
ponowne wyłożenie projektu m.p.z.p. do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w
dniu 17 maja 2017 r. Termin wnoszenia uwag do planu to 26 czerwca 2017 r. Teren Zajezierza jest
objęty uchwałą nr XXVII.208.2016 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu. Została ona podjęta przez Radę Miejską w Sztumie
28 września 2016 r. Celem sporządzenia ww. planu jest określenie zasad i metod kształtowania ładu
przestrzennego przy szczególnym uwzględnieniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i jej
mieszkańców. Plan miejscowy będzie stanowił podstawę do wdrażania działań służących rozwojowi
obszaru, porządkowania przestrzeni oraz realizacji nowych nieuciążliwych inwestycji o funkcji
mieszkaniowo-usługowej. Pomimo konsultacji ze Starostwem – tak jak w przypadku Nowej Wsi
- brak jest współpracy Starosty Sztumskiego z Gminą Sztum. Starostwu znane są skargi okolicznych
mieszkańców na działania jakie są prowadzone na terenie po byłym zakładzie firmy SAFARI. Po
kontroli RDOŚ okazało się, że normy hałasu zostały przekroczone. Przy wydawaniu pozwoleń przez
Starostę, brak jest odniesień do decyzji środowiskowych wydanych wcześniej przez Gminę Sztum.
2. W dniu 05 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na „Posadowienie rzeźb na nowym rondzie w Sztumie
przy ul. Baczyńskiego i Mickiewicza - projekt i wykonanie” z rzeźbiarzem p. Piotrem Banasikiem z
Malborka z terminem wykonania do 31 sierpnia 2017 r. (na kwotę 97.000 zł brutto).
Wydano:
- 30 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 7 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- 3 decyzje w sprawie zmiany warunków zabudowy,
- 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork– Sztum
(oświetlenie uliczne), którego Miasto i Gmina Sztum jest Liderem, natomiast Parterami są Miasto
Malbork i Gmina Stare Pole. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum został powołany zespół
zadaniowy ds. realizacji projektu. Przygotowywany jest również I wniosek o płatność, w ramach którego
rozliczane będą wydatki dotyczące prac przygotowawczych. Realizacja projektu zaplanowana jest do
końca września 2018 r.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym
i retencjonującym wody opadowe, przygotowany w partnerstwie z Miastem Malbork, został pozytywnie
zweryfikowany na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny przez Komisję Oceny Projektów. W
ramach projektu na terenie Miasta Sztum planuje się budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w
obrębie ronda pod Dębami wraz z budową zbiornika retencyjnego. Wartość wydatków kwalifikowalnych
w projekcie to 3 106 442,92 zł, wnioskowane dofinansowanie to 85% tej kwoty. Termin rozstrzygnięcia
konkursu – czerwiec 2017 r.
Trwa ocena wniosku o przyznanie pomocy pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie
miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze. Projekt ubiega się o dofinansowanie w naborze
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Całkowite koszty operacji wynoszą 3.853.154,24 zł., a wnioskowane
dofinansowanie – 1.993.302,00 zł. W przypadku przyznania pomocy zostanie wybudowanych ponad 12
km sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do sierpnia 2019 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
to sierpień 2017 r.
Trwa realizacja projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum. Obecnie przygotowywana jest realizacja tzw. instrumentu elastyczności, w ramach
którego planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze Sztumu i Malborka.
Wnioski o przyznanie pomocy dla operacji pn. Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w
Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla oraz operacji pn.
Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w
Postolinie, zostały pozytywnie rozpatrzone. W związku z tym w dniu 11 maja 2017 r.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostaną podpisane umowy o przyznanie
pomocy, w ramach których na realizację projektów przyznane zostanie dofinansowanie w wysokości
odpowiednio: 124.983,00 zł (Barlewiczki) i 199.663,00 zł (Postolin).
Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Miasta partnerskie w
zjednoczonej Europie”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, działanie „Sieci miast
partnerskich”. Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego EACEA. Projekt zakłada udział 5 partnerów: Ritterhude, Bad Belzig
(Niemcy), Kupiskis (Litwa), Val – de Reuil (Francja) i Sztumu. Wnioskowane dofinansowanie z Unii
Europejskiej wynosi 150.000 Euro, tj. 70 % kosztów projektu.
Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa boiska treningowego i kortów
tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie” złożonego w dniu 27 lutego 2017 r. w Ministerstwie
Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.833.648,00 zł, wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej – 916.824,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec maja 2017 r.
W dniu 30 marca 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali sportowej z
zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie” w ramach konkursu ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej –
Edycja 2017. Możliwy do uzyskania poziom dofinansowania to 33% kosztów kwalifikowanych, nie
więcej niż 2.500.000 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec czerwca 2017 r.
W dniu 5 kwietnia 2017 r. Miasto i Gmina Sztum gościła rosyjską delegację z Polesska – miasta
partnerskiego z obwodu kaliningradzkiego. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego w sprawie
wspólnego projektu inwestycyjnego, który samorządy zamierzają przedłożyć do dofinasowania w
ramach programu Polska – Rosja 2014- 2020, poddziałanie Promocja kultury lokalnej i ochrona
dziedzictw kulturowego. Zakres sztumskiej części projektu obejmuje renowację zabytkowego cmentarza
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i wieży ciśnień przy ul. Kochanowskiego. Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie to
czerwiec 2017. Wysokość dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
W dniu 10 kwietnia b.r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017
roku w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
- edukacji, oświaty i wychowania,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Łączna kwota środków przeznaczonych na realizacje zadań w ramach ogłoszonego konkursu wynosi
38.400,00 zł. Termin składania ofert mija 08 maja br., termin otwarcia złożonych ofert wyznaczono na
dzień 09 maja br. Ogłoszenie wyników i podpisanie umów zaplanowano do końca bieżącego miesiąca.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/305/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie
ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Miasta i Gminy Sztum za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przyznana została nagroda dla Zespołu muzycznego „Szerwony
abodus” w wysokości 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wkład pracy i zaangażowanie w upowszechnianie i
popularyzowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Nagroda wręczona
została w dniu 20 kwietnia b.r.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 4
przedsięwzięcia:
Uroczystość pn. „Pamiętamy o Katyniu” – organizowana przez Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie, w dniu 10 kwietnia br.
XXVII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności – organizowany przez Lekkoatletyczny Klub
Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 03 maja br.
Mistrzostwa Szkół w Super farmera – organizowane przez Sztumski Klub Gier Planszowych
PIONKOLANDIA, w dniu 09 maja br.
Ogólnodostępne Zawody Spławikowe – organizowane przez Koło PZW Nr 9 w Sztumie, w dniu 01 maja
br.
Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyło się 5 wydarzeń pod Patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum:
Uroczystość pn. „Pamiętamy o Katyniu” – organizowana przez Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie, w dniu 10 kwietnia br.
XXI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać zwierzynie w lesie i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka”, w dniu 28.04.2017 roku,
Ogólnodostępne Zawody Spławikowe – organizowane przez Koło PZW Nr 9 w Sztumie, w dniu 01
maja br.
XXVII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności – organizowany przez Lekkoatletyczny Klub
Sportowy ZANTYR Sztum, w dniu 3 maja br.
Mistrzostwa Szkół w Super farmera – organizowane przez Sztumski Klub Gier Planszowych
PIONKOLANDIA, w dniu 09 maja br.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sztum na lata 2016- 2022 (LPR) – zakończono prace nad
LPR zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777) oraz
obowiązującymi wytycznymi krajowymi i regionalnymi w zakresie rewitalizacji.
Projekt LPR w grudniu 2016 r. został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego (UMWP) celem wpisania na listę pozytywnie zweryfikowanych gminnych programów
rewitalizacji.
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W dniu 03 marca 2017 r. z przedstawicielami Zespołu ds. rewitalizacji UMWP w Gdańsku odbyło się
spotkanie w sprawie projektu LPR, podczas którego przekazane zostały uwagi do przekazanego
materiału. Z uwagi na ich wieloaspektowy wymiar wystąpiliśmy o sformułowanie uwag na piśmie w celu
dokonania ich pogłębionej analizy formalno- prawnej i merytorycznej. Nadal oczekujemy na odpowiedź
w sprawie. Do czasu ostatecznego uzgodnienia projektu LPR z UMWP i wpisania go na listę gminnych
programów rewitalizacji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, nie możemy ubiegać się o środki
zewnętrzne na dofinansowanie wskazanych w nim przedsięwzięć.
2. Projekt pn. „Masz wpływ na własne życie – animacją drogą do samodzielności” – po pozytywnej ocenie
merytorycznej II etapu został skierowany do etapu tzw. preinkubacji, który zakończył się w dniu
20.04.2017 r. przekazaniem do Operatora szczegółowej specyfikacji innowacji społecznej. Obecnie
oczekujemy na ostateczną decyzję w sprawie wyboru innowacji do realizacji i ich sfinansowaniu.
Wniosek został złożony w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
Głównym celem projektu realizowanego przez PSONI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy
skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju w okresie od 01
września 2016 r. do 31 maja 2018 r.
Wniosek złożony przez MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym przedsięwzięciem skierowanym do 6
osób mieszkających na terenie miasta i gminy Sztum, niepełnosprawnych, samotnych, prowadzących
jednoosobowe gospodarstwa domowe, nieposiadających rodziny (bądź posiadających rodzinę, która nie
ma możliwości zapewnienia im opieki). Kluczowym elementem innowacji społecznej jest animator
osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem będzie wsparcie osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Wymiar oferowanego wsparcia animatora będzie stopniowo zmniejszany w wymiarze miesięcznym w
celu zwiększenia swobody funkcjonowania osoby. Jednakże wsparcie animatora w mniejszym wymiarze
pozwoli zapewnić poczucie pewności i wsparcia w pojawiających się sytuacjach trudnych.
Priorytetowym celem proponowanych działań jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Wartość planowanej do realizacji w okresie od 01 maja 2017 r. do 31 października 2017 r. w naszej
gminie innowacji społecznej stanowi kwotę 38.000,00 zł. w całości finansowaną ze środków
zewnętrznych.
Ogółem w ramach projektu złożone zostały 124 wnioski, z czego 44 zostały pozytywnie ocenione i
przeszły do kolejnego etapu preinkubacji. Spośród 44 wniosków wybranych zostanie 35 innowatorów, z
którymi podpisane zostaną umowy grantowe pozwalające na testowanie innowacji.
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.:
1) przeprowadzono 15 nowych wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy finansowej w
związku z udziałem w projekcie bądź podjęcia zatrudnienia,
2) realizowano wsparcie animatora pracy w miejscu zamieszkania 32 uczestników Klubu Integracji
Społecznej (KIS),
3) zorganizowano indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników projektu,
4) rozpoczęto realizację kursów zawodowych dla 11 uczestników (2 osoby - kurs fryzjerski, 3 osoby – kurs
kucharza, 1 osoba – kurs komputerowy, 3 osoby – kurs księgowy, 2 osoby – kurs spawacza),
5) 2 osoby w związku z podjęciem zatrudnienia zakończyły udział w projekcie,
6) złożony został wniosek o płatność za miesiąc marzec 2017 r., zaktualizowano harmonogram płatności
oraz rozliczono wkład własny. 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.
25 kwietnia 2017 r. MGOPS w Sztumie uczestniczył w Powiatowych Targach Edukacji i Pracy – na
wyodrębnionym stoisku prowadzono akcję promocyjno- informacyjną dla potencjalnych uczestników
działań projektowych prowadzonych przez Ośrodek.
4. Projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa” - w okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z partnerami projektu w zakresie
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rekrutacji grupy docelowej, aktualizacji wniosku o dofinansowanie i aneksu do porozumienia o
partnerstwie. Sporządzony został wniosek o płatność za I kwartał 2017 r. Projekt dotyczy aktywizacji
zawodowej klientów pomocy społecznej z powiatów malborskiego i sztumskiego. Liderem projektu 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
Powiatowym Urzędem Pracy 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 16 wizytacji gospodarstw domowych, 17 wizytacji w jednostkach
podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu oraz opracowano harmonogram pracy
świetlic na miesiąc maj 2017 r.
6. Projekt pn. „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie MiG Sztum” – został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego
Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2017. Projekt uzyskał
maksymalną liczbę punktów w ocenie merytorycznej i znalazł się w gronie 46 projektów z całego kraju
wybranych do realizacji, ogółem w konkursie złożono 91 ofert. W okresie międzysesyjnym sporządzono
i przesłano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wymaganą dokumentację w celu
zawarcia umowy, tj. dwa egzemplarze umowy, oświadczenie o przyjęciu dotacji,
uaktualniony harmonogram oraz kosztorys realizacji zadania.
Projekt MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym przedsięwzięciem skierowanym do społeczności lokalnej
mającym na celu przełamanie barier w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, a także
zaproponowania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego i rehabilitacji osób z zaburzeniami
psychicznymi. Dotychczas na terenie Miasta i Gminy Sztum nie były podejmowane działania o
charakterze informacyjnym dotyczące specyfiki zaburzeń psychicznych. Projekt ma na celu pokazanie,
iż osoby z zaburzeniami psychicznymi potrafią funkcjonować w życiu społecznym na równi z osobami
pełnosprawnymi. W ramach projektu planuje się szereg działań, m.in. alternatywne dla powszechnie
przyjętych formy pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W ramach działań odbędą się zajęcia z
elementami hipoterapii w Stajni „Iskra” oraz z elementami dogoterapii w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Uśnicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie. Ponadto w celu
upowszechnienia wiedzy nt. zaburzeń psychicznych planowany jest happening, warsztaty edukacyjne
oraz integracyjne osób z niepełnosprawnościami z młodzieżą gimnazjalną oraz z dziećmi ze szkoły
podstawowej, szkolenie dla pracowników oraz projekcja filmów poruszających problemy osób
z zaburzeniami psychicznymi. Wartość projektu to kwota 51.950,00 zł, w tym dofinansowanie 41.450,00
zł (80%). Projekt realizowany będzie w okresie od 01maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
7. Projekt „Kawa dla Seniora” – od 21 marca br. sztumscy seniorzy mają możliwość skosztowania
kawy/herbaty za symboliczną złotówkę w kolejnym lokalu, po „Romie” i Caffe „Figaro”, który przystąpił
do naszej inicjatywy, tj. Drewutnia na Gapiorach (Parpary). W okresie międzysesyjnym odnotowano
wzrost zainteresowania projektem, po zaproszenia zgłosiło się 24 nowych seniorów, ogółem 164
seniorów posiada bony na kawę/herbatę. Planuje się adaptację Laguny na „ Klub Senior +” przy ul. Reja
13 w Sztumie. Projekt dofinansowany będzie środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Wkład własny gminy wynosi 46.086,00zł. Całkowita wartość dotacji wynosi:
140.063,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 186.147,00zł
8. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 296 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1291 Kart. Liczba rodzin,
które otrzymały SKDR wynosi 244 (wzrost o 4 rodziny w porównaniu do poprzedniej informacji
międzysesyjnej).
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
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samotnych; obecnie korzysta z niej 14 osób. Osoby korzystające z ww. usługi zostały dodatkowo objęte
nowym projektem tzw. „Kopertą życia”, z której to usługi korzysta ogółem 55 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. DOW
prowadzony jest w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”. Stowarzyszenie to realizuje również na zlecenie Ośrodka
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS)– od roku 2016 prowadzony jest
w formie powierzenia realizacji zadania Stowarzyszeniu „Do życia przez życie” z Uśnic.
Z terapii prowadzonej w ŚDS korzysta obecnie 19 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum.
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 10 rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 12
mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 10 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 2 wspólne
posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 19 osób.
W okresie międzysesyjnym podpisano umowy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu ofert na
realizację zadań profilaktycznych wskazanych w ww. programie oraz rozpoczęto ich realizację.
Podpisano również umowy w zakresie realizacji zadań profilaktycznych, wynikających z programu,
przez placówki oświatowe i instytucje, które złożyły stosowne wnioski.
W okresie międzysesyjnym podpisano umowy ze specjalistami w zakresie realizacji w środowiskach
problemowych tzw. terapii rodzin.
13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 4 Niebieskie Karty; zwołano 17 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy- wizytowano 19 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
14. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 168, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1214 rodzin (w tym
zasiłki rodzinne 597).
15. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1324 rodziny, a
wartość wypłaconych w miesiącu marcu br. świadczeń wyniosła 913.662,00 zł.
Na bieżąco realizowane są wypłaty świadczenia, jak również rozpatrywane pojedyncze już wnioski w
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 11 rodzinach przeprowadzono wywiady pod kątem zamiany
świadczenia 500+ na formę niepieniężną, natomiast w 3 rodzinach dokonano już, w formie decyzji,
częściowej zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę
zaległości czynszowych i innych opłat.
16. W okresie międzysesyjnym wydano 127 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 190 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 28 decyzji dot. dodatku
energetycznego. Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 276 rodzin (496
osoby w rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 258 rodzin (766 osób w rodzinie).
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 131 wywiadów środowiskowych, w tym 24
alimentacyjnych, podpisano i wdrożono 12 nowych kontraktów socjalnych. W schroniskach przebywało
19 klientów, W DPS przebywało 16 mieszkańców MiG Sztum; z pomocy w formie usług opiekuńczych
korzystało 35 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 8 osób.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było 271 dzieci w przedszkolach i szkołach oraz 4
osoby dorosłe. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 39 rodzin (80 osób w
rodzinie). W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny
(15 rodzin), który od 2017 r. zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu
pracy. Od dnia 13.01.2017 r. w 1 środowisko wprowadzono wsparcie rodziny wspierającej.
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17. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa– we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w
Gdańsku w ramach wymienionego programu wydano 393 rodzinom (1023 osoby w rodzinie) skierowania
uprawniające do otrzymania żywności; żywność wydawana była w dniach 8, 9 i 12 kwietnia br.
18. Wielkanocna Zbiórka Żywności – we współpracy z Caritas przy Parafii św. Anny
i św. A. Boboli w dniach 20 marca do 11 kwietnia 2017 r. przeprowadzoną zbiórkę żywności na rzecz
najuboższych mieszkańców, łącznie zebrano 500 kg żywności, którą przekazano w formie paczek
świątecznych 100 rodzinom.
VI.

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
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 oraz zajęcia specjalistyczne w ramach:
 Laboratorium fizycznego, biologicznego i chemicznego, przyrodniczego, matematycznego,
 Laboratorium Języków Obcych,
 Akademii Mechaniki i Robotyki,
 Akademii Rozwoju Osobistego,
 Pogotowia matematyczno- przyrodniczego,
 Specjalistycznych
zajęć
socjoterapeutycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, stymulacyjno-relaksacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, terapii ruchowej,
kinezjologii edukacyjnej,
 Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.
b) Łącznie w zajęciach uczestniczy 1109 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, z czego
niektórzy uczniowie uczestniczą w kilku rodzajach zajęć, co łącznie daje 2144 uczestników zajęć.
c) Dokonano rozliczenia zajęć edukacyjnych realizowanych w okresie od 20.03 do 12.04.2017 roku,
d) Wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników,
e) Przeprowadzono dodatkową kwalifikacje uczniów na zajęcia w ramach Pogotowia
Matematycznego w Czerninie ora Laboratorium Przyrodniczego w Gościszewie,
f) Rozpoczęto zajęcia w ramach Terapii Ruchowej dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie oraz Zespołu Szkół Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie.
Zajęcia są realizowane w 2 blokach tematycznych: zajęcia jazdy konnej w Stadninie Koni Iskra
oraz zajęcia w wykorzystaniem elementów fitness, zumby,
g) Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji i rozliczania projektu koordynatora projektu. Termin składania ofert do 15.05.2017 roku,
h) Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczestników zajęć połączone z warsztatami:
 22.04 wyjazd do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego dla łącznie 52 uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Sztumie i Szkoły Podstawowej w Czerninie,
 29.04 wyjazd do Leśnego ogrodu dendrologicznego Arboretum Wirty dla łącznie 100 uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie i Szkoły Podstawowej w Czerninie, Gimnazjum Nr 1 w
Sztumie i Gimnazjum Nr 2 w Czerninie,
 04.05 wyjazd do EduParku w Gdańsku dla łącznie 60 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Sztumie,
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 05.05 wyjazd do EduParku w Gdańsku dla łącznie 89 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Sztumie i Szkoły Podstawowej w Gościszewie,
 06.05 wyjazd do Akwarium Gdyńskiego dla łącznie 55 uczniów Szkoły Podstawowej w
Gościszewie, Szkoły Podstawowej w Czerninie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 06.05 wyjazd do Gdańska - rejs statkiem na Hel do Fokarium dla łącznie 47 uczniów
Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.
i) realizowano zadania związane z organizacją zamówień publicznych:
 Wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację usługi pn.: Świadczenie usług
transportowych – obsługa zajęć wyjazdowych organizowanych w ramach projektów pn:
Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum, Z przedszkolem na Ty –
upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum.
Wykonawcą ww. usługi została firma: Taksówka Osobowa nr 1 Przewozy Autokarowe
Mieczysław Falkowski.
 Wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację usługi w ramach Ubezpieczenia
odpowiedzialności zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć
wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy
Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze
środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja;
Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie:3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy o
dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00. Wykonawcą ww. usługi została firma:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej
50.000 zł netto pn.: Usługa restauracyjna polegająca na przygotowaniu i wydaniu posiłków
podczas realizacji wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz nauczycieli (opiekunów)
objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz
współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu Miasta i Gminy Sztum. W ramach powyższego wyłoniono oferty Wykonawców.
Wykonawcami usługi zostały następujące firmy w zależności od części przeprowadzonego
postępowania ze względu na miejsce przeprowadzanych zajęć wyjazdowych : w ramach części
1 – wyłoniono ofertę P. Jerzego Miąsko, Malbork; w ramach części 2 – wyłoniono ofertę firmy
Amrest sp. z o.o. Restauracja KFC Starogard Gdański NEPTUN; w ramach części 3 – wyłoniono
ofertę firmy Amrest sp. z o.o. KFC DT ORLEN ELBLĄSKA, Gdańsk.
 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej
50.000 zł netto pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć specjalistycznych obejmująca organizację
zajęć z zakresu Terapii Ruchowej organizowanej w Stadninie Koni, dla 40 uczniów gimnazjów
objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz
współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu Miasta i Gminy Sztum. W ramach powyższego wyłoniono ofertę Wykonawcy oraz
podpisano umowę. Wykonawcą została: Spółdzielnia Socjalna ISKRA Jakub Gossa.
 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację usługi poniżej o wartości
poniżej 50.000 zł netto pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć specjalistycznych obejmująca
organizację zajęć z zakresu Terapii Ruchowej z elementami fitnessu organizowanych dla 40
uczniów gimnazjów objętych wsparciem w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl
i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum. W ramach powyższego wyłoniono oferty
Wykonawców. Wykonawcami usługi zostały następujące firmy w zależności od części
przeprowadzonego postępowania ze względu na miejsce przeprowadzanych zajęć : w ramach
części 1 – realizacja zajęć w Gimnazjum nr 1 w Sztumie – wyłoniono ofertę Firmy Usługowej
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Beata Lipecka – Płocharska; w ramach części 2 – realizacja zajęć w Gimnazjum w Czerninie –
wyłoniono ofertę firmy Jagoda Drzymalska MOVE YOUR BODY .
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) Dokonano rozliczenia zajęć edukacyjnych realizowanych w okresie od 20.03 do 14.04.2017 roku.
b) Wykonano pomiar i analizę osiągniętych w ramach projektu wskaźników.
c) Przeprowadzono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek. W ramach powyższego wyłoniono
ofertę Wykonawcy. Wykonawcą usługi zostało: Moje Bambino Sp. z o.o. SP. k. Łódź na łączną kwotę
66.169,23 zł. W dniach 24 i 28.04 odebrano dostawę. Obecnie trwa rozliczenie dostawy.
d) Przygotowano postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz materiałów plastycznych
i biurowych
e) Złożono wniosek o płatność za okres od 01.03.2017 roku do 31.03.2017 roku
f) Przygotowano uzupełnienia do wniosków o płatność za okres 01-31.01.2017 roku oraz 01.-28.02.2017
roku.
2. Bieżąca działalność.
1) Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zweryfikowano dokumentację potwierdzającą dochód Wnioskodawców i przygotowano część
decyzji administracyjnych przyznających prawo do stypendium na kwotę 60.060,00 zł.
2) W dniach 19-21 kwietnia 2017 roku we współpracy z przedstawicielem Komendy Powiatowej
Policji oraz Strażnikiem Miejskim dokonano oceny prawidłowości oznakowania i infrastruktury
w obrębie przystanków autobusowych na liniach komunikacyjnych autobusów szkolnych.
Kontrola dotyczyła m.in. bezpieczeństwa oraz prawidłowego oznaczenia miejsc wsiadania i
wysiadania dzieci do autobusów szkolnych.
3) Dokonano podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy. Zmiana wynagrodzenie następowała z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 roku.
4) Przygotowano sprawozdanie System informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2017 roku.
5) W związku z reformą oświaty i nową siecią szkół od 01.09.2017 roku, potwierdzono zmianę
zatrudnienia w szkołach od dnia 01.09.2017 roku.
6) W dniach 8 i 13 kwietnia organizowano w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie oraz Gimnazjum
Nr 1 w Sztumie, które z dniem 1 września 2017 roku ulega przekształceniu w szkołę podstawową,
dni otwarte dla dzieci, przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców.
7) Ogłoszono konkursy na stanowiska:
1) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła Ii W Sztumie,
2) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza W Sztumie,
3) Dyrektora Publicznego Przedszkola Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. „Kubusia
Puchatka” W Sztumie.
Termin złożenia dokumentów upłynął 8 maja 2017 roku. Konkursy odbędą się w dniu 17 maja
2017 roku.
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8) Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu doposażenia świetlic w gimnazjach
publicznych. Wniosek złożono na kwotę 152.021,00 zł.
9) Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu dofinansowania remontów sanitariatów
w gimnazjach publicznych. Wniosek złożono na kwotę 60.000,00 zł.
10) Realizowano działania związane z przeniesieniem oddziału przedszkolnego w Gościszewie do
budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie.
3. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) W dniach 19-21.04.2017 roku odbył się egzamin gimnazjalny.
2) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
a) W roku szkolnym 2016/17 jedenaścioro uczniów osiągnęło sukcesy w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych. Sześcioro uzyskało zaszczytny tytuł laureata, który zwalnia z części egzaminu
gimnazjalnego i jest przepustką do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie naszego województwa.
Sukcesy młodzieży pozwoliły znaleźć się sztumskiemu gimnazjum wśród najlepszych szkół w
województwie w rankingu konkursowym.12 kwietnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej uczniowie odebrali
z rąk kurator pani Moniki Kończyk dyplomy laureatów.
Wojewódzki Konkurs Biologiczny – 3 laureatów , 2 finalistów,
Wojewódzki Konkurs Informatyczny – 2 laureatów,
Wojewódzki Konkurs Fizyczny – 1 laureat, 1 finalista,
Wojewódzki Konkurs Chemiczny – 1 finalista,
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – 1 finalista,
Wojewódzki Konkurs Historyczny – 1 finalista,
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – laureat etapu wojewódzkiego, w czerwcu etap ogólnopolski.
b) W dniu 10.04.2017 roku dla uczczenia 77 rocznicy zbrodni popełnionej na polskich oficerach przez

NKWD w ZSRR i 7 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem odbyło się międzypokoleniowe spotkanie. Na
uroczystym apelu goszczono gości reprezentujących różne środowiska od przedstawicieli władz
samorządowych i oświatowych po środowiska kombatantów i seniorów. Honorowymi gośćmi byli
członkowie rodzin zamordowanych oficerów: Państwo Elżbieta i Andrzej Rozkwitalscy oraz pan Marian
Szarmach. Młodzież przedstawiła montaż słowno -muzyczny. Gościom wręczono pamiątkowy dyplom
zawierający fragmenty recytowanych wierszy. Następnie delegacje udały się pod Dęby Pamięci, gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze dla upamiętnienia oficerów przedwojennego Wojska Polskiego. Dalej
kontynuowano spotkanie w czytelni, gdzie Państwo Rozkwitalscy i prof. Marian Szarmach wspominali
swoje kolejne wyjazdy do Katynia w czasach, gdy miejsce zbrodni nie było jeszcze upamiętnione.
Niesamowitym świadectwem była opowieść o wizycie w kwietniu 2010 i wspomnienia o katastrofie
lotniczej delegacji państwowej z parą prezydencką na czele. Ostatnim punktem spotkania był wyjazd
delegacji pod Głaz Pamięci, gdzie także złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
c) 6 maja br. 28 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Sztumie brało udział w XVIII Paradzie Schumana. Na prośbę
Fundacji im. Roberta Schumana szkoła pomogła w promocji Republiki Malty- państwo to do czerwca
sprawuje prezydencję w UE. Uczniowie mieli możliwość poznać panią ambasador Natashę Meli Daudey.
Po przemarszu czekało na uczestników wiele atrakcji w Miasteczku Europejskim. Ciekawe stoisko
wystawiło przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Parlamentu Europejskiego, Programu
Erasmus. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy Fundacji im. prof. B. Geremka. Dodatkowy
program wyjazdu to poznawanie historii mijanych po drodze królewskiej pałaców i ogrodów Warszawy
np. Pałacu pod Blachą, kazimierzowskiego, Prezydenckiego, Belwederu.
d) W dniu 30.04.2017 roku w Zespole Szkół w Kolbudach odbywał się finał wojewódzki XXII konkursu
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania
styczniowego." W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Obecnością zaszczycił wicewojewoda M. Łuczak. Byli także przedstawiciele
kuratorium oświaty i samorządu gminy. Oficjalna część rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu
sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Uczniowie rozwiązywali test zawierający zadania
zamknięte i opisowe. Musieli się wykazać znajomością i interpretacją źródeł historycznych. Naszą szkołę
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reprezentowało czterech uczniów. Kacper Najda zajął I miejsce i w czerwcu będzie reprezentować
województwo pomorskie w eliminacjach centralnych.
e) W dniu 08.04.2017 roku odbył się dzień otwarty dla siedmiolatków i ich rodziców. W związku ze
zmianami wynikającymi z reformy edukacji od września w murach „jedynki” znowu będzie szkoła
podstawowa. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczną pierwszoklasiści. Dla nich dyrekcja i
nauczyciele przygotowali sobotnie spotkanie, aby mogli poznać swoją szkołę, oswoić się z nowym
otoczeniem, a tym samym pozbyć się obaw i lęków wywołanych przejściem z przedszkola do szkoły.
f) W dniu 06.04.2017 roku przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Sztumie odbył się Dzień
Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Uczniowie obejrzeli prezentację z obszernym komentarzem o
dopalaczach i ich szkodliwości oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez policję.
Tematyka warsztatów dla klas I dotyczyła uzależnień, klasy II omawiały skutki fizyczne, psychiczne i
społeczne uzależnień w obecności psychologa a klasy III dyskutowały nad alternatywnymi sposobami
spędzania czasu wolnego. Grupy Teatralna „Uśnickie Anioły” - podopieczni Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego w Uśnicach oraz „Iuvenis” z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
zaprezentowali krótkie spektakle o uzależnieniach. Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali zdrową
żywność.
3) Zespół Szkół w Czerninie:
a) W dniu 28.03.2017 roku drużyna chłopców piłki koszykowej zajęła I m-ce w powiecie i II m-ce
w półfinale wojewódzkim w Kwidzynie.
b) W dniu 01.04.2017 roku uczniowie kwestowali przed sklepem „GROSZEK” na rzecz „DARU
SERCA” w Czerninie w ramach akcji „POLA NADZIEI” mającej na celu zbieranie pieniędzy na
hospicja.
c) Po udanym starcie w Powiatowych Biegach Przełajowych pięcioro naszych uczniów wywalczyło
awans do startu w zawodach wojewódzkich w Człuchowie. W dniu 04.04.2017 roku w
drużynowych biegach przełajowych drużyna dziewcząt z klas IV i młodsze zajęła I miejsce w
powiecie a indywidualnie Julia Łabiak II miejsce a Ruszkowska Marcelina III i awans do finału
wojewódzkiego w Człuchowie.
d) W dniu 22 kwietnia 2017 roku odbył się XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny. Do walki o
tytuł najlepszych matematyków w powiecie sztumskim przystąpiło 16 uczniów z pięciu
gimnazjów. Uczestnicy konkursu musieli w czasie 90 minut zmierzyć się z pięcioma zadaniami
otwartymi przygotowanymi przez pięciu różnych nauczycieli pracujących w gimnazjach powiatu
sztumskiego. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców. Nagrody dla najlepszych zostały
ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Pana Leszka Tabora.
e) W dniu 2404.2017 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się finał ogólnopolskiego
konkursu „Liga Matematyczna”. Do rywalizacji w kategorii gimnazjum przystąpiło 237
uczniów. Konkurs składał się z trzech etapów:
 korespondencyjnego – należało przesłać do organizatora rozwiązania zadań z 3 zestawów,
 półfinału – bezpośrednia rywalizacja 163 uczniów zakwalifikowanych do tego etapu.
Konkurs odbył się w Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 finału – podobnie jak w półfinale konkurs odbył się w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Rywalizowało w nim 75 uczniów zakwalifikowanych do tego etapu. Filip w finale uzyskał
41 punktów na 50 możliwych i po podsumowaniu wyników z trzech etapów uzyskał tytuł
finalisty.
Do rywalizacji w kategorii szkół podstawowych przystąpiło 674 uczniów. Konkurs składał się z
trzech etapów:
 korespondencyjnego – należało przesłać do organizatora rozwiązania zadań z 3 zestawów,
 półfinału – bezpośrednia rywalizacja 366 uczniów zakwalifikowanych do tego etapu.
Konkurs odbył się w Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 finału – podobnie jak w półfinale konkurs odbył się w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Rywalizowało w nim 75 uczniów zakwalifikowanych do tego etapu. Po półfinale Marta
zajmowała piątą lokatę, a w finale zadania nie sprawiły żadnych problemów i ostatecznie
Marta zajęła II miejsce.
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f) W dniu 27.04.2017 roku 26 uczniów klas pierwszych uczestniczyło w grze miejskiej w Gdańsku.
Uczestnicy wycieczki zostali podzieleni przez instruktorów na grupy. Każda z grup otrzymała:
mapę starego miasta w Gdańsku z zaznaczonymi punktami, listę pytań i zadań specjalnych
odpowiadającą tym punktom, potrzebne do skompletowania odpowiedzi bilety (prom na
Motławie, wejścia do muzeum).
g) W dniu 27.04.2017 roku odbyły się powiatowe eliminacje turnieju wiedzy o bezpieczeństwie
ruchu drogowego.
h) W dniu 28.04.2017 roku odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Odpady – wiem
jak z nimi postępować” zorganizowanego przez samorząd. W kategorii przedszkole wyróżniono
prace 3 przedszkolaków, w kl. II b wyróżnienie otrzymał Igor Chańko, w kategorii kl. IV-VI I
m-ce zajęła Zuzanna Kaniepień, w gimnazjum I m-ce Katarzyna Żołędowska z kl. II b, II m-ce
Julia Bojanowska z kl. III.
4) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
a) W dnu 21.04.2017 roku udział dzieci w żywej lekcji historii – „Rycerze i wojowie”.
b) W dniu 26.04.2017 roku udział 7 dzieci w Diecezjalnym Konkursie Religijnym. Wyniki 15.05 br.
c) W dniu 28.04.2017 uczniowie otrzymali wyróżnienia w konkursie Jak ochraniać i pomagać
zwierzętom /Alan Bogusz, Karolina Zawiślak/.
d) W dniu 28.04.2017 roku 7 dzieci odebrała nagrody w gminnym konkursie plastycznym – Odpady
– wiem jak z nimi postępować.
e) W dniu 29.04.2017 udział uczniów w Powiatowym Konkursie Matematycznym kl. I-III /Marcin
Kwella – II miejsce, Tomasz Pakmur – IV Miejsce/.
f) W kwietniu odbyły się testy sprawdzające poziom opanowania wiedzy i umiejętności uczniów
klasy III i VI.
5) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
1. W dniu 05.04.2017 roku odbył się Dzień marchewki w przedszkolu oraz zajęcia pod hasłem „Jak
zrobić coś z niczego –czyli recyklingowy zawrót głowy realizacja zajęć w poszczególnych
grupach wiekowych w ramach ogólnopolskiego programu „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
2. W dniu 06.04.2017 roku w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom odbyło się wyjście dwóch
grup przedszkolnych do Sztumskiego Centrum Kultury na głośne czytanie przez emerytowaną
nauczycielkę panią Elżbietę Wnuk.
3. W dniu 07.04.2017 roku odbyły się „Wielkanocne Warsztaty” – przygotowanie i
przeprowadzenie w pięciu grupach przedszkolnych warsztatów Wielkanocnych z rodzicami.
4. W dniu 07.04.2017 roku w Światowy Dzień Zdrowia odbył się wewnątrz przedszkolny turniej
wiedzy o zdrowiu- w ramach realizowanego projektu „ Klub Zdrowej Wiewiórki”.
5. W dniu 08.04.2017 roku udział zespołu 6-latków w Pomorskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej w
Kwidzynie. Zaprezentowanie piosenki Esy- floresy.
6. W dniu 13.04.2017 roku udział czterech grup sześciolatków w Dniu otwartym w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie – dzieci miały możliwość m.in. zapoznania się z salami zajęć,
uczestniczyć w spotkaniu z panią bibliotekarką oraz obejrzeć przedstawienie pt „W krainie
czarów”.
7. W dniu 20.04.2017 roku w ramach realizacji projektu „W średniowiecznym zamku” grupa 5-6latków wyjechała do zamku w Malborku. Dzieci miały okazję zapoznać się i zgłębić swoją wiedzę
na temat historii powstania zamku w Malborku, jak również dowiedzieć się ciekawostek o
codziennym w nim życiu.
8. W dniu 21.04.2017 roku w Obchody Światowego Dnia Ziemi przeprowadzono zajęcia we
wszystkich grupach wiekowych oraz obejrzano przygotowane przez grupę Żabki przedstawienie
pt „ W obronie lasu”.
9. W dniu 24.04.2017 roku udział grupy Pszczółki w IV Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych” w
Starym Polu, która zaprezentowała przedstawienie pt. „ W krainie lodu”.
10.
W dniu 27.04.2017 roku przygotowanie przez dzieci z Klubu Zdrowej Wiewiórki
przedstawienia o zdrowiu „Dbajmy o czystość” – zaprezentowanie rodzicom oraz dzieciom
uczęszczającym do placówki.
6) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie:
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a) W dniu 31.03.2017 roku odbył się rajd pieszy wokół Jeziora Sztumskiego, zajęcia sportowe na
ścieżce zdrowia oraz zajęcia przyrodnicze na ścieżce przyrodniczej.
b) W dniu 04.04.2017 roku udział w finale wojewódzkim „Małej Olimpiady Historii Polski” dla
szkoły podstawowej.
c) W dniach 04-05.04.2017 roku odbyły się zebrania i konsultacje z rodzicami: Bieżąca analiza
postępów ucznia indywidualnie i zespołu klasowego w sferze dydaktycznej i wychowawczej,
szczegółowa informacja w czasie konsultacji indywidualnych o ewentualnych trudnościach
dydaktycznych dziecka w klasie programowo wyższej, aktualne sprawy klasowe, zaplanowane
działania w sferze wychowawczej i organizacyjnej szkoły, bezpieczeństwo w sieci - list
Rzecznika Praw Dziecka, dziennik elektroniczny, reforma oświaty i zmiany związane z
organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Diagnoza porównawcza w klasie 1 i 2.
Sprawdzian kompetencji w klasie 3. Szkolenie dla rodziców „Bezpieczeństwo w sieci”.
Omówienie sposobów ochrony przed cyberprzemocą i innymi zagrożeniami w sieci. Gry
komputerowe.
d) W dniu 05.04.2017 roku udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.
e) W dniu 06.04.2017 roku wyjazd na konkurs religijny do Elbląga – Diecezjalny Konkurs Wiedzy
Religijnej „Fatima – orędzie nadziei na dzisiejsze czasy”.
f) W dniu 06.04.2017 roku odbyło się potkanie z literaturą w ramach kampanii społecznej klasy 2b
i 1b "Cała Polska czyta dzieciom". Wysłuchanie opowiadania J. Porazińskiej pt. „Dziewczynka
w niebieskiej sukience".
g) W dniach 06-07.04.2017 roku odbył się sprawdzian kompetencji ucznia klasy 3.
h) W dniu 08.04.2017 roku odbył się wyjazd na Festiwal Gier Planszowych w Gdańsku.
i) W dniu 10.04.2017 roku udział w finale konkursu matematycznego „Pangea” w Warszawie.
j) W dniach 10-14.04.2017 roku przeprowadzenie lekcji wychowawczych o bezpieczeństwie w
czasie wolnym od zajęć oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
k) W dniu 10.04.2017 roku odbyły się pomiary diagnozujące wiedzę i umiejętności piątoklasistów.
l) W dniach 10-12.04.2017 roku odbyły się obowiązkowe, zajęcia wychowawczo - profilaktyczne
uwzględniające zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.
Przypominanie, że zawsze jest możliwość rozwiązania problemów z pomocą rodziców i
nauczyciela bez potrzeby szukania rozwiązań w Internecie. Podkreślenie wartości rozmowy,
dzielenia się swoimi niepokojami z dorosłymi. Budowanie więzi z uczniami, zaufania.
m) W dniach 10-12.04.2017 roku odbyły się Warsztaty dietetyczne „ Zdrowie na talerzu. Co jeść,
aby być zdrowym? Przygotowywanie zdrowych potraw. – realizacja programu „Owoce i warzywa
w szkole” – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, rozwijanie świadomości potrzeby
spożywania owoców i warzyw w codziennych posiłkach.
n) W dniu 11.04.2017 roku odbyły się pomiary diagnozujące wiedzę i umiejętności szóstoklasistów
o) W dniu 12.04.2017 roku odbyła się obowiązkowa pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie
przerwy świątecznej - bezpieczne zabawy na powietrzu oraz w czasie różnych innych form
aktywności.
p) W dniu 13.04.2017 roku Dzień otwarty w szkole dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich oraz
ich rodziców.
q) W dniu 20.04.2017 roku Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Co jest dla mnie
ważne”. Cele konkursu:
• zachęcenie dzieci do stworzenia własnych, ważnych opowieści o otaczającym ich świecie, ich
marzeniach i doświadczeniach,
• umiejętność zastosowania jednej z różnorodnych technik plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych wśród dzieci,
• doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej,
• promowanie twórczości dziecięcej
r) W dniach 20-24.04.2017 roku Obchody tygodnia patriotycznego na godzinach wychowawczych:
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 pogadanki na temat ważnych wydarzeń historycznych z dziejów Polski
 uczniowskie prezentacje multimedialne
 oglądanie filmów i głośne czytanie książek o tematyce historycznej
 przygotowanie gazetek okolicznościowych w gabinetach
 robienie biało-czerwonych kotylionów
s) W dniu 21.04.2017 roku udział w Żywych Lekcjach Historii Teatru Historycznego Chorągwi
Komturstwa Gniewskiego, Klasy czwarte – Starożytność, Klasy piąte – Średniowiecze, Klasy
szóste – Nowożytność.
t) w dniach 24 – 28.04.2017 r. - Realizacja działań w ramach priorytetu wychowawczego „Moja
duża Ojczyzna – Polska”. - 25 IV - Nauka piosenek o tematyce patriotycznej: Polonez 3-go maja,
Mazurek 3-go maja, Jestem Polakiem - 26 IV - Kształtowanie postawy miłości do ojczyzny,
utożsamianie się z krajem, w którym uczeń mieszka, pogadanka na temat przyczyn i konsekwencji
uchwalenia konstytucji 3 Maja. 27 IV - prezentacja multimedialna - Symbole narodowe
u) W dniu 28.04.2017 roku Obowiązkowa pogadanka n/t alternatywnych form spędzania czasu
wolnego, szczególnie na powietrzu, zdrowego odżywiania i ograniczonego zaufania do osób
nieznajomych.
VII.

MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
30.03.2017
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (M. Wróblewski)
14:00 - J. niemiecki UTW (Elke Michalik)
15:00 - Warsztaty żywienia UTW
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
31.03.2017
18:00 KINO - Polandja
01.04.2017
11:00 - 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe)
18:00 - KINO - Polandja
02.04.2017
18:00 KINO - Polandja
03.042017
14:30 - Warsztaty wokalne (Maria Seibert)
17:00 - Konkurs Potraw Wielkanocnych
04.04.2017
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
05.042017
14:00 - Warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
15:15 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
17:30 - Joga UTW (Anna Furyk)
06.04.2017
15:00 - Warsztaty żywienia UTW (Katarzyna Januszkiewicz)
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
07.04.2017
18:00 - Wernisaż Anny Głuchowskiej i Aleksandry Kościaniuk (fotografia)
18:00 - KINO - Pokot
08.04.2017
18:00 - KINO - Pokot
09.04.2017
15:00 - Recital Kabaretu Łowcy. B
18:00 - KINO - Pokot
10.04.2017
14:30 - Warsztaty wokalne (Maria Seibert)
11.04.2017
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
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18:00 - DKF - Jackie
12.04.2017
14:00 - Warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
15:15 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
13.04.2017
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
18.04.2017
12:00 - Wycieczka UTW do Zamku w Malborku
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
19.04.2017
14:00 - Warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
15:15 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
20.04.2017
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
19:00 - Koncert VOO VOO
21.04.2017
09:00 - Udział finalistów sztumskich w 62 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim eliminacje wojewódzkie w Gdyni
16:00 - KINO - Ozzy
18:00 - KINO - Porady na zdrady
22.04.2017
09:00 - Udział finalistów sztumskich w 62 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim eliminacje wojewódzkie w Gdyni
16:00 - KINO - Ozzy
18:00 - KINO - Porady na zdrady
23.04.2017
09:00 - Udział finalistów sztumskich w 62 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim eliminacje wojewódzkie w Gdyni
16:00 - KINO - Ozzy
18:00 - KINO - Porady na zdrady
18:00 - Recital romansów rosyjskich i pieśni cygańskich Ewy Kołacz
24.04.2017
14:30 - Warsztaty wokalne (Maria Seibert)
25.04.2017
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16:00 - Zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
18:00 - DKF - Creative Control
26.04.2017
15:15 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
14:00 - Warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
27.04.2017
13.00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
28.04.2017
12:00 - Otwarcie 21 Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Jak pomagać i ochraniać
zwierzynę w lesie i na polach"
16:00 - KINO - Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 - KINO - Wszystko albo nic
29.04.2017
16:00 - KINO - Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 - KINO - Wszystko albo nic
30.04.2017
16:00 - KINO - Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 - KINO - Wszystko albo nic
02.05.2017
13:00 - Warsztaty wokalne, keyboard (Mirosław Wróblewski)
16:00 - Zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
03.05.2017
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09:45 - Uroczystości obchodów 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
10:00 - I Festiwal Biegowy w Sztumie
04.05.2017
13:00 - Keyboard (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
15:00 - Warsztaty żywienia UTW (Katarzyna Januszkiewicz)
14:00 - J. niemiecki UTW (Elke Michalik)
05.05.2017
18:00 KINO - Chata
06.05.2017
18:00 KINO - Chata
07.05.2017
18:00 KINO - Chata
08.05.2017
14:30 - Warsztaty wokalne (Mirosław Wróblewski)
15:30 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
09.05.2017
04:00 - Wycieczka UTW do Szczecina, Świnoujścia, Międzyzdrojów i Kołobrzegu (do 11.05)
13:00 - Warsztaty keyboard (Mirosław Wróblewski)
16:00 - Zajęcia plastyczne (Alicja Bartnicka)
18:00 - DKF - Milczenie
10.05.2017
14:00 - Warsztaty gitara (Krzysztof Tarasiuk)
15:15 - Warsztaty taneczne (Aneta Musiał)
16.00 - Joga UTW (Anna Furyk)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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