INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 11projektów
uchwał. W okresie międzysesyjnym w dniu 5 lipca br. odbyła się sesja na której nie przedstawiałem
informacji ..
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 168.874 zł (§ 2010) z tego w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 122.624 zł na § 4240, w tym:
- kwotę 65.974 zł. dla SP Nr 2 w Sztumie,
- kwotę 17.149 zł. dla ZS Czernin,
- kwotę 7.259 zł. dla SP Nowa Wieś,
- kwotę 9.628 zł. dla ZS Gościszewo,
b) 80110 „Gimnazja” kwotę 66.917 zł w tym:
- kwotę 47.091 zł (§ 4240) i kwotę 295zł (§ 4210) dla Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
- kwotę 12.162 zł (§ 4240) dla ZS Czernin,
- kwotę 7.369 zł (§ 4240) dla Niepublicznego Gimnazjum,
c) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących…” kwotę 1.947 zł na
§4240, w tym:
- kwotę 1.348 zł dla SP Nr 2 w Sztumie,
- kwotę 452 zł dla ZS Czernin,
- kwotę 147 zł dla Gimnazjum Nr 1,
Na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.86.2017.SO z dnia
05.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66/86/2017 z dnia 05.07.2017 r. zwiększono plan
dotacji na 2017 rok, z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26), z przeznaczeniem na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne,
2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.1.3.2017.MS z dnia 07.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 70/1.3/2017 z dnia
7 lipca 2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 r. w kwocie 1.671 zł (§ 2010). Środki pochodzą z
rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (na § 3110 kwotę
1.638 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty
dotacji wypłaconych w gminie (na § 4210 kwotę 33 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne,
b) 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych
zasiłków stałych za 2015 i 2016 rok w kwocie 4.000 zł (§ 2910) i wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 2910) z przeznaczeniem na przekazanie
w/w zasiłków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
c)
w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Nr FB-I.3111.166.2017.MS z dnia 17.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/166/2017 z
dnia 17.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 191.000 zł (§ 2030). Środki pochodzą
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d)

e)

f)

g)

h)

3)

4)

z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych (na § 3110), o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 o pomocy społecznej,
w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Nr FB-I.3111.66. 2017.MS z dnia 11.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
74/66.2/2017 z dnia 11.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 4.380 zł (§ 2010).
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na wypłacenie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (na § 3030), zgodnie z art. 18 ust. 1
pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.84.2017.MS z dnia 28.06.2017 r. - decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 35.1/84/2017 z dnia 28.06.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 6.560 zł
(§2010), przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 4300), zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2
ustawy o pomocy społecznej,
w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.84.1.2017.MS z dnia 11.07.2017r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73/84.1/2017 z dnia 11.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017
rok o kwotę 35.000 zł (§ 2010), przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na § 4300), zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.136. 2017.MS z dnia 12.07.2017 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 75/136/2017 z dnia 12.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 45.000
zł (§ 2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 27) z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M.P. z 2015 r., poz.821) (na §3110).
85295 „Pozostała działalność” na podstawie zawartej dnia 1 czerwca 2017 r. w Warszawie umowy
numer 52/XXII/OS/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r. w kwocie 41.450 zł dochody na (§2020), z przeznaczeniem
na zabezpieczenie środków na realizację tego programu, w tym: (§ 4010 kwotę 4.512 zł, § 4110 kwotę
777 zł, § 4120 kwotę 111 zł, § 4170 kwotę3.800 zł, § 4210 kwotę 1600 zł i § 4300 kwotę 30.650 zł),
zgodnie z w/w umową oraz na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.109.2017.MS z dnia 03.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 65/109/2017 z dnia
03.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 24.800 zł (§2030) oraz na dochody
majątkowe w kwocie 115.263 zł (§ 6330). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.55),
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020 (na wydatki bieżące § 4210 kwotę 24.800 zł i na wydatki majątkowe § 6050 kwotę 115.263
zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior+ przy ul. Reja 13 w Sztumie”,
855 „Rodzina” w rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.29.1 .2017.MŻ2 z dnia 24.07.2017 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 10.2/29.1/2017 z dnia 24.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 10
zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.15) z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (na §4210), wynikających z ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki” kwotę 20.000 zł na dotację
celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
(§2320) i wydatki (§2480), zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 /2017 z 16 czerwca 2017 r. do
Porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na powierzenie zadań powiatu
w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Sztumskiemu Centrum Kultury,
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2. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818

„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 117.448 zł w tym do działu:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008 „Melioracje wodne” kwotę 32.000 zł na wydatki bieżące

2)

3)

4)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
5)

3.

4.
1)

a)

b)

2)

jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na sfinansowanie
przepustu i konserwację rowu melioracji szczegółowych w m. Nowa Wieś,
700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 5.448
zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na § 4520, z
przeznaczeniem na sfinansowanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
710 „Działalność usługowa” rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” kwotę 25.000 zł na
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań § 4300, z
przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych regulacji związanych z zadaniami przeprowadzanymi przez
Gminę na części wysypiska śmieci w Nowej Wsi i przebudową dróg na ulicy Pieniężnego,
do działu 801 „Oświata i wychowanie” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań (§4270) w tym do rozdz.:
80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 17.500 zł,
80104 „Przedszkola” kwotę 6.650 zł,
80110 „Gimnazja” kwotę 10.850 z w Zespole Szkół w Czerninie, z przeznaczeniem na remont część
betonowej posadzki znajdującej się na dziedzińcu szkoły oraz do rozdz.:
80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 10.000 zł,
80104 „Przedszkola” kwotę 3.800 zł,
80110 „Gimnazja” kwotę 6.200 zł. z przeznaczeniem na remont dachu zniszczonego po wichurze w
Zespole Szkół w Czerninie,
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” kwotę 11.808
zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań § 4270, z
przeznaczeniem na sfinansowanie naprawy dachu amfiteatru w Parku Miejskim w Sztumie
uszkodzonego w wyniku upadku drzewa podczas burzy.
Dokonuje się zmiany w planowanych dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” z rozdz. 85595
„Pozostała działalność” kwotę 8.248 zł (dochody § 2010 a wydatki § 3110 kwotę 8.000 zł i § 4210 kwotę
248 zł),do rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.54.2017.MŻ10 z dnia 01.08.2017 r. i Decyzji
Wojewody Pomorskiego nr 85/54.10/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w związku z rozporządzeniem
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1421) dokonano zmian w planie dotacji celowej na 2017
rok w kwocie 8.248 zł (§2010), przeznaczonej dla gmin na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu
urodzenia dziecka i kosztów jego obsługi (3%) wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), § 3110 kwotę 8.000 zł i § 4210 kwotę 248 zł.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w grupach i między grupami
wydatków w dziale:
600 „Transport i łączność” :
z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn.
„Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G
ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – etap II realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017” kwotę 15.000 zł (z §6300) do działu
600 „Transport i łączność” rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki majątkowe na nowe
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem
płyt drogowych rozbiórkowych” (na § 6050),
w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z
realizacją ich statutowych zadań (z §4270) kwotę 5.580 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie
inwestycyjne pn. „Odwodnienie dz. Nr 77/18 w Gościszewie”,
700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
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3)

a)

b)

c)

4)
a)




b)






c)






d)
5)

a)

40.000 zł, w tym (z § 4270 kwotę 20.000 zł i z § 4260 kwotę 20.000 zł) na wydatki majątkowe na zadanie
inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń”,
750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w tym:
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (z § 4040) kwotę 8.800 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4140),
z przeznaczeniem na składki PFRON,
kwotę 1.700 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań z § 4260 do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na nagrody do konkursu na nazwę
nowego ronda (na § 4190),
kwotę 6.000 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych (z § 4010) na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na refundację zakupu
okularów dla pracowników (na § 3020),
801 „Oświata i wychowanie” w tym:
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”:
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 8.490 zł wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań i zmniejsza się o kwotę 4.740 zł wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §
4210) kwotę 5.000 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia
kuchennego, zmywalni i wydawania posiłków Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (na §4270).
w rozdz. 80104 „Przedszkola”:
zwiększa się o kwotę 12.500 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań,
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 34.800 zł w tym (z §4010 kwotę 30.000 zł i z §4110
kwotę 4.800 zł) do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4010
kwotę 30.000 zł i z §4110 kwotę 4.800 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki społeczne dla
nauczyciela wspomagającego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4210 kwotę 2.800 zł, na wydatki
majątkowe (§6050) na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci uczęszczających
do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie z oddziałami w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sztumie”,
w rozdz. 80110 „Gimnazja”:
zmniejsza się o kwotę 6.250 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.250 zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
3.000 zł,
w ramach zadań zleconych w tym z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań (z §6300) kwotę 7.369 zł na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące
dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie na §2830, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
kwotę 350 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych
zadań do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...” na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
852 „Pomoc społeczna”:
z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe” kwotę 8.550 zł (§3110) z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych
do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
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b)

6)

7)

5.

II.
I.

realizacją ich statutowych zadań na §4210 kwotę 3.550 zł i na §4300 kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem
na wkład własny projektu pn. „Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r.,
w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z
wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4700) kwotę 3.000 zł na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane (na §4170), z przeznaczeniem na szkolenie pracowników socjalnych w
zakresie super wizji,
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” w wydatkach bieżących w
tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4210) kwotę
1.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na §3020), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w Zespole Szkół w Czerninie,
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z
wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.920
zł z §4260 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 §4390, z przeznaczeniem na konieczność opracowania „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko” zgodnie z ustawą z 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U.
2017 poz. 519 ze zm.).
Ponadto została przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum,
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2017 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:
1. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie”
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowe Resteks Sp. z o.o., ul. Malinowska 11, 83-110 Tczew za kwotę 2.460.000,00
Podpisanie umowy odbyło się w dniu 14.06.2017 r. a przekazanie placu budowy Wykonawcy w dniu
23.06.2017r. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane roboty elektryczne w budynku szkoły związane z
doprowadzeniem zasilania obiektu sali sportowej do rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku
szkoły. Obecnie trwają roboty ziemne pod fundamenty obiektu sali sportowej. Tempo prac jest
niezadawalające.
Termin umowny zakończenia inwestycji 31 lipiec 2018r.
Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego sprawuje firma EKO-INWEST S.C. Alicja
Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński, ul. Polna 18, 82-300 Elbląg na kwotę 42.619,50 zł.
2. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej

w Postolinie”. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43 , 82-500
Kwidzyn za kwotę 358.865,69 zł . Podpisanie umowy odbyło się w dniu 18.07. 2017 r. a przekazanie
placu budowy Wykonawcy w dniu 20.07.2017r. Termin umowny realizacji inwestycji 29 września
2017r. Tempo prac na budowie jest zadawalające, Wykonawca wykonał już wymianę pokrycia dachu na
nowe, wymianę stolarki okiennej, rozprowadzenie nowej instalacji wod-ka, elektrycznej i centralnego ogrzewania,
posadzki , docieplenie budynku od wewnątrz wełna mineralną, izolację fundamentów, trwają prace z czyszczeniem
desek elewacji zewnętrznej.
Zakres umowy obejmuje w szczególności:

1) nowy podział pomieszczeń budynku; stworzenie sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia socjalnego, dwóch
ustępów (męskiego i damskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia
pomocniczego, wiatrołapu i przestrzeni komunikacyjnej,
2) wydzielenie pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na kocioł na paliwo stałe,
3) docieplenie budynku od wewnątrz,
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
5) wymiana instalacji elektrycznej,
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6)
7)
8)
9)

wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
remont elewacji,
przebudowa schodów zewnętrznych oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych,
Zadanie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Budowa
lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej’ umowa o przyznanie pomocy nr 00037-6935-UM1110148/16 zawarta w dniu 11 maja 2017 r.

Poziom dofinansowania 63,63% tj. kwota – 199.663,00 zł
3. „Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BUD EKO Jolanta Schreiber ul. Mieszka I 1/20 , 82-500 Kwidzyn za kwotę 185
850,18 zł . Podpisanie umowy odbyło się w dniu 09.08. 2017 r. a przekazanie placu budowy Wykonawcy
w dniu 09.08.2017r. Termin umowny realizacji inwestycji 29 września 2017r.
Zadanie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Budowa
lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej’ umowa o przyznanie pomocy nr 00038-6935-UM1110149/16 zawarta w dniu 11 maja 2017 r.
Wykonawca przystąpił do prac ziemnych związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej oraz chodnika z kostki
brukowej. Zamówione zostały urządzenia placu zabaw, fitness oraz wykonywane są altany i stoły ogrodowe.

Zakres prac obejmuje:
1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu– torfu, wykonanie nawierzchni trawiastej, nawierzchni
żwirowej oraz chodnika z kostki brukowej.
2. Urządzenie placu zabaw oraz strefy fitness
3. Wykonanie bramek i piłko chwytów
4. Wykonanie stołów ogrodowych z siedziskami
5. Wykonanie altan
6. Wykonanie miejsca na ognisko
7. Wykonanie oświetlenia LED
Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego sprawuje firma EKO-INWEST
S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasiński, ul. Polna 18, 82-300 Elbląg na kwotę
7.380,00 zł. Zadanie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w
zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
lub kulturalnej’ - umowa o przyznanie pomocy nr 00038-6935-UM1110149/16 zawarta w dniu 11 maja 2017 r.

Poziom dofinansowania inwestycji 63,63% tj. kwota – 116.949,36 zł
II. Dokumentacje projektowe zrealizowane w Referacie:
1. Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Obecnie po wykonaniu ekspertyzy planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z
zaleceniami Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
III. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
2. 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. Umowa nr RI.VII.272.1.1.5.2016 z dnia 12.08.2016r. Termin wykonania
dokumentacji:
a) 31.08.2017r. – Etap I i Etap III (Witosa, łącznik) - dokumentacja złożona na pozwolenie na budowę
b) 29.09.2017r. – Etap II i Etap IV (Pieniężnego, przepust).
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3.

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. Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie:
a) Budowa drogi do:
31.08.2017r.
b) Przebudowa gazociągu do:
30.11.2017r.
4.

a)
b)
c)
5.

–
–
–
–
–
–

2.

rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach zadania budżetowego
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum”. Wykonawcą
jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna
Umowa nr RI.VII.272.1.2.1.2017 z dnia 15.02.2017r. Termin zakończenia dokumentacji projektowej:
połączenie ścieżki na półwyspie wraz z oświetleniem i małą architekturą oraz dosadzeniem wierzb - dokumentację
odebrano w dniu 14.06.2017r.
wymianę nawierzchni ścieżki asfaltowej na kostkę wraz z oświetleniem oraz wzmocnienie istniejącej ścieżki i
zejścia dla rybaków - dokumentację odebrano w dniu 23.06.2017r.
punkt widokowy (pomost) na półwyspie – dokumentacja w trakcie realizacji do dnia 28.08.2017r.
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior przy ul. Reja 13 w Sztumie.

Wykonawcą jest Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna. Termin zakończenia
dokumentacji projektowej do 31.08.2017r. Po wykonaniu dokumentacji przystąpimy do realizacji
inwestycji. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Całkowita wartość projektu wynosi 186.147,00zł w tym :
- wydatki majątkowe 155.149,00zł (w tym środki własne 39.886,00 zł + dotacja 115.265,00zł)
- wydatki bieżące 31.000,00zł ( w tym środki własne 6.200,00zł +dotacja 24.800,00zł)
Całkowita wartość dotacji wynosi: 140.063,00 zł.
III.
Postępowania w zakresie prawa zamówień publicznych
1.
„ 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.
Projekt Partnerski 7 gmin : Miasto Malbork, Powiat Malbork, Miasto i Gmina Sztum, Powiat Sztum,
Gmina Stare Pole, Gmina Nowy Staw, Gmina Malbork. Liderem Projektu jest Miasto Malbork.
W dniu 21.08.2017r. , 22.08.2017r. oraz w dniu 25.08.2017r. Lider Projektu dokonał wyboru
wykonawców robót budowlanych na poniższe zadania:
zamówienie częściowe nr 15 (Przedszkole Publiczne w Gościszewie) – Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna,
zamówienie częściowe nr 17 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie) – P.P.H.U. „DAWMAR” z Kwidzyna,
zamówienie częściowe nr 19 (Budynek Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54) –
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna,
zamówienie częściowe nr 20 (Budynek Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19) –
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna,
zamówienie częściowe nr 21 (Budynek Sztumskiego Centrum Kultury) – Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna,
zamówienie częściowe nr 14 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie ) – P.P.H.U. „DAW-MAR”
z Kwidzyna,
Na dzień 04.09.2017r planowane jest zawarcie umów na wyżej wymienione zadania. Lider Projektu
planuje także ogłoszenie powtórzonego przetargu na roboty budowlane dla tych części zamówienia, na
które nie wpłynęły żadne oferty tj. dla Miasta i Gminy Sztum na :
- termomodernizację Budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
- termomodernizację
Miasto i Gmina Sztum jako Lider Projektu – Projekt Partnerski – (Miasto i Gmina Sztum, Miasto
Malbork oraz Gmina Stare Pole )przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy
zamówienia na
modernizację oświetlenia ulicznego - wymianę opraw oświetleniowych na
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energooszczędne w ramach zadania oraz przebudowę oświetlenia ulicznego w formule „zaprojektuj i
wybuduj na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum w ramach projektu „Poprawa efektywności
energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)”.
W dniu 31.07.2017r. została zawarta umowa na eksperta ds. oświetlenia ulicznego z firmą wyłonioną
w drodze przetargu nieograniczonego tj.MT CONSULTING Krecicki Strzelczyk Spółka Jawna z
siedzibą w Gdyni za kwotę 36.285,00zł. który będzie pełnił funkcję doradczą w przetargu na wyłonienie
Wykonawcy wymiany oświetlenia oraz w trakcie realizacji inwestycji dla wszystkich trzech partnerów.
Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Numer umowy o
dofinansowanie: RPPM.10.04.00-22-0007/16-00 z dnia 01.03.2017r.).
Ogólna wartość projektu – 7 770 922,26zł w tym:
Miasto i Gmina Sztum - 4.915.664,12 zł
dofinansowanie :
3.319.547,97zł
wkład własny:
1.596.116,15 zł
3. „Świadczenie usług konserwacji oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum”
W dniu 13.06.2017 roku wszczęto postepowanie z wolnej ręki na w/w zamówienie. Negocjacje z
wykonawcą ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot odbyły się w dniu
02.08.2017 r. Wartość umowy wynegocjowano na kwotę Umowę zawarto w dniu 10.08.2017 r.
4. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Sztum” W ramach zamówienia z wolnej ręki w dniu 20.06.2017r. przeprowadzono
negocjacje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Wynegocjowano kwotę za
realizacje zamówienia na wartość 2.040.000,00 zł. Umowę zawarto w dniu 30.06.2017 r.
5. „Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu YOUMBO na ternie Miasta i Gminy
Sztum – ZAKRES 1” W dniu 21.06.2017 r. odbyło się otwarcie ofert. W postepowaniu wpłynęły 2 oferty:

1) TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, cena oferty brutto
789.498,48 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat.
2) Firma Usługowo - Handlowa „KALINEX” Wioletta Kalinowska, pastwa 48, 82-500 Kwidzyn, cena
oferty brutto 895.188,17 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat.
Wyboru oferty dokonano w dniu 30.06.2017 roku. Wybrano ofertę TERENY ZIELONE Marianna
Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn. Umowę zawarto w dniu 17.07.2017r.
6. „Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yombo na terenie Gminy Sztum–
ZAKRES 2 oraz Modernizacja drogi w Piekle do byłej szkoły” W dniu 14.06.2017 r. opublikowano
przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 533385-N-2017. Otwarcie ofert odbyło się w dniu
29.06.2017 r. W postepowaniu wpłynęły 2 oferty:
3) TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 8982-500 Kwidzyn, cena oferty brutto
909.926,70 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat.
4) Firma Usługowo - Handlowa „KALINEX” Wioletta Kalinowska, pastwa 48, 82-500 Kwidzyn, cena
oferty brutto 1.055.658,34 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat.
Wyboru oferty dokonano w dniu 11.07.2017 roku. Wybrano ofertę TERENY ZIELONE Marianna
Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn. Umowę zawarto w dniu 19.07.2017r.
7. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.:
Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty
turystycznej Krainy Dolnego Powiśla” W dniu 18.07.2017 r. opublikowano przetarg w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr 552752-N-2017. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.07.2017 r. W
postepowaniu wpłynęła 1 oferta Wykonawcy EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasińska, Andrzej Zegzuła i
Zbigniew Jurasiński, ul. Polna 18, 82-300 Elbląg za kwotę 7.380,00 zł. Wyboru oferty dokonano w
dniu 03.08.2017 roku. Umowę zawarto w dniu 09.08.2017 r.
II.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
1. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy w ramach budżetu obywatelskiego na:
1) modernizację części chodników w ciągu ulic Donimirskich i Akacjowej w Czerninie,
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2) modernizację chodnika w Barlewiczkach
3) poprawa nawierzchni trawiastej i jej podłoża na boisku w Białej Górze.
2. Naprawiono uszkodzony dach amfiteatru w Parku Miejskim w Sztumie.
3. W okresie sprawozdawczym dokonano do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 177
wpisów w tym 26 wpisów o rozpoczęcie działalności, 13 wniosków o zakończenie działalności,
pozostałe - 138 wpisów to : wznowienia, zmiany wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

4. Wydano 1 decyzję o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w detalu, do 4,5 % od 4,5% do 18%,
pow. 18 % zawartości alkoholu.
5. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu do 4,5 % , od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu.
6. W ramach zadania „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i
gminy Sztum, dokonano 10 sterylizacji lub kastracji kotów oraz leczenia 7 kotów.
7. Przyjęto 60 wniosków od rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie II półrocza 2017 roku.
8. W związku z zawartą umową nr GKVI.623.1.2017 z dnia 30.06.2017 z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i
Gminy Sztum w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wprowadzono dodatkowy
rodzaj odpadów selektywnie zbieranych – odpady biodegradowalne, zielone, kuchenne ulegające
biodegradacji, charakteryzujące się workiem do składowania odpadów w kolorze brązowym.
9. Przygotowano zmianę uchwały Nr VII.47.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty (uchwała podjęta na sesji w dniu 5 lipca 2017r.)
10. Zawarto umowę Nr GKVI.624.2.2017 w dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, a
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usługi
polegającej na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie
miejskiej oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu oraz zagospodarowaniu przyjętych odpadów.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty
60 000,00 zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT. Termin realizacji przedmiotu umowy
01.07.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.
11. Zawarto umowę Nr GKVI.623.1.2017 w dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, a
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., której przedmiotem umowy jest
świadczenie usług pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tereny Miasta i Gminy Sztum.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy
2 040 000,00 zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT. Termin wykonania przedmiotu umowy:
od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018r.
12. Dokonano 114 korekt w „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi”
13. Złożono 36 nowych „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
14. W ramach umowy dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum pozyskano:
1345,53 Mg odpadów zmieszanych; 117,86 Mg szkła; 30,985 Mg papieru; 10,4 Mg odpadów
zielonych; 206,47 Mg tworzyw sztucznych; 7,61 Mg odpadów wielkogabarytowych; 4,51 Mg
zużytego sprzętu RTV; 0,011 Mg przeterminowanych leków oraz 158,1 Mg popiołu.
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15. Dokonano wysyłki 3500 zawiadomień do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w sprawie zmiany
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podjętą uchwałą Nr
XXXVIII.302.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca 2017 r.
16.
Liczba postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – 10
Wydanych decyzji na wycinkę drzew – 2
17.
Prowadzone postępowania o wydanie decyzji środowiskowej:
1) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie mocy produkcyjnej instalacji
przerobu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu SONAC
Uśnice Sp. z o.o.”
2) „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z
infrastrukturą towarzyszącą”
18. Wydano 7 opinii dotyczących zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów
próchnicznej warstwy gleby
19. Przygotowano załącznik 2.1 dla projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn” - Miasto i Gmina
Sztum
20. Realizacja projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum –
edycja 2017”
21. Realizacja projektu „Opracowania koncepcji kompleksowej polityki wobec zieleni na terenie miasta
Sztum”
22. Realizacja projektu „Ukwiecenie centrum Sztumu”.
23. Wydano decyzje:
- uzgodnienia dokumentacji związanych z drogami gminnymi – 8
- na zajęcie pasa drogi – 7
- podpisano umowy na realizację zadań „Modernizację dróg na terenie gminy z zastosowaniem
płyt yombo dla zakresów I i II”
III.
1.

2.

3.

4.

W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
W zakresie sprzedaży:
Sprzedano:
- na rzecz najemcy lokal mieszkalny przy ul. Baczyńskiego 6 za cenę po zastosowaniu 70% bonifikaty
w wysokości 28 699,00 zł
- działkę położoną w Gronajnach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej za cenę 17 490,00 zł ( 22,74 zł / m2)
Nabyto:
- poprzez rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego, od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie działkę
nr 497/10 o pow. 542m2 za (budynkiem urzędu pod parkingiem) oraz działkę 645/10 o pow. 797m 2 przy
ul. Nowowiejskiego pod budowę parkingu (naprzeciwko Kwadro).
W drodze przetargu nieograniczonego:
- wyłoniono nabywcę działki nr 279/161, o pow. 1065 m2 , położonej przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie
z przeznaczeniem pod zabudowę, mieszkaniowo- usługową za cenę 109 730,00 zł tj. 103 zł /m 2. Termin
zawarcia umowy wyznaczono na 31 sierpnia br.
- wyłoniono nabywcę działki nr 453/6 o pow. 95 m2 , położonej przy ul. Reja w Sztumie za cenę 9 700,00
zł tj. 102,00 zł/ m2 Termin zawarcia umowy wyznaczono na dzień 31 sierpnia br.
Podano do publicznej wiadomości wykazy dotyczące sprzedaży:
1) w drodze przetargów nieograniczonych:
- działki nr 124/2 o pow. 534 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 170,72m2
przy ul. Paderewskiego nr 22,
- działki nr 124/1 o pow. 684 m2 położonej w Sztumie przy ul. Chopina z przeznaczeniem pod
budownictwo jednorodzinne. Cena wywoławcza 54 720,00 zł tj. 80 zł/m2.
- działki nr 212/8 o pow. 1172 m2 i działki nr 223/18 o pow. 1451 m2, położonych w Białej Górze z
przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Cena wywoławcza 40 zł/m 2
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2) w drodze bezprzetargowej: działki nr 212/12 o pow. 904 m i nr 202/6 o pow. 71m położonych w
Sztumie przy ul. Pieniężnego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej. Cena za 1m2 46,78 zł
5. II przetarg nieograniczony, przeprowadzony dnia 10 sierpnia br. na sprzedaż działek pod budowę garaży
przy ul. Spokojnej, zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania i brak wpłaty
wadium.
Umowy najmu: Zawarto 10 umów dzierżawy/najmu na nieruchomości gminne.
Lokale mieszkalne:
1. W lipcu b.r. sporządzono listę mieszkaniową, na której widnieje 10 rodzin.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa po weryfikacji wniosków, kontroli warunków mieszkaniowych wnioskodawców
sporządziła projekt listy mieszkaniowej, który został zatwierdzony przez Burmistrza.

2. W wyniku weryfikacji potrzeb mieszkaniowych z tytułu bezdomności ustalono, że obecnie oczekuje na
mieszkanie 5 osób.
3. Działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
- wydano dwie zgody na ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
- wydano jedno wskazanie do najmu lokalu socjalnego dla osoby oczekującej z tytułu bezdomności
- wydano jedno wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego /wcześniej socjalnego/ za
pozytywną opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej
- wydano jedno stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy
- dokonano dwóch zamian lokali
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:
W dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r. wyłożono do publicznego wglądu, projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu
geodezyjnego Gościszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. o
godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, w Sali nr
33. Uwagi do planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2017 r.
Trwają prace nad rzeźbami, które będą zlokalizowane na nowym rondzie w Sztumie. Prace przebiegają
terminowo zgodnie z umową. Planowany termin montażu 31.08.2017 r., jednak ze względu na prace
drogowe przy rondzie montaż instalacji będzie przesunięty.
Wydano:
- 59 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 2 wypisy i wyrysy z planów miejscowych
- 4 zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
- 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 17 decyzji o warunkach zabudowy,
- 5 decyzji w sprawie zmiany warunków zabudowy,
- 5 decyzji w sprawie przeniesienia warunków zabudowy na inny podmiot
- 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pozostałe
1.
Dnia 18.08.2017 r. ukazały się wyniki naboru wniosków do narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Łącznie wpłynęło 220, z czego 20 zostało
rozpatrzonych pozytywnie. Wniosek Sztumskiego Centrum Kultury został rozpatrzony negatywnie.
2. Dobiegają końca prace związane z opracowaniem planu ochrony zabytków z terenu Miasta i Gminy
Sztum na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Plan ochrony zabytków wraz z planami
ochrony obiektów zabytkowych należących do gminy wykonawca przedłożył do uzgodnienia z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Starostwem Powiatowym w Sztumie, jako
właściwego terenowo organu obrony cywilnej na obszarze powiatu sztumskiego.
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3. Rozpoczęto prace związane z procedurą ustanowienia służebności przesyłu na działkach gminnych, przez
które przebiegają poszczególne sieci uzbrojenia terenu. Analizę gruntów rozpoczęto od tych, przez które
przebiegają sieci najbardziej uciążliwe, np. napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia.
4. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową na remont – wymianę
pokrycia dachowego na budynku Biblioteki Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ulicy
Mickiewicza 23.
5. Odbyły się spotkania w sprawie przekazania Zamku w Sztumie na rzecz Muzeum Zamkowego w
Malborku. Są dwie drogi prawne. Jedna polegająca na przekazaniu w drodze darowizny Wzgórza
Zamkowego Staroście Sztumskiemu, a następnie Starosta przekazuje nieruchomość dla Muzeum w
Malborku. Występują wyższe koszty– zawarcie dwóch aktów notarialnych. Druga droga– to
bezpośrednie przekazanie przez Gminę Sztumskiego Zamku na rzecz Muzeum Zamkowego w Malborku.
W tej sprawie gmina wystosowała pismo do Ministra Kultury i dzisiaj telefoniczne uzyskałem informację
o wyrażeniu zgody na bezpośrednie przekazanie nieruchomości Muzeum Zamkowemu.
6. Zakład Karny nawiązał współpracę z gminą w sprawie nabycia nieruchomości od gminy w celu realizacji
rządowego programu Praca dla więźniów. Inwestor wybuduje na przekazanym terenie hale produkcyjne,
w których będą zatrudnieni więźniowie przebywający w zakładzie karnym. Na złożony wniosek zostanie
przygotowany list intencyjny – deklaracja zawarcia umowy.
IV.
1.

2.

3.

4.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
W dniu 27 lipca 2017 r. projekt pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i
retencjonującym wody opadowe, uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, został wybrany do
realizacji. W dniu 18 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. To kolejne
przedsięwzięcie, które realizowane będzie w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum. Zakres projektu na terenie Miasta Sztum dotyczy
modernizacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 0,44 km w obszarze ronda Pod
Dębami oraz sąsiadującej zabudowy przy ulicach Reja, Sienkiewicza, Mickiewicza, Nowowiejskiego
oraz Osiedla „Nad Jeziorem”. Wybudowany zostanie również zbiornik retencyjny o pojemności 250 m3.
W wyniku realizacji projektu poprawi się efektywność działania systemu odprowadzania wód
opadowych i roztopowych oraz zwiększone zostaną możliwości retencji zlewni, obejmującej centrum
miasta Sztumu, szczególnie w trakcie trwania nawalnego deszczu. Obszar objęty projektem zostanie
zabezpieczony przed ewentualnymi podtopieniami i powodziami. Wartość wydatków kwalifikowalnych
w projekcie to 3 106 442,92 zł, a otrzymane dofinansowanie- 2 174 510,05 zł (70%). Projekt realizowany
będzie do września 2018r.
Trwa realizacja projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork – Sztum. 23 czerwca 2017 r. został złożony V wniosek o płatność, w ramach którego Miasto i
Gmina Sztum przedstawiła do refundacji wydatki kwalifikowalne w wysokości 8 425,45 zł,
wnioskowana refundacja to kwota 5 897,81 zł. W dniu 9 sierpnia 2017 r. na rachunek Miasta
i Gminy Sztum wpłynęła refundacja w wysokości 17 452,90 zł za wydatki rozliczone w IV i V wniosku
o płatność. W dniu 10 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi polegającej na
przeprowadzeniu zajęć edukacyjno– ekologicznych dla 100 uczestników (uczniów klas 4-5 szkół
podstawowych) z terenu Miasta i Gminy Sztum i Miasta Malborka. Planowany termin przeprowadzenia
zajęć to 12 i 13 września. Trwają prace związane z przygotowaniem scenariusza zajęć i przeprowadzenia
rekrutacji uczestników.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). W dniu 15 czerwca
złożono IV częściowy wniosek o płatność. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta we wniosku
wynosi 14 046,70 zł, kwota refundacji – 9 102,97 zł. Wniosek jest w trakcie oceny. Przygotowywane jest
postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, wspólnych dla wszystkich partnerów projektu, działań
informacyjno – edukacyjnych.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne). Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
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5.

6.

7.

8.

1.

a.

b.

c.

dostawy i montażu ledowych opraw oświetleniowych. Przygotowywany jest także II wniosek o płatność.
Realizacja projektu zaplanowana jest do końca września 2018 r.
Trwa ocena wykonalności projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn. Przygotowywane jest uzupełnienie
dokumentów dotyczące procedur środowiskowych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu
w ramach projektu na terenie Gminy Sztum planowane jest utworzenie miejsca postojowego dla
rowerzystów w Białej Górze oraz oznakowanie trasy rowerowej, biegnącej od granicy Gminy Sztum z
Gminą Miłoradz do granicy z Gminą Ryjewo. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu Gminy
Sztum wynosi 56 135,63 zł, a wnioskowane dofinansowanie 47 715,25 zł. Planowany termin
rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 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. W dniu 4 sierpnia 2017 r. złożono w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku o
przyznanie pomocy. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017 r.
14 czerwca rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach programu „Europa dla Obywateli”, działanie
„Sieci miast partnerskich”. Wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Miasta partnerskie
w zjednoczonej Europie”, którego Partnerem wiodącym była Gmina Ritterhude (Niemcy), nie uzyskał
dofinansowania.
W dniu 28 lipca 2017 roku ogłoszone zostały wyniki oceny wniosków złożonych w Ministerstwie
Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.
Wniosek Miasta i Gminy Sztum o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem
przy Szkole Podstawowej w Gościszewie” złożony w dniu 31 marca 2017 roku został zaopiniowany
negatywnie. Według udostępnionego na stronach internetowych Ministerstwa Protokołu zbiorczego nr 8
z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 330 złożonych wniosków, 307 zostało
zaopiniowanych negatywnie, 23 wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych, żaden wniosek nie
został zaopiniowany pozytywnie. Samorząd wystąpił z pismem do Ministerstwa o podanie szczegółów
oceny wniosku.
W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
W dniu 28 czerwca 2017 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 16 maja br. na
realizację zadań publicznych w 2017 roku. W terminie od 16 maja do 19 czerwca br. 4 organizacje złożyły
4 oferty. Wybrano następujące oferty udzielając dotacji na łączną kwotę 12 500,00 zł:
W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
Tytuł zadania: „Opieka paliatywna darem serca dla chorego”, oferta złożona na zadanie: Opieka
paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową z terenu Miasta i Gminy Sztum przez
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”, wnioskowana wartość dotacji 5
000 zł, wartość przyznanej dotacji 5 000 zł (wsparcie);
W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
Tytuł zadania: „Zamaluj lokalnie czyli sztuka ulicy - stworzenie projektu zawierającego hasło bądź
motyw nawiązujący do lokalnej społeczności i Sztumu, a następnie zrealizowanie go w Sztumie”, oferta
złożona na zadanie: Zamaluj lokalnie czyli sztuka ulicy - stworzenie projektu zawierającego hasło bądź
motyw nawiązujący do lokalnej społeczności i Sztumu, a następnie zrealizowanie go w Sztumie np. w
postaci muralu, wspólnego obrazu na powierzchni, będącej częścią przestrzeni publicznej przez
Stowarzyszenie Plastyków Paleta , wnioskowana wartość dotacji 1 800 zł, wartość przyznanej dotacji
1 800 zł (wsparcie);
Tytuł zadania: „Raz, dwa, trzy – szukasz Ty” Szlakiem Questów Sztum nocą”, oferta złożona na zadanie:
Sztum nocą - szlakiem questów - Organizacja wydarzenia dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum
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d.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.

V.

połączonego z grami i atrakcjami przez Towarzystwo Historyczno – Muzealne „Powiśle”, wnioskowana
kwota dotacji 1 800 zł, przyznana dotacja 1 800 zł (wsparcie);
Tytuł zadania: „Zagraj z nami w gry plenerowe”, oferta złożona na zadanie: Lato w fosie - organizacja
czasu wolnego mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum poprzez cykl minimum 7 warsztatów gier
towarzyskich na terenie fosy staromiejskiej przez Regionalne Stowarzyszenie „Prometeusz”
wnioskowana kwota dotacji 3 900 zł, przyznana dotacja 3 900 zł (powierzenie).
W dniach 3-5.07.2017 r. w Sztumie odbyło się spotkanie bilateralne w ramach projektu „Polsko Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”, w której uczestniczyli partnerzy
projektu, tj. przedstawiciele gminy partnerskiej Ritterhude z Niemiec i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć
„Energie Cites” z Krakowa.
W dniach 12-16.07.2017r. odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do Val de Reuil –
miasta partnerskiego we Francji. Wyjazd związany był z obchodami Święta Narodowego we Francji.
W dniach 21-23.07.2017r. odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miasta
partnerskiego w Rosji. Wyjazd związany był z obchodami Dni Miasta Polessk.
W dniach18-21.08.2017 r. odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miasta
partnerskiego na Litwie. Wyjazd związany był z organizowanym w Kupiskis Międzynarodowym
Festiwalem Folklorystycznym „F2- Stichijos 2”.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 3
przedsięwzięcia:
XV Degustacje Sierpniowe Wielkiej Konfraterni Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła organizowane
przez Wielką Konfraternię Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła w dniu 12 sierpnia 2017 roku,
Zawody Spławikowe z okazji Dni Ziemi Sztumskiej organizowane przez Polski Związek Wędkarski
Koło nr 9 w Sztumie, w dniu 09 września br.,
Zawody kolarskie MTB organizowane przez KLKS LIDER Sztum w dniu 17 września br.
W okresie międzysesyjnym odbyło się 1 wydarzenie pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
XV Degustacje Sierpniowe Wielkiej Konfraterni Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła organizowane
przez Wielką Konfraternię Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła w dniu 12 sierpnia 2017 roku.
W dniu 18 sierpnia br. firma LUX MED Diagnostyka w ustawionym na terenie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum mammobusie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
przeprowadziła badania mammograficzne, w których udział wzięło 68 mieszkanek Miasta i Gminy
Sztum.

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 09.10.2015 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 WP (UMWP) celem wpisania na listę
pozytywnie zweryfikowanych gminnych programów rewitalizacji. W dniu 03.03.2017 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 celem dokonania ich
pogłębionej analizy formalno-prawnej i merytorycznej. Uwagi i zastrzeżenia UMWP do przedłożonego
projektu LPR zostały przekazane w dniu 04.05.2017 r. Projekt LPR zostanie uzupełniony bądź
skorygowany o wskazania UMWP i ponownie przedstawiony radnym. Do czasu ostatecznego
uzgodnienia dokumentu 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 – animacja drogą do samodzielności” realizowany w ramach
projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem skierowanym do 6 osób mieszkających
14 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

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 jest wsparcie osoby w codziennym funkcjonowaniu. Osoby
niepełnosprawne otrzymują również wsparcie terapeuty zajęciowego oraz psychologa. Priorytetowym
celem proponowanych działań jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Działania w
ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji projektu: od 01.06.2017 r.
do 31.10.2017 r. Wartość projektu: 37 990,00 zł. w całości finansowana ze środków zewnętrznych.
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.:
- przeprowadzono 33 wywiady środowiskowe w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z
udziałem w projekcie bądź podjęciem szkolenia/stażu/zatrudnienia;
- podpisano 32 kontrakty socjalne na realizację „Ścieżki wsparcia nowych uczestników Klubu Integracji
Społecznej (KIS)”;
- realizowano wsparcie animatora pracy w miejscu zamieszkania 31 uczestników KIS;
- zorganizowano indywidualne spotkania z psychologiem oraz indywidualne i grupowe spotkania z
doradcą zawodowym dla uczestników projektu;
- realizowano warsztaty grupowe w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) aktywizacja
społeczna – 10 osób;
- monitorowano realizację kursów zawodowych dla 9 uczestników z 2016 roku oraz 11 osób z 2017 roku;
- realizowano „Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej”- 31 osób;
- realizowano zajęcia edukacyjne dla 10 osób wraz z rodzinami w ramach „Ścieżki wsparcia osób
bezrobotnych z III profilu”(PAI);
- realizowano zajęcia edukacyjne dla 10 osób wraz z rodzinami w ramach „Ścieżki wsparcia osób
niepełnosprawnych”(uczestnicy PCPR);
- w dniach 01.06.2017 r. – 31.07.2017 r. odbyła się realizacja prac społecznie użytecznych u podmiotów,
z którymi podpisano porozumienia, tj. SCK, Szkoła Podstawowa w Sztumie, Gimnazjum w Sztumie, ZS
w Czerninie, ZS w Gościszewie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”,
Stowarzyszenie „Do życia przez życie”, Sołectwo Biała Góra.
- współpracowano ze Spółdzielnią socjalną „Iskra” (organizacja wybrana w drodze konkursy na
organizację staży zaw.) w zakresie wyboru dla 41 uczestników miejsca staży zawodowych (20 osób z
2016 r. oraz 21 osób z 2017 roku ):
 22 osoby są w trakcie odbywania stażu (14 os. – edycja 2016 r., 8 os. – edycja 2017 r.), pozostałe
osoby są w trakcie badań lekarskich lub otrzymali skierowanie na staż,
- złożony został wniosek o płatność za II kwartał 2017 r., zaktualizowano harmonogram dokonywania
wydatków. 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 kontynuowano współpracę z partnerami projektu w zakresie
rekrutacji grupy docelowej oraz realizacji działań projektowych. Sporządzony został wniosek o płatność
za II kwartał 2017 r. 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 4 850 870,21 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 wizytowano gospodarstwa domowe (30) i świetlice komputerowe utworzone w
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jednostkach podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu (17) oraz opracowano
harmonogram pracy świetlic na miesiąc lipiec i sierpień 2017 r.
6. Projekt pn. „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie Miasta i Gminy Sztum” realizowany w ramach Rządowego Programu „Oparcie społeczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2017.
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. W ramach działań odbędą się zajęcia z elementami hipoterapii w Stajni „Iskra” oraz z
elementami dogoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 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
w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
W okresie międzysesyjnym opracowano i wydrukowano plakaty oraz broszury informacyjne. Działania
w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem.
7. Projekt „Kawa dla Seniora” – sztumscy seniorzy mają możliwość skosztowania kawy/herbaty za
symboliczną złotówkę w „Romie” oraz Caffe „Figaro”, Ogółem 170 seniorów posiada bony na
kawę/herbatę.
8. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja
Działania 6.2. Usługi społeczne Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych RPO WP na lata 20142020.
W dniu 29.06.2017 r.- ogłoszono nabór na Partnera/Partnerów w celu wspólnego przygotowania,
realizacji i rozliczenia projektu. W dniu 20.07.2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego naboru na
Partnera. Wybrani Partnerzy: Spółdzielnia socjalna „Iskra” oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym „Dar Serca”.
9. Przy współpracy z firmą ProVision Solutions Jakub Wróblewski opracowana została Diagnoza
problemów społecznych w Mieście i Gminie Sztum w latach 2015-2016 oraz Lokalna diagnoza
zapotrzebowania na usługi społeczne.
10. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc
społeczna" PO WER 2014-2020 dot. wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.
11. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 309 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1378 Kart. Liczba rodzin,
które otrzymały SKDR wynosi 258.
12. 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 16 osób. Osoby korzystające z ww. usługi zostały dodatkowo objęte
nowym projektem tzw. „Kopertą życia”, z której to usługi korzysta ogółem 55 osób.
13. 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.
14. 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 20 niepełnoprawnych osób, głównie mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017– w ramach zadań GKRPA: monitorowano 16 rodzin dotkniętych problemem
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alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 50
mieszkańców Miasta i Gminy G Sztum; odbyło się 12 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz
3 wspólne posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 26 osób.
Od maja do października br. 3 rodziny objęte są tzw. terapią rodzin, tj. wsparciem specjalistycznym w
środowisku zamieszkania w postaci asystenta rodziny, psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień.
W dniach 24.06.2017 r.- 03.07.2017 r. 45 dzieci przebywało na wypoczynku letnim w miejscowości Małe
Ciche 10 km od Zakopanego.
Trwa realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
16. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęło 9 Niebieskich Kart; zwołano 15 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 25 środowisk, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
17. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 168, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1252 rodzin (w tym
zasiłki rodzinne 607).
18. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1361 rodzin, a
wartość wypłaconych w miesiącu lipcu br. świadczeń wyniosła 1 001 710,53 zł.
W związku z realizacją powyższego 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 15 rodzinach przeprowadzono wywiady pod kątem zamiany
świadczenia 500+ na formę niepieniężną, natomiast w 6 rodzinach dokonano już w formie decyzji,
częściowej zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę
zaległości czynszowych i innych opłat.
Od 01.08.2017 r. trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy wszystkich świadczeń
rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
19. W okresie międzysesyjnym wydano 473 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 119 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 19 decyzji dot. dodatku
energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 276 rodzin (582 osoby w
rodzinie), z pomocy niefinansowej skorzystało 257 rodzin (762 osoby w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 308 wywiadów środowiskowych, w tym 9 alimentacyjnych,
podpisano i wdrożono 16 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 9 klientów, w DPS przebywało 16 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum; z
pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 30 osób, natomiast w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych korzystało 8 osób.
Wsparciem w postaci gorącego posiłku objętych było w miesiącu lipcu i sierpniu 7 dzieci w
przedszkolach oraz 4 osoby dorosłe. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 47
rodzin (93 osoby 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. 1 środowisko objęte jest wsparciem rodziny wspierającej.
20. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w
Gdańsku w czerwcu 2017 r. wydawana była po raz ostatni żywność w ramach POPŻ – podprogram 2016.
W ramach Podprogramu – 2016 – żywność została przekazana dla 897 osób, w tym 347 dzieci do 15
roku życia oraz 32 osoby powyżej 65 roku życia. Wydano łącznie 52 776,40 kg artykułów spożywczych.
We wrześniu 2017 r. rozpocznie się wydawanie żywności w ramach POPŻ - podprogram 2017.
21. W dniu 15 sierpnia br. Pani Helena Lubińska - mieszkanka Sztumu obchodziła 102 urodziny.
VI.

W ZAKRESIE OŚWIATY:
Projekty edukacyjne i programy.
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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:
1. Dokonano rozliczenia godzin z przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 22.05.201716.06.2017.
2. 16.06.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe do Gdańskiego Parku Naukowo-Technicznego
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach zajęć z Laboratorium Matematycznego. W
zajęciach wyjazdowych brało udział łącznie 50 uczniów i 5 nauczycieli ze szkół podstawowych:
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej w Czerninie i Szkoły Podstawowej w
Gościszewie.
3. 16.06.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe do Centrum Hewelianum w Gdańsku w ramach zajęć z
Laboratorium Matematycznego. W zajęciach wyjazdowych brało udział łącznie 64 uczniów i 5
nauczycieli Zespołu Szkół Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie.
4. Dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany zostały zaakceptowane przez
Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski).
5. Sporządzono wniosek o płatności za okres 01.04.2017 - 30.06.2017.
6. W okresie 07.08.2017-19.08.2017 w Szkole Podstawowej w Czerninie oraz w Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi trwały zajęcia edukacyjne pn.: ”Akademia Wakacyjna”. W ramach Akademii
Wakacyjnej są organizowane zajęcia o tematyce przyrodniczej poprzez gry, zabawy,
eksperymenty, doświadczenia. Zaplanowane zostały 2 zajęcia wyjazdowe.
 11.08.2017 odbyły się zajęcia wyjazdowe do Parku Dinozaurów w Malborku. W zajęciach
wyjazdowych brało udział 43 uczestników Akademii Wakacyjnej i 4 nauczycieli.
 19.08.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie. W
zajęciach wyjazdowych brało udział 43 uczestników Akademii Wakacyjnej i 4 nauczycieli.
7. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego 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 (części nr 1) niniejszego
postępowania dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę
firmy ,,ALLTECH’’ sp. j. Z. Pająk, A. Pająk. Umowa z Wykonawcą została zawarta 23.08.2017
roku. W ramach (części nr 2) niniejszego postępowania dotyczącego dostawy sprzętu
multimedialnego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w wyniku której zawarto umowę z
Wykonawcą tj. firmą IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE sp. z o.o. Sprzęt
multimedialny (w tym: 11 tablic interaktywnych i projektorów) został zamontowany w szkołach.
8. Przeprowadzono i zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 20 000
zł netto w trybie zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług edukacyjnych w ramach Akademii
Wakacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Czerninie w
ramach projektu.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa
jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum. W ramach
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ww. postępowania wyłoniono najkorzystniejsze oferty, w wyniku których zawarto umowy z
nauczycielami.
9. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach
przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług szkoleniowych– przeprowadzenie szkoleń w
zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w
ramach projektu Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości
kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.
10. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach
przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych oraz
Gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum 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.
11. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących i kopiujących 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 – część nr 2. W ramach części nr 1 niniejszego postępowania dotyczącego
dostawy artykułów biurowych wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, tym samym zawarto umowę z
Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym ,,PORTAL’’ sp. z o.o. Dostawa
materiałów biurowych (w tym 4000 ryz papieru ksero) została zrealizowana. W ramach części nr
2 niniejszego postępowania dotyczącego materiałów eksploatacyjnych trwa procedura związana z
wyłonienie najkorzystniejszej oferty.
1) 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:

I.

 Dokonano rozliczenia godzin z przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 22.05.201716.06.2017.
 Sporządzono wniosek o płatności za okres 01.04.2017 - 30.06.2017.
 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów plastycznych w ramach projektu
pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w
Mieście i Gminie Sztum. W ramach niniejszego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę,
tym samym zawarto umowę z Wykonawcą tj. Moje Bambino Sp. z o.o. Dostawa materiałów
biurowych i plastycznych została zrealizowana.
 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum. W ramach niniejszego postępowania dotyczącego
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o. Gdańsk.
Umowy z Wykonawcą zostały zawarte w dniu 28.06.2017 roku i 17.08.2017 roku. Sprzęt
multimedialny i komputerowy został dostarczony i zamontowany w przedszkolach.
Bieżąca działalność.
1. W ramach Rządowego programu „Darmowe Podręczniki” otrzymano dotację 210 592,73 zł, która
w roku szkolnym 2017/2018 zapewni bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne i
ćwiczeniowe uczniom klas I-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz uczniom
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną,
niesłyszącym, słabosłyszącym, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), niewidomym i
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słabowidzącym w przypadku, jeżeli będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych tych uczniów.
2. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym za okres styczeń czerwiec 2017 roku rozliczono rachunki, faktury na łączną kwotę 120 084,75 zł oraz wypłacono
świadczenie pieniężne na kwotę 600,00 zł. Środki finansowe zostały przyznane na zakup pomocy
rzeczowych o charakterze edukacyjnym w szczególności z przeznaczeniem na podręczniki,
przybory szkolne oraz strój sportowy. Termin składania wniosków w zakresie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, na okres wrzesień – grudzień ustalono w dniach od 01-15 września 2017
roku.
3. W dniu 28.08.2017 roku zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół. Głównym tematem
spotkania było przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Organizacja korowodu z
okazji Dni Ziemi Sztumskiej oraz realizacja projektów i programów edukacyjnych.
4. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” sporządzono i wydano
zarządzenie Burmistrza ustalające termin składania wniosków do 15 września 2017 roku, do szkół
w sprawie przyznania dofinansowania.
5. Przygotowano umowy na dowóz uczniów do placówek oświatowych, przygotowano również
umowy na dowóz uczniów i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.
6. Złożono wojewodzie sprawozdanie z wykonywania zadań za okres od 01.01.2017 do 31.07.2017
roku z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
7. Przeprowadzono czynności rejestracyjne w urzędach dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie oraz związane z wyrejestrowaniem Gimnazjum Nr1. Jednocześnie prowadzono prace
organizacyjne, finansowe i kadrowe związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Szkołę
Podstawową Nr 1, min. przygotowano przeniesienia dla wszystkich pracowników, założono
jednostki w programach finansowo-kadrowych.
8. Przygotowano umowy o pracę na rok szkolny 2017/2018 oraz przygotowano świadectwa pracy dla
umów terminowych oraz dla osób przechodzących na emeryturę lub nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne.
9. Wyrażono zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie od dnia 01.09.2017 roku wyłącznie w formie elektronicznej.
10. W dniu 25 sierpnia 2017 roku komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne dla 3 nauczycieli kontraktowych ubiegających
się o stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku przeprowadzonego postępowania stopień
nauczyciela mianowanego uzyskali: Dorota Machnikowska, Helena Antoniszewska, Magdalena
Marta Krzyżanowska.
11. Trwają prace związane przygotowaniem aneksów do arkuszy organizacji szkół podstawowych i
przedszkoli.
12. W ramach środków finansowych 0,4% rezerwy MEN Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie otrzymała 60.000 zł na remont łazienek, 110.000 zł na zakup wyposażenia pomieszczeń
do nauki, świetlic szkolnych oraz 75.000 zł na zakup wyposażenia świetlic szkolnych.
II.
Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
 Na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi prowadzone były prace o charakterze
porządkowym, konserwacje.
 Przeprowadzono remont klasy nauczania początkowego oraz kuchni.
2) W Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
a. 14.06.2017r. IV Mini Olimpiada Przedszkolaka w Starym Mieście. Dzieci z grupy 6-latków
na 5 godz. wzięły udział w dorocznej olimpiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole
w Starym Mieście.
b. 16.06.2017r. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia pt. „Matematyka”. W ramach
podsumowania przedsięwzięcia we wszystkich grupach przeprowadzone zostały ostatnie
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c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.



dodatkowe zajęcia matematyczne metodą NUMICON. Zajęcia te miały na celu rozwijanie
kompetencji matematycznych u dzieci.
22.06.2017r. Podsumowanie projektu ekologicznego „Ekoludek w świecie drzew”. Klub
Ekoludków, do którego należą dwie grupy przedszkolne tj. 4-latki i 5-6-latki, w ramach
podsumowania projektu udał się do parku miejskiego. Dzieci podczas wspólnych zabaw w parku
rysowały kredą różnorodne drzewa, obserwowały i rozpoznawały drzewa znajdujące się w
pobliżu, wsłuchiwały się w śpiew ptaków. Na zakończenie każdy ekoludek otrzymał odznakę
„Mały przyjaciel drzew”.
23.06.2017r. Wycieczka wyjazdowa do Centrum Nauki i Eksperymentu w Gdyni. Wyjazd
dwóch grup tj. 5-6-latków i 6-latków do Centrum Eksperymentu w Gdyni na wystawę
interaktywną oraz na zajęcia edukacyjne. Dzieci mogły w bezpośredni sposób poznać,
obserwować a także doświadczać wielu ciekawych zjawisk.
26.06.2017r. Podsumowanie realizacji projektu „Mydło lubi zabawę”. W dwóch grupach
wiekowych tj. w grupie 4-latków i grupie 6-latków, odbyły się zajęcia podsumowujące
dotychczasowe zadania. Na zakończenie dzieci samodzielnie wykonały żelowe mydełka.
26.06.2017r. Żegnaj Przedszkole” – uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie 6latków. Dzieci z pięciu najstarszych grup pod kierunkiem wychowawczyń przygotował i
przedstawiły w kinie Powiśle program artystyczny, którym pożegnały się z przedszkolem.
Pożegnały także odchodzącą na emeryturę pomostową panią dyrektor – Renatę Jagielską.
29.06.2017r. Spotkanie z policjantkami KPP w Sztumie, w ramach akcji „Bezpieczne
wakacje”. Od spotkania wszystkich przedszkolaków z paniami policjantkami rozpoczęto w
przedszkolu realizację ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”.
01.07-31.07.2017r. Funkcjonowanie w miesiącu lipcu 3 grup przedszkolnych /do których
uczęszczało 68 dzieci.
01.07-31.07.2017r. Realizacja w poszczególnych grupach wiekowych tematyki kompleksowej w
ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Bezpieczne wakacje”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
zachowanie bezpieczeństwa:
- w górach i nad wodą,
- w mieście i na wsi,
z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu pomocy dydaktycznych, filmów i prezentacji
multimedialnych.
Realizowana była tematyka „Wakacyjna twórczość dzieci” i „Sport to zdrowie -każdy przedszkolak ci
powie”.
Wykonane zostały z dziećmi prace plastyczne związane z tematyką o bezpieczeństwie i nie tylko prezentowanie ich na gazetkach grupowych.

j. Od 28.08.2017 r. do końca sierpnia 2017 r. Przygotowanie sal i pomieszczeń pod względem
funkcjonalnym i estetycznym do rozpoczęcia roku szkolnego /doposażenie w nowe mebelki,
sprzęt, pomoce i zabawki/.
3) Zespół Szkół w Czerninie:
a) 19.06.2017 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Super Farmera w Warszawie nasza uczennica Zuzanna
Kaniepień z kl. VI zajęła III m-ce.
b) Wakacje 2017: kajakarze UKS „Sokolik” rozpoczęli dwoma ważnymi startami w zawodach rangi
mistrzowskiej. 01.07.2017 r. Wszyscy zaawansowani w szkoleniu zawodnicy rywalizowali w Otwartych
Mistrzostwach Województwa pomorskiego, które zorganizował klub Nogat w Malborku. Był to bardzo
udany start młodych kajakarzy . Mistrzyniami Województwa Pomorskiego w konkurencji K-2 500 m
Open startowały juniorki, juniorki młodsze i młodziczki zostały/ Julia Ewertowska z Oliwią Majewską. W
konkurencji K-1 młodziczek na dystansie 2000m Julia Ewertowska wywalczyła srebrny medal a Oliwia
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Majewska brązowy. Srebrny medal wywalczyła w K-1 500m Nikola Lewandowska. Reprezentanci
“Sokolika” rywalizowali w Gorzowie Wielkopolskim w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w
Maratonie kajakowym. Wystartowały dwie uczennice: Julia Ewertowska z Oliwią Majewską
w
konkurencji K-2 młodziczek na dystansie 8,4 km z jedną „przenoską”. Sukcesem należy
uznać wywalczenie brązowego medalu przez Julię i Oliwię.
c) Od 01 sierpnia 2017 r. pracę zaczęła jedna grupa przedszkolna.
d) W okresie wakacji wykonano w placówce szereg prac remontowych:
 w sali nr 7 i 8 , w których przebywają dzieci przedszkolne: pomalowano sufity i ściany, położono zamiast
lamperii z farby olejnej wyprawę „Kornik”(77 m2), położono tarkiet (137 m2) b/ w związku z
doposażeniem biblioteki w książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa powiększono
pomieszczenia biblioteczne o dodatkowe, w którym przebito otwór drzwiowy, położono kafle, odnowiono
ściany i sufity we wszystkich trzech pomieszczeniach bibliotek
 w sekretariacie położono na podłodze kafle wyremontowano salę nr 39- wymieniono „Kornik”,
pomalowano sufit i ściany,




położono 185 m2 kostki polbrukowej na dziedzińcu szkoły.
ponadto woźny: pomalował wszystkie pomieszczenia przynależne do kuchni szkolnej: magazyny,
korytarz, kuchnię, wypażalnię naczyń, pomieszczenie do wydawania posiłków. Odnowił część
ścian w salach lekcyjnych, w których wystąpiły ubytki i zabrudzenia.

4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:

a) 01-25.08.2017 r. – prace remontowe i modernizacyjne:
 wymalowano i dostosowano do potrzeb gabinet fizyczno-chemiczny wraz z zapleczem,
wstawiono drzwi do gabinetu fizyczno-chemicznego i zaplecza, wymalowano: przebieralnie klas
IV-VIII, salkę do gimnastyki nr 31, gabinet do edukacji sensorycznej, pokoje nauczycielskie,
gabinet 17B, korytarz przy kuchni, wejście do szkoły, uzupełniono ubytki farb na korytarzach
szkolnych, wymieniono drzwi w sekretariacie, gabinecie dyrektora,
 uzupełniono ubytki ogrodzenia wokół boisk szkolnych,
 doposażono gabinety lekcyjne w ławki i krzesła na potrzeby klas VII-VIII,
 utworzono gabinet do nauczania fizyki i chemii wraz za zapleczem i doposażono go w niezbędny
sprzęt, dostosowano gabinety lekcyjne do realizacji nowej podstawy programowej – nauczania
biologii, geografii,
 wyposażono dwa gabinety lekcyjne w tablice multimedialne,
 zabudowano szafy na podręczniki pozyskane w ramach dotacji celowej,
 zabudowano szafy w celu przechowywania sprzętu nagłaśniającego.
b) 17-31.08.2017 r. – organizacja pracy na rok szkolny 2017/2018, prace porządkowe,
c) 29.08.2017 r. i 30.08.2017 r. – zebrania rady pedagogicznej,
d) 28.08-31.08.2017 r. – kontrola wewnętrzna dotycząca przygotowania placówki na rok szkolny
2017/2018.
5) Zespól Szkól w Gościszewie:
a) 22 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego. W czasie uroczystości
zakończenia roku szkolnego Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przekazał przedstawicielom firmy
budowlanej umowę na realizację inwestycji budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Gościszewie.
b) W dniach od 19 czerwca do 22 czerwca dokonano zakupu książek na kwotę 5 000,00 zł do
biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
c) W ostatnim tygodniu czerwca przygotowano pomieszczenia szkolne do gruntownego remontu
zaplanowanego na miesiące: lipiec i sierpień, przekazano plac budowy firmie budowlanej.
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d) W dniach od 14 lipca do 28 sierpnia 2017 r. trwały prace remontowe realizowane przez:
Tomasza Muntowskiego – Instalatorstwo Elektryczne w zakresie wymiany instalacji
elektrycznej. Wartość robót określona jest na kwotę 79 503,15 zł.
e) W dniach od 25 lipca do 28 sierpnia 2017 r. trwały prace remontowe realizowane przez
Sebastiana Cyrana – Usługi Remontowo- Budowlane. Wartość robót określona jest na kwotę
74 495,00 zł.
6) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
Wykonano remont 4 sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i świetlicy socjoterapeutycznej, 2
łazienek dla klas I i toalety dla nauczycieli, wykonano sufit podwieszany w przebieralni oraz nową
podłogę w siłowni, wymiana częściowo podestu na widowni zewnętrznej przy boisku trawiastym,
przygotowano sale lekcyjne dla uczniów klas I i IV szkoły podstawowej. Zakupiono pomoce
dydaktyczne, sprzęt multimedialny w tym 50 tabletów dla uczniów klas I, ławki i krzesełka.
VII.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
14.06.2017
18:00 - Koncert charytatywny dla Pawełka - Tomasz Lipnicki i soliści SCK
16.06.2017
18:00 - KINO: Strażnicy galaktyki 2
17.06.2017
12:00 - Festyn dla dzieci w Czerninie
15:00 - Festyn dla dzieci w Zajezierzu
16:00 - Festyn dla dzieci w Nowej Wsi
18:00 - KINO: Strażnicy galaktyki 2
18.06.2017
14:00 - Festyn dla dzieci w Pietrzwałdzie
15:00 - Festyn dla dzieci w Postolinie
15:00 - Festyn dla dzieci w Koślince
18:00 - KINO: Strażnicy galaktyki 2
19.06.2017
08:00 - Warsztaty plastyczne MGOPS
10:00 - Próba spektaklu teatralnego sztumskiej grupy Piktogram
20.06.2017
08:00 - Warsztaty plastyczne MGOPS
10:00 - Próba spektaklu teatralnego sztumskiej grupy Piktogram
21.06.2017
08:00 - Warsztaty plastyczne MGOPS
10:00 - Zawody lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim
22.06.2017
17:00 - Zakończenie Roku grup Artystycznych SCK / Wręczenie Nagród Burmistrza za
Działalność Artystyczną w roku 2016
23.06.2017
XXIV Międzynarodowy i XXVI Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej Sztum 2017
24.06.2017
13:00 - Festyn dla dzieci w Kępinie- Gapiorach
14.00 - KINO: Smerfy
15:00 - Noc Świętojańska na Plaży Miejskiej w Sztumie
16:00 - KINO: Smerfy
25.06.2017
13:00 - Festyn dla dzieci w Barlewicach
14.00 - KINO: Smerfy
16:00 - KINO: Smerfy
26.06.2017
09:00 - Zajęcia manualne PCPR
16:00 - KINO: Smerfy
27.06.2017
18:00 - KINO: DKF - Azyl
30.06.2017
16:00 KINO: Dudi
01.07.2017
VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na Placu Wolności w Sztumie
02.07.2017
13:00 - Festyn dla dzieci w Gronajnach
16:00 - KINO: Dudi
07.07.2017
18:00 - KINO: Piraci z Karaibów - Zemsta Salazara
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08.07.2017
18:00 - KINO: Piraci z Karaibów - Zemsta Salazara
19:00 - Sztumska Scena Letnia - Jacek Dymek "Elvis Show"
09.07.2017
18:00 - KINO: Piraci z Karaibów - Zemsta Salazara
14.07.2017
18:00 KINO: Mumia
15.07.2017
18:00 - KINO: Mumia
19:00 - Sztumska Scena letnia - Tortilla
16.07.2017
18:00 KINO: Mumia
21.07.2017
18:00 - KINO: Wonderwoman
22.07.2017
18:00 - KINO: Wonderwoman
18:00 - Sztumska Noc Bluesowa (Indivi-Duo, Grzegorz Kapołka Trio, Bluszcz, John Clifton)
23.07.2017
18:00 - KINO: Wonderwoman
28.07.2017
18:00 - KINO: Auta 3
29.07.2017
09:30 - Aquathlon Zantyr Sztum - obsługa techniczna
18:00 - KINO: Auta 3
30.07.2017
18:00 - KINO: Auta 3
19:00 - Koncert organowy w Kościele Św. Anny - dr Jakub Kwintal
04.08.2017
16:00 - KINO: Gru, Dru i minionki
05.08.2017
16:00 - KINO: Gru, Dru i minionki
19:00 - Sztumska Scena Letnia - Bartek Dzikowski
06.08.2017
16:00 - KINO: Gru, Dru i minionki
11.08.2017
18:00 - KINO: Król Artur - Legenda miecza
12.08.2017
18:00 - KINO: Król Artur - Legenda miecza
19:00 - Sztumska Scena Letnia - Mjut
13.08.2017
18:00 - KINO: Król Artur - Legenda miecza
18.08.2017
18:00 - KINO: Volta
19.08.2017
18:00 - KINO: Volta
19:00 - Sztumska Scena Letnia - Radio Bagdad
20.08.2017
18:00 - KINO: Volta
25.08.2017
18:00 - KINO: Spider-Man Homecoming
26.08.2017
12:00 - Charytatywny bieg Zantyr Sztum na Plaży Miejskiej (obsługa techniczna)
13:30 - Rok Wisły - impreza plenerowa w Białej Górze (obsługa techniczna)
18:00 - KINO: Spider-Man Homecoming
19:00 - Sztumska Scena Letnia- Milczenie Owiec
27.08.2017
18:00 - KINO: Spider-Man Homecoming

VIII. W sprawach pozostałych:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku pan Grzegorz Altenhof przeszedł na emeryturę- w
ostatnich dniach odwiedził mnie, aby podziękować za współpracę z samorządem sztumskim.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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