INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych
w okresie międzysesyjnym (XL sesja Rady Miejskiej w Sztumie)
z dnia 4 października 2017 roku
W okresie międzysesyjnym przygotowałem i skierowałem pod obrady dzisiejszej sesji 6 projektów
uchwał.
Ponadto w okresie międzysesyjnym podjęto decyzje, zarządzenia oraz rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
I.
1.

a)

b)

c)

2.

W ZAKRESIE SPRAW BUDŻETOWYCH, podjąłem Zarządzenia w sprawie:
Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale:
801 „Oświata i wychowanie” w tym:
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.90.2017.SO z dnia 19.09.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 115/90/2017 z dnia
18.09.2017 r. zwiększono plan dotacji dla gmin na rok 2017 z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.36)
o kwotę 4.868 zł (§2030), z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Rządowym programie
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” przyjętym przez Radę Ministrów
uchwałą nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w tym na (§4190 kwotę 320 zł, §4210 kwotę 1.164 zł,
§4240 kwotę 2.744 zł, §4300 kwotę 640 zł) w ramach zadań własnych w Zespole Szkół w Gościszewie;
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FPI.3111.86.2017.SO z dnia 14.09.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/86/2017 z dnia
14.09.2017 r. zwiększono plan dotacji na rok 2017 o kwotę 38.921 zł (§2010) w ramach zadań zleconych
w tym dla:
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na (§4210 kwotę 101 zł, §4240
kwotę 2.810 zł),
- Zespołu Szkół w Gościszewie na (§4210 kwotę 136 zł, §4240 kwotę
3.871 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie na §4240 kwotę 1.100 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie na (§4210 kwotę 900 zł, §4240
kwotę 23.127 zł)
- Zespołu Szkół w Czerninie na (§4210 kwotę 240 zł, §4240 kwotę
6.636 zł);
w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,…” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego nr FP-I.3111.86.2017.SO z dnia 14.09.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego
nr 113/86/2017 z dnia 14.09.2017 r. zwiększono plan dotacji na rok 2017 o kwotę 1.987 zł (§2010) w
ramach zadań zleconych w tym dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie na §4240 kwotę 150 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie na (§4210 kwotę 30 zł, §4240
kwotę 1.690 zł),
- Zespołu Szkół w Czerninie na §4240 kwotę 117 zł,
z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne;
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz.:
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a) 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 229 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (z §3020) na wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4440) w tym kwotę 57 zł w SP Nowa Wieś i kwotę
172 zł w ZS Gościszewo, w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS,
b) 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.164.2017.MS z dnia 31.08.2017 r. decyzją Wojewody
Pomorskiego nr 105/164/2017 z dnia 31.08.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok z rezerwy
celowej budżetu państwa (poz. 26) o kwotę 12.128 zł (§2040), z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” na §3260,
3. 855 „Rodzina” w rozdz.:
a) 85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku Nr FB-I.3111.27.3.2017.MŻ z dnia 25.08.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr
99/27.3/2017 z dnia 25.08.2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017 rok ze środków
niepodzielonych z ustawy budżetowej na 2017 r. w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195 z późn. zm.) w kwocie 1.100.000
zł (§ 2060), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+),
b) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w tym:
 zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych wraz z odsetkami zwracanych przez klientów Ośrodka w kwocie 15.000 zł (§2910) i
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§2910) z
przeznaczeniem na przekazanie w/w świadczeń do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.28.4.2017.MŻ z
dnia 08.09.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 108/28.4/2017 z dnia 08.09.2017 r. zwiększono
plan dotacji na 2017 rok w kwocie 300.000 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia
rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 489, ze zm.), ustawą z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 162, ze zm.) w
tym na: § 3110 kwotę 255.500 zł, § 3020 kwotę 500 zł, § 4110 kwotę 40.000 zł, § 4300 kwotę 3.000 zł,
§ 4440 kwotę 1.000 zł.
c) 85503 „Karta Dużej Rodziny” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr
FB-I.3111.29.2.2017.MŻ z dnia 15.09.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118/29.2/2017 z dnia
15.09.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.15) o kwotę
180 zł (§ 2010), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 785
ze zm.) na § 4210;
II. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej kwotę 49.640 zł do działu:
1. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” kwotę 35.140 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4300), w związku z potrzebą zabezpieczenia
środków na wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych w Sztumie,
2. 750„Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” kwotę 16.000 zł na wydatki majątkowe na
nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie” celem
dostosowania do wymogów p.poż. – dokumentacja projektowa” (§ 6050),
3. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” kwotę 14.500 zł na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4270), w celu zabezpieczenia
środków na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
4. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 25.000 zł na wydatki bieżące
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jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§ 4300), z przeznaczeniem na
usunięcie wiatrołomów oraz drzew powalonych i uszkodzonych w wyniku silnych wiatrów.
III. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale 900 „Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 7.770 zł w
wydatkach majątkowych w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zadanie pn. „Budowa przyłącza
energetycznego Kępina” w tym z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na wydatek majątkowy w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza energetycznego Kępina”, w celu prawidłowego grupowania
wydatku (§ 6050).
IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i między grupami wydatków w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 118 zł między paragrafami wydatków, w
tym ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie (z § 4210 kwotę 6 zł, z § 4240 kwotę 307 zł) do Zespołu
Szkół w Czerninie na § 4210 kwotę 124 zł, i na §4240 kwotę 189 zł, z przeznaczeniem na zakup
materiałów i pomocy dydaktycznych.
2) 801 „Oświata i wychowanie” w tym z rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” w tym:
1. kwotę 5.000 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3020) do rozdz. 80110 „Gimnazja” na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3 020) w celu zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie w ZS
w Czerninie,
2. kwotę 26.600 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (z §4010 kwotę 24.000 zł w tym kwotę
21.000 zł z ZS Czernin i kwotę 3.000 zł z ZS Gościszewo, z § 4110 kwotę 2.600 zł z ZS Czernin) do:
 rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych…” kwotę 1.100 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na § 4010 kwotę 1.000 zł i na § 4110 kwotę 100 zł w ZS
Czernin) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli
wspomagających,
 rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach…” kwotę 25.500 zł na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane (na § 4010 kwotę 20.000 zł w ZS Czernin i kwotę 2.000 zł w ZS Gościszewo
oraz na § 4110 kwotę 2.500 zł w ZS Czernin i kwotę 1.000 zł w ZS Gościszewo) w celu zabezpieczenia
środków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających,
3. kwotę 3.902 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, w tym: (z § 4210 kwotę 2.200
zł w SP Nr 1, z § 4210 kwotę 1.000 zł i z § 4440 kwotę 202 zł w ZS Czernin i z § 4210 kwotę 500 zł w
SP Nowa Wieś) do:
 rozdz. 80104 „Przedszkola” kwotę 202 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§
4440) w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS w Zespole Szkół Czernin,
 rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 2.200 zł na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań (§ 4210) w celu zabezpieczenia środków na zakup talerzy i sztućców do stołówki
szkolnej w SP Nr 1 w Sztumie,
 rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych…” kwotę 1.000 zł na
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na § 4270 w ZS Czernin) w celu zabezpieczenia
środków na procentowy udział wydatków dot. uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności,
 rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach…” kwotę 500 zł na wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań (§ 4270 w SP Nowa Wieś) w celu zabezpieczenia środków na
procentowy udział wydatków dot. uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności,
3) 801 „Oświata i wychowanie” w tym:
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a) z rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 581.812 zł z wydatków bieżących w tym: z wydatków jednostek
budżetowych kwotę 566.922 zł, w tym
:
- z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 381.287 zł,
- z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 185.635 zł, w tym kwota
17.826 zł w ramach zadań zleconych z (§ 4240),
 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000 zł,
 z dotacji na zadania bieżące kwotę 13.890 zł, w tym kwota 4.788 zł. w ramach zadań zleconych z (§
2830),
b) do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 571.812 zł na wydatki bieżące: w tym na wydatki
jednostek budżetowych kwotę 556.922 zł, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
371.286 zł,
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 185.636 zł, w tym kwota 17.826 zł w
ramach zadań zleconych na (§ 4240),
 na dotacje na zadania bieżące kwotę 13.890 zł, w tym kwota 4.788 zł w ramach zadań zleconych na
(§2830),
 świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000 zł,
c) z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach…” kwotę 8.692 zł. z wydatków bieżących
jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
d) do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 18.692 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Zgodnie z planami finansowymi Dyrektorów jednostek oświatowych tj. MGZO oraz w związku z
przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 w Sztumie.
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 229 zł ze
świadczeń na rzecz osób fizycznych (z § 3020) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(na § 4440) w tym kwotę 57 zł w SP Nowa Wieś i kwotę 172 zł w ZS Gościszewo, w celu
zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 2.500 zł z wydatków bieżących
jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z (§ 4170), na wydatki bieżące
jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§ 4190 kwotę 500 zł. z
przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursach propagujących selektywną zbiórkę odpadów),
oraz na (§ 4210 kwotę 1.000 zł i na § 4300 kwotę 1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów do
prac porządkowych i koszty szkolenia.
II. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
I. 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. z Tczewa, za kwotę 2.460.000,00 zł z terminem realizacji do
31 lipca 2018r. Wykonawca po przejściowych problemach na budowie związanych brakiem
pracowników budowlanych wykwalifikowanych, niesprzyjającą aurą atmosferyczną oraz
wprowadzonymi zmianami przyśpieszył tempo prac na budowie. Obecnie trwają roboty fundamentowe,
do końca listopada wykonany zostanie stan surowy budynku bez pokrycia dachowego części socjalnej
oraz dachu hali sportowej.
Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego sprawuje firma EKO-INWEST
S.C. z Elbląga, za 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. z Kwidzyna, za kwotę
358.865,69zł. Wykonawca zgłosił pisemnie zakończenie prac i na dzień 11 października 2017r.
planowany jest odbiór końcowy inwestycji. Poziom dofinansowania 63,63% tj. kwota – 199.663,00 zł
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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 z Kwidzyna,
za kwotę 185 850,18 zł. Wykonawca zgłosił pisemnie zakończenie prac i na dzień 6 października 2017r.
planowane jest odbiór końcowy inwestycji. Nadzór inwestorski wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego sprawuje firma EKO-INWEST S.C. z Elbląga na kwotę 7.380,00 zł.
Poziom dofinansowania inwestycji 63,63% tj. kwota – 116.949,36 zł
4. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i
Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)
a) W dniu 4 września 2017r. zostały zawarte umowy na roboty budowlane na poszczególne obiekty:
– Przedszkole Publiczne w Gościszewie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 550 470,00 zł (przewidywany termin wprowadzenia
wykonawcy na plac budowy I kwartał 2018r. z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.,
wykonawca planuje wejść wcześniej na roboty tj. w listopadzie 2017r.)
– Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna, za kwotę 292 799,78 zł.
Wykonawca rozpoczął już prace termomodernizacyjne. Planowany termin zakończenia prac grudzień
2017r.
– Budynek Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54 – wykonawcą robót budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 177 239,99
zł, zakres prac obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych (przewidywany termin wprowadzenia
wykonawcy na plac budowy I kwartał 2018r. z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018r.,
wykonawca planuje wejść wcześniej na roboty tj. w listopadzie 2017r.)
– Budynek Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19 – wykonawcą robót budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 114 120,00
zł, zakres prac obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych (przewidywany termin wprowadzenia
wykonawcy na plac budowy II kwartał 2018r. (po planowanej wymianie pokrycia dachowego na
budynku szkoły) z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018r. )
– Budynek Sztumskiego Centrum Kultury – wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
BUD-EKO Jolanta Schreiber z Kwidzyna, za kwotę 110 447,99 zł, zakres prac obejmuje montaż paneli
fotowoltaicznych (przewidywany termin wprowadzenia wykonawcy na plac budowy I kwartał 2018r. z
terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018r., wykonawca planuje wejść wcześniej na roboty tj. w
listopadzie 2017r.)
b) W dniu dzisiejszym tj. 03.10.2017r. została podpisana umowa na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej w Sztumie. Jeszcze w miesiącu październiku Wykonawca zostanie wprowadzony na plac
budowy. Wykonawcą robót budowlanych jest firma DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna, za
kwotę 1 857 550,48 zł.
II. Dokumentacje projektowe zrealizowane w Referacie:
1. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i
Osiedle Pieniężnego w Sztumie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Adam Papaj Biuro
Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka. Umowa nr RI.VII.272.1.1.5.2016 z dnia
12.08.2016r. Odebrano dokumentację w dniu 30.09.2017r. na Osiedle Witosa, w trakcie realizacji zakres
obejmujący Osiedle Pieniężnego – planowany termin odbioru dokumentacji 30.11.2017r.
2. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +. Wykonawcą jest Biuro Usług Projektowych Janusz
Winnicki z Kwidzyna. Umowa nr RI.VII.272.2.5.1.2017 z dnia 30.06.2017r. Odebrano dokumentację w
dniu 29.09.2017r.
III.
Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji:
1. Budowa drogi oraz przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w Parku przemysłowym
w Koniecwałdzie, gm. Sztum. Wykonawcą dokumentacji jest Adam Papaj Biuro ProjektowoInwestycyjne „Hydro-Term” z Malborka.
Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie:
a) Budowa drogi:
30.11.2017r.
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b) Przebudowa gazociągu do:
30.11.2017r.
IV. Postępowania w zakresie prawa zamówień publicznych
1. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i
Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). Lider Projektu tj. Miasto Malbork planuje
w najbliższych dniach 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 Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
2. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)”
Miasto i Gmina Sztum jako Lider Projektu przygotowała postępowania przetargowe na modernizację
oświetlenia ulicznego - wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED dla wszystkich
partnerów oraz na przebudowę oświetlenia ulicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj na obszarze
wiejskim Miasta i Gminy Sztum.
Obecnie obydwa postępowania wysłane zostały do Instytucji Zarządzającej DPR celem weryfikacji przed
ogłoszeniem przetargu. Czekamy na pozytywną opinie IŻ.
Planowane ogłoszenie przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego - wymianę opraw
oświetleniowych na energooszczędne LED – 10 października 2017r.
Przygotowane jest również postępowanie na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
przebudową oświetlenia ulicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj na obszarze wiejskim Miasta
i Gminy Sztum. W najbliższym czasie zostanie również przesłane do Instytucji Zarządzającej DPR celem
weryfikacji przed ogłoszeniem przetargu
3. W referacie przygotowane jest również:
 postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, na dostawę wyposażenia oraz
nadzór inwestorski w ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +”. Planowane
ogłoszenie przetargu do dnia 09 października. Termin realizacji 15 grudzień 2017r.
 postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na zadaniu „Budowa
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie”.
Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone po zawarciu porozumienia z Pomorską Specjalną Strefa
Ekonomiczną, określającego zasady partycypacji PSSE w kosztach realizacji inwestycji.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA:
Przygotowano postępowanie przetargowe na modernizację drogi gminnej Koślinka – Pietrzwałd przez
zmianę jej nawierzchni z gruntowej na utwardzoną płytami drogowymi yumbo.
Trwa modernizacja dróg z płyt yumbo – wykonano drogi w Nowej Wsi, Sztumskiej Wsi
i Czerninie. Trwają prace w Sztumskim Polu, Kępinie i Zajezierzu.
Przeprowadzono remont drogi gruntowej Koniecwałd – Koślinka.
Dokonano napraw wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na ul. Pieniężnego i Reja.
Wykonano i odebrano inwestycję polegającą na budowie oświetlenia drogowego na odcinku od ul.
Spokojnej w Sztumie do Kępiny wraz z przyłączem energetycznym.
Złożono wniosek o zawarcie umowy kompleksowej na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej na
potrzeby wybudowanego oświetlenia drogowego.
Złożono rozliczenie I edycji programu „Czyste Powietrze w Mieście i Gminie Sztum” w ramach którego
udzielono mieszkańcom dofinansowania na modernizację węglowych źródeł ciepła na kwotę 44.455,46
zł ze środków Funduszu oraz 14.696,94 zł. ze środków Gminy. Wartość wszystkich inwestycji
modernizacyjnych wyniosła 198.938,77 zł.
Przedłożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokumenty do
zawarcia umowy dofinansowania realizacji II edycji programu „Czyste Powietrze w Mieście i Gminie
Sztum”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 154.761 zł, natomiast dofinansowanie Funduszu
34.100zł.
Zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
dofinansowanie zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum –
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

IV.

1.
2.

1.
2.

edycja 2017”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 44.352 zł, natomiast dofinansowanie Funduszu
33.260 zł.
Przekazano Starostwu Powiatowemu w Sztumie dofinansowanie w kwocie 535.935 zł. na remont drogi
powiatowej na odcinku Sztum ul. Spokojna – Kępina.
Wykonując uchwały Rady Miejskiej w Sztumie przygotowano i przekazano do podpisu umowy dotacji
dla gminy Brusy i Sulęczyno na remonty dróg uszkodzonych podczas sierpniowych nawałnic.
Przygotowano dokumentację oraz obmiary prac związanych z modernizacją ulicy osiedlowej na Os.
Sierakowskich w Sztumie i skierowano na tej podstawie zapytania ofertowe do trzech wykonawców. W
chwili obecnej oczekujemy na złożenie wiążących ofert.
Wykonano modernizację chodnika w Czerninie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Wykonano modernizację chodnika w Barlewicach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Trwają prace związane z urządzeniem boiska do gry w piłkę nożną w Białej Górze w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017.
Wykonano zadanie polegające na montażu piłko chwytów na boisku do gry w piłkę nożną w Białej Górze
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Wszczęto kontrolę sposobu prowadzenia gospodarki ściekowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych
w miejscowości Michorowo.
Wydano decyzje producentom rolnym w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego. W październiku po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego nastąpią
wypłaty.
Wraz z Gminą Mikołajki Pomorskiego złożono uzupełnienie do wniosku o udzielenie dofinansowania
dla zadania pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i
Gminie Sztum”.
Przeprowadzono 18 zebrań wiejskiej przedmiotem których było przede wszystkim określenie zadań do
realizacji podczas wprowadzanego w roku 2018 funduszu sołeckiego.
Wykonano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
przyłącza energetycznego do budowanego kompleksu rekreacyjnego w Barlewicach.
We wrześniu br., Straż Miejska w Sztumie w porozumieniu z innymi strażami z terenu województwa
pomorskiego przeprowadziła akcję pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.
W ZAKRESIE REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU:
Sprzedaż:
W dniu 31 sierpnia 2017 r. sprzedano:
Działkę nr 279/161, o pow. 1 065 m2, położoną przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie z przeznaczeniem
pod zabudowę, mieszkaniowo- usługową za kwotę 109 730,00 zł tj. 103 zł /m2 .
Działkę nr 453/6 o pow. 95 m2 , położoną przy ul. Reja w Sztumie za kwotę 9 700,00 zł tj. 102,00 zł/m2
Umowy najmu:
W dniu 29.09.2017 r została zawarta umowa użyczenia z fundacją Przystań w Pogorzałej Wsi na
nieruchomości położone w Postolinie działki nr 120/4 oraz 120/3 zabudowanej budynkiem po byłym
„Rodzinnym domu Dziecka”, na czas określony od 01.10.2017 roku do 30.09.2037 roku z
przeznaczeniem na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w tym prowadzenie opieki nad osobami w
podeszłym wieku, osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi różnymi formami
demencji. W Postolinie odbyło się spotkanie konsultacyjne mieszkańców z zarządzającymi Fundacją
Przystań z Pogorzałej Wsi.
Lokale mieszkalne:
Wpłynęło 9 wniosków o przydział mieszkań - 2 rozpatrzono negatywnie, pozostałe są weryfikowane i
analizowane.
Wydano dwie zgody na zamianę mieszkań – w ramach posiadanego zasobu, w celu poprawy warunków
mieszkaniowych.
Podziały nieruchomości:
- wszczęto 2 postępowania podziału nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Koślinka i Sztumskie
Pole.
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- wydano 2 decyzje o podziale nieruchomości.
- wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej, za działkę nr 260/21 o powierzchni 0,3037 ha, położoną
w Sztumskim Polu. Działka ta przeszła na własność gminy z dniem, w którym decyzja o podziale
nieruchomości, na wniosek właściciela stała się ostateczna. Ustalona z właścicielami kwota
odszkodowania to 66 237,00 zł.
Planowanie przestrzenne:
1. Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi z
Pracownią Architektury STUDIO PROJEKT Jakub Sieniawski, zgodnie z podjętą uchwałą nr
XXXIV.268.2017 z dnia 29.03.2017 r. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 21.11.2017r.
2. Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gościszewie.
W dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r. odbyło się wyłożenie planu do wglądu. Dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się 31 sierpnia 2017 r.
Uwagi do planu można składać do 11 października 2017 r.
3. Dnia 25.09.2017 r. zamontowano rzeźby sylwetek sportowców na nowym rondzie w Sztumie.
Wydano:
- 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 4 decyzje o warunkach zabudowy,
- 28 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium,
- 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego,
- 2 zaświadczenia o numerze porządkowym.
Pozostałe
1. Dnia 28 września 2017 roku Starosta Sztumski wydał decyzję pozwolenia na budowę dla zadania
pn.: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez konserwację i rewaloryzację
zabytkowego cmentarza przy ulicy Kochanowskiego w Sztumie.”
2. Dnia 14 września 2017 r. odebrano od wykonawcy plan ochrony zabytków z terenu Miasta i Gminy
Sztum na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W ramach zawartej umowy
Wykonawca opracował również plany ochrony obiektów należących do gminy Sztum, tj. zabytkowego
cmentarza przy ulicy Kochanowskiego, zabytkowego cmentarza przy ulicy Domańskiego i Pieniężnego
oraz Wzgórza Zamkowego w Sztumie.
3. Trwają prace nad ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator w związku z
przebiegiem przez teren gminy Sztum linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kW.
4. Trwają prace dotyczące przekazania Zamku Sztumskiego. Wojewódzki Pomorski Konserwator
Zabytków wydał pozytywną decyzję w sprawie przekazania w drodze darowizny, Zamku w Sztumie na
rzecz Muzeum Zamkowego w Malborku. W związku z tym, Muzeum Zamkowe w Malborku, dokona
zmiany w swoim statucie, w zakresie wpisania do statutu Oddziału Muzeum Zamkowego w Sztumie.
Gmina zadeklarowała, że do końca listopada jest gotowa zawrzeć akt notarialny.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO:
W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. W dniu 22 września 2017 roku ogłoszone zostały wyniki oceny wniosków złożonych w Ministerstwie
Sportu i Turystyki w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji infrastruktury sportowej – Mały
Klub. Wniosek Miasta i Gminy Sztum o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa boiska
treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie” złożony w dniu 23
czerwca 2017 roku został zaopiniowany pozytywnie. Według udostępnionego na stronach internetowych
Ministerstwa Protokołu zbiorczego nr 12 z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o
dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 62 złożone
wnioski, 56 zostało zaopiniowanych pozytywnie, 1 wniosek został zaopiniowany negatywnie, 5
wniosków zostało odrzuconych z powodów formalnych. Wartość dofinansowania wynosi 783 500,00 zł
i stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych w wysokości 1 567 000,00 zł.
2. 30 września 2017 r. zakończyła się realizacja projektu pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum. Jednym z ostatnich zrealizowanych w tym projekcie

V.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

zadań były przeprowadzone w dniach 12 i 13 września działania edukacyjno-ekologiczne, w których
uczestniczyło 100 dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum i Miasta Malborka. 50 uczniów klas 4-5 ze
sztumskich szkół podstawowych odwiedziło Park Północny w Malborku i taka sama liczebnie grupa z
Malborka przyjechała nad Jezioro Zajezierskie. Zajęcia przeprowadziło Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa
z Kwidzyna. Ponadto w ramach działań promocyjnych w dniu 15 września ukazał się artykuł prasowy w
dodatku Dziennika Bałtyckiego – Powiśle, Sztum, Dzierzgoń, podsumowujący zrealizowany projekt.
Natomiast w dniach 26– 28 września na antenie Radia Malbork emitowana była audycja z udziałem
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Pana Leszka Tabora i Burmistrza Miasta Malborka Pana Marka
Charzewskiego.
W dniu 22 września 2017 r. złożono VI wniosek o płatność, w ramach którego Miasto i Gmina Sztum
przedstawiło do refundacji wydatki kwalifikowalne w wysokości 8 481,95 zł, wnioskowana refundacja
to kwota 5 937,37 zł. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o aneks do umowy
o dofinansowanie. Do dnia 30 października 2017 r. złożony zostanie wniosek o płatność końcową
rozliczający pozostałe wydatki w projekcie.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi). W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego trwa ocena 3 wniosków o płatność, złożonych za okres od
29.12.2016 r. do 11.09.2017 r. w których Miasto i Gmina Sztum przedstawiło do refundacji wydatki
kwalifikowalne w kwocie 36 363,20, z czego wnioskowana refundacja to 23 598,15 zł. Ponadto Inżynier
Kontraktu przygotowuje postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy działań informacyjno –
edukacyjnych w projekcie. Termin realizacji projektu upływa 30 września 2018 r.
Trwa realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne). W dniu 31 sierpnia 2017 r. złożony został II wniosek o płatność, w którym Miasto
i Gmina Sztum przedstawiło do refundacji wydatki kwalifikowalne w kwocie 13 120,79 zł, z czego
wnioskowana refundacja to 8 860,48 zł.
W dalszym ciągu trwa ocena projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn. Przekazano liderowi projektu –
Gminie Kwidzyn - 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.
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 3 853 154,24zł., a wnioskowane
dofinansowanie – 1 993 302,00 zł. W przypadku przyznania pomocy zostanie wybudowanych ponad 12
km sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do września2019 r. W dniu 15 września 2017 r. złożono w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku o
przyznanie pomocy. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane było na wrzesień 2017 r.
Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem
podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe. Lider projektu – Miasto Malbork – przygotował i
przesłał do stosowania Plan promocji projektu, informacja o projekcie została zamieszczona na stronie
internetowej Miasta i Gminy Sztum. Wystąpiono do Lidera projektu o wyrażenie zgodny na samodzielną
realizację projektu, bez udziału inżyniera kontraktu. Realizacja projektu przewidziana jest do końca
2019r.
W dniu 15 września br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim złożony został Wniosek o dofinansowanie
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej w Gminie Sztum poprzez budowę
drogi i przebudowę dróg gminnych nr 218015.G o łącznej długości 570 m w celu udrożnienia
połączenia południowej części miasta z drogą krajową nr 55” w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. W ramach zadania ujęto przebudowę dwóch
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odcinków dróg gminnych na osiedlu Witosa oraz budowę odcinka drogi łączącej osiedle Witosa z
osiedlem Pieniężnego w Sztumie. Łączna długość odcinków zgłoszonych do dofinansowania wynosi 570
mb. Całkowita wartość projektu wynosi 2 400 044,47 zł. Dofinansowanie o które ubiega się Gmina
Sztum wynosi 1 066 855,00 zł i stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Ogłoszenie przez
wojewodów list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi do 31 grudnia br.
9. We wrześniu rozpoczął się cykl szkoleń w ramach projektu „E-mocni: cyfrowe umiejętności realne
korzyści”. Projekt dedykowany dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, którzy chcieliby zbudować
bądź poszerzać swoje kompetencje cyfrowe. Cykl szkoleń ma na celu rozwój umiejętności, które
przydają się w życiu codziennym, takich jak obsługa portali społecznościowych, obsługa konta
bankowego przez Internet, media społecznościowe, poszukiwanie informacji w Internecie, załatwianie
spraw urzędowych przez Internet i wiele innych. W projekcie może wziąć udział osoba, która ukończyła
18 rok życia. W Gminie Sztum przeszkolonych zostanie 360 chętnych osób. Już ruszyły pierwsze
szkolenia i zrekrutowanych zostało ponad 20 osób.
10. Trwają prace przygotowawcze do wspólnego projektu z miastem partnerskim Pollesk w ramach
programu Polska - Rosja.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

VI.

W zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z
zagranicą:
W dniach 18-21/22.09.2017r. odbył się wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do Essen w
Niemczech. Wyjazd związany był z realizacją projektu „Polsko - Niemiecka współpraca w zakresie
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”, w którym jednym z komponentów były warsztaty konsultacyjne
nt. zrównoważonej mobilności adresowane do wszystkich gmin uczestniczących w projekcie. Warsztaty
odbywały się podczas trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności.
W dniach 8-10 września br. podczas Dni Ziemi Sztumskiej oraz Dożynek miejsko - gminnych w Parku
Miejskim w Sztumie ustawiony był namiot promocyjny Miasta i Gminy Sztum. W namiocie pracownicy
magistratu odpowiadali na pytania mieszkańców, przekazywali ulotki promocyjne, jak również
sprawdzali wiedzę historyczną jak i tą współczesną za pośrednictwem quizów i łamigłówek, obdarowując
przy tym wszystkich aktywnych. W namiocie mieścił się punkt informacyjny odnośnie nowej gospodarki
śmieciowej w Gminie Sztum. W niedziele natomiast w namiocie częstowano nieodpłatnie mieszkańców
oraz przyjezdnych gości grochówką, przygotowaną przez strażaków z OSP Biała Góra.
W okresie międzysesyjnym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zostały objęte 2
przedsięwzięcia:
IV Memoriał Wiesława Murawskiego organizowane przez LKS Zantyr Sztum w dniu 14 września br.
VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub organizowane przez Sztumski Klub Gier
Planszowych Pionkolandia, w dniu 06 października br.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 wydarzenia pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum:
Zawody Spławikowe z okazji Dni Ziemi Sztumskiej zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski
Koło nr 9 w Sztumie, w dniu 09 września br.
IV Memoriał Wiesława Murawskiego organizowane przez LKS Zantyr Sztum w dniu 14 września br.
W dniu 21 września br. firma Geneva Trust Polska sp. z o.o. w ustawionym na terenie Urzędu Miasta i
Gminy Sztum mammobusie w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy
finansowany przez NFZ przeprowadziła badania mammograficzne, w których udział wzięło 55
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
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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. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” – złożony w ramach
konkursu RPO WP 2014 – 2020 (6.2.2. Rozwój usług społecznych) został pozytywnie oceniony pod
względem kryteriów formalnych (podstawowych
i specyficznych) i przekazany do oceny merytorycznej.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i
Gminy Sztum dla 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z
obszaru Miasta i Gminy Sztum
Grupa docelowa projektu: 118 osób (71K,47M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum (zgodnie z rozumieniem przepisów
Kodeksu Cywilnego), w tym:
*rodziny: 60 os(34 rodziców, 26 dzieci),
*seniorzy: 40os(28K,12M) w wieku 60+,
*osoby z niepełnosprawnościami: 18os (10K,8M).
Najważniejsze przedsięwzięcia:
*objęcie 60os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,
*objęcie 58 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka wsparcia:
1. Wsparcie Rodzin (60 os.),
2. Wsparcie Seniorów (40 os.),
3. Wsparcie os z niepełnosprawnościami- 18 os., w tym szkolenie/kształcenie opiekunów faktycznych
osób z niepełnosprawnościami (6 os.) i szkolenia na opiekunów (10 os.).
Całkowita wartość projektu: 1 393 428,24 zł, w tym dofinansowanie 1 323 756,,83 zł (85%); planowany
okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.
3. Projekt pn. „Masz wpływ na własne życie – animacja drogą do samodzielności” – w okresie
międzysesyjnym realizowano działania projektowe zgodnie z umową o dofinansowanie,
m. in. wsparcie animatora, terapeuty zajęciowego i psychologa w środowisku osób niepełnosprawnych;
zorganizowano spotkania grup wsparcia i panel dyskusyjny z udziałem potencjalnych użytkowników
innowacji. W dniu 26.09.2017 r. zorganizowano w Stajni „Iskra” w Sztumskim Polu Piknik integracyjny
z udziałem uczestników projektu i ich rodzin oraz potencjalnych użytkowników innowacji, tj. ościennych
ośrodków pomocy społecznej, WTZ, ŚDS, PCPR i Stowarzyszenia „Dar Serca”.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
Głównym celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług
opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju w okresie od 01.09.2016 r. do
31.05.2018 r.
Projekt realizowany przez MGOPS w Sztumie jest innowacyjnym przedsięwzięciem skierowanym do 6
osób mieszkających na terenie miasta i gminy Sztum, niepełnosprawnych, samotnych, prowadzących
jednoosobowe gospodarstwa domowe, nieposiadających rodziny (bądź posiadających rodzinę, która nie
ma możliwości zapewnienia im opieki). Kluczowym elementem innowacji społecznej jest animator
osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem jest wsparcie osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wymiar
oferowanego wsparcia animatora jest stopniowo zmniejszany w wymiarze miesięcznym w celu
zwiększenia swobody funkcjonowania osoby. Priorytetowym celem realizowanych działań jest bowiem
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zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Wartość realizowanej w okresie od 01.06.2017 r.
do 31.10.2017 r. w naszej gminie innowacji społecznej stanowi kwotę 38 000,00 zł. w całości
finansowaną ze środków zewnętrznych.
4. 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 23 wywiady środowiskowe w celu udzielenia pomocy finansowej
w związku z udziałem w projekcie bądź podjęciem szkolenia/stażu/zatrudnienia;
- realizowano wsparcie animatora pracy w miejscu zamieszkania 31 uczestników Klubu Integracji
Społecznej (KIS);
- sporządzono 6 ocen kontraktów socjalnych w związku z zakończeniem realizacji uczestnictwa w
projekcie (rezygnacja bądź skreślenie z listy uczestników);
- zorganizowano indywidualne spotkania z psychologiem i terapeutą dla uczestników projektu,
- monitorowano realizację kursów zawodowych dla 13 uczestników (6 osób - kurs kasy fiskalnej, 2 osoby
– kurs kucharza, 3 osoby – kurs komputerowy, 1 osoba – kurs SEP,1 osoba – kurs spawacza);
- zaktualizowany został harmonogram płatności oraz sporządzono wniosek do Partnera wiodącego z
prośbą o wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o korektę wskaźników dot. liczby osób uczestniczących
w projekcie ze strony MiG Sztum, tj. obniżenie do 100 osób z pierwotnie zakładanych 130 osób ;
- stała współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „Iskra” w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach
projektu dla 41 osób;
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym ; całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi 1 739 987,00zł.
(w okresie 3 lat, tj. 2016-2018).
5. 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 i realizacji działań projektowych.
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
obejmuje 209 osób zrekrutowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie we
współpracy z PUP w Sztumie.
Wartość projektu ogółem to 5 629 910 zł, w tym dla Powiatu Sztumskiego 2 261 094 zł.
6. 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
jednostkach podległych wyposażonych w sprzęt i internet w ramach projektu (12) oraz opracowano
harmonogramy pracy świetlic w kolejnych miesiącach. Przeprowadzone zostało również postępowanie
w przedmiocie świadczenia usługi dostępu do internetu oraz serwisowania sprzętu na dalszy okres.
7. Projekt pn. „Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie MiG Sztum” – realizowany jest przez MGOPS w ramach Rządowego Programu „Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2017. W okresie międzysesyjnym w ramach
projektu zrealizowano m. in.:
- działania edukacyjno-informacyjne nt. specyfiki zaburzeń psychicznych, w tym wydano broszurę
informacyjną pt. „Poznaj, Zrozum, Akceptuj”;
- warsztaty z elementami hipoterapii i dogoterapii oraz warsztaty kreatywności –
w partnerstwie ze SOSW w Uśnicach oraz ŚDS w Czerninie;
- 29.09.2017 r. – w sztumskim Kino-teatrze zorganizowano happening pod hasłem „Jestem taki jak Ty”.
W ramach projektu w miesiącach październik – listopad br. zaplanowano ponadto warsztaty edukacyjne
oraz integracyjne osób z niepełnosprawnościami z młodzieżą gimnazjalną oraz z dziećmi ze szkoły
podstawowej, szkolenie dla pracowników oraz projekcję filmów poruszających problemy osób
z zaburzeniami psychicznymi.
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
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zaproponowania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego i rehabilitacji osób z zaburzeniami
psychicznymi. Dotychczas na terenie Miasta i Gminy Sztum nie były podejmowane działania o
charakterze informacyjnym dotyczące specyfiki zaburzeń psychicznych. Projekt ma na celu pokazanie,
iż osoby z zaburzeniami psychicznymi potrafią funkcjonować w życiu społecznym na równi z osobami
pełnosprawnymi.
Wartość projektu to kwota 51 950,00 zł, w tym dofinansowanie 41 450,00 zł (80%). Projekt realizowany
jest w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
8. Projekt socjalny „Bezpieczny i aktywny senior w Mieście i Gminie Sztum”.
Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości seniorów na temat wpływu prawidłowych
zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie niebezpieczeństw płynących
z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych;
2. Zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom
najbardziej uciążliwym społecznie m.in. oszustwa, kradzieże, przemoc oraz bezpieczeństwo seniorów w
ruch drogowym;
3. Pobudzenie aktywności fizycznej seniorów;
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów Miasta i Gminy Sztum.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta
i gminy Sztum i obejmuje następujące działania: spotkania edukacyjno-profilaktyczne (29.09.2017 r.),
spotkanie z psychologiem w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie (20.09.2017 r.), spotkania u
seniorów i osób samotnych w ich miejscu zamieszkania (od 09/2017 do 10/2017), zajęcia rekreacyjnoruchowe (Zumba Gold) w Białej Górze w dniu 23.09.2017 r.
9. Projekt socjalny „Wiem, dlatego nie piję“. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy
wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie na temat nadużywania alkoholu oraz jego
skutków. W ramach projektu realizowane są spotkania o charakterze edukacyjno-informacyjnym,
warsztatowym oraz integracyjnym dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
10. Projekt „Kawa dla Seniora” – od 21 marca br. sztumscy seniorzy mają możliwość skosztowania
kawy/herbaty za symboliczną złotówkę w kolejnym lokalu, po „Romie” i Caffe „Figaro”, który przystąpił
do naszej inicjatywy, tj. Drewutnia na Gapiorach (Parpary). W I kwartale br. odnotowano wzrost
zainteresowania projektem, po zaproszenia zgłosiło się 24 nowych seniorów, ogółem 164 seniorów
posiada bony na kawę/herbatę.
11. Sztumska Karta Dużej Rodziny (SKDR) – od chwili uruchomienia na terenie Miasta i Gminy Sztum
projektu przyjęto 319 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1410 Kart. Liczba rodzin,
które otrzymały SKDR wynosi 261.
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 MiG
Sztum.
15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017 – w ramach zadań GKRPA: monitorowano 28 rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym motywując do podjęcia leczenia; z Punktu Konsultacyjnego „Krokus” skorzystało 18
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mieszkańców MiG Sztum; odbyło się 5 indywidualnych dyżurów członków GKRPA oraz 1 wspólne
posiedzenia; na posiedzenia członków GKRPA wezwano 11 osób.
02.10.2017 r. MGOPS w Sztumie we współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i GKRPA
w Sztumie zorganizował Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy.
16. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie (GZI) – w okresie międzysesyjnym do
Przewodniczącej GZI wpłynęły 2 Niebieskie Karty; zwołano 15 grup roboczych w celu podjęcia działań
na rzecz rodzin, w których pojawiło się zjawisko przemocy; wizytowano 22 środowiska, w których
stwierdzono przemoc i/lub chorobę psychiczną.
17. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnym – liczba rodzin uprawnionych
obecnie do świadczeń z FA to 165, natomiast świadczenia rodzinne wypłacane są dla 1257 rodzin (w
tym zasiłki rodzinne 619). Obecnie trwa nowy okres zasiłkowy w zakresie ww. świadczeń.
18. Program Rodzina 500+ - obecnie świadczenie 500+ pobiera w MGOPS w Sztumie 1373 rodziny, a
wartość wypłaconych w miesiącu sierpniu br. świadczeń wyniosła 1 010 395 zł.
W związku z realizacją nowego świadczenia w środowiskach objętych pomocą społeczną wdrożono
wzmożony nadzór i monitoring wydatkowania otrzymywanych świadczeń, w kilkunastu rodzinach
pracownik socjalny przy wsparciu asystenta rodziny wspierają rodziny doradztwem w zakresie
gospodarowania środkami finansowymi. W 17 rodzinach przeprowadzono wywiady pod kątem zamiany
świadczenia 500+ na formę niepieniężną, natomiast w 3 rodzinach dokonano już, w formie decyzji,
częściowej zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe, głównie z przeznaczeniem na spłatę
zaległości czynszowych i innych opłat.
Obecnie trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy dot. ww. świadczenia, na dzień
28.09.2017 r. wydano ok. 50% decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków.
19. W okresie międzysesyjnym wydano 199 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy
społecznej, 464 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz 91 decyzji dot. dodatku
energetycznego.
Z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało w okresie międzysesyjnym 256 rodzin (554 osób w rodzinie),
z pomocy niefinansowej skorzystało 199 rodzin (560 osób w rodzinie).
W ww. okresie przeprowadzono ogółem 178 wywiadów środowiskowych, w tym 20 alimentacyjne,
podpisano i wdrożono 29 nowych kontraktów socjalnych.
W schroniskach przebywało 7 klientów, W DPS przebywało 16 mieszkańców MiG 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 200 dzieci w przedszkolach i szkołach oraz 13 osób
dorosłych. Ze wsparcia w postaci wyłącznie pracy socjalnej skorzystało 80 rodzin (156 osób w rodzinie).
W środowiskach rodzin zagrożonych kontynuowano wsparcie w postaci 1 asystenta rodziny (15 rodzin),
który od 2017 r. zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Od
dnia 13.01.2017 r. w 1 środowisko wprowadzono wsparcie rodziny wspierającej.
20. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w
Gdańsku do wymienionego programu zakwalifikowano 1200 osób, termin wydawania żywności to
październik 2017 r.
VII.

W ZAKRESIE OŚWIATY:
I. Projekty edukacyjne i programy.

1. Projekt RPPM.03.02.01-22-0131/15 pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do 978 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
i
gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w szkołach
objętych projektem. Celem projektu: jest poprawa jakości kształcenia 978 uczniów poprzez zapewnienie
kompleksowego wsparcia szkołom podstawowym
i gimnazjom prowadzonym przez
Miasto i Gminę Sztum. Projekt realizowany jest od października 2016 roku do października 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.
14 | S t r o n a

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZTUM Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

W okresie międzysesyjnym:
1) W dniach 24-25.08.2017 oraz 26-27.08.2017 roku łącznie 30 nauczycieli ze szkół podstawowych brało
udział w szkoleniu pn. „Terapia Ręki I i II stopnia – kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia”
organizowanego w Gdańsku w ramach projektu. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z
wspomaganiem rozwoju dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu
małej motoryki.
2) Wypłata wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2017 roku.
3) Przygotowano arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 oraz przydziały godzin dla nauczycieli.
4) W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 w okresie od 05.09.2017 roku do 06.09.2017
roku została przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja uczniów na zajęcia w szkołach biorących udział
w projekcie.
5) 16.09.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Rezerwatu Przyrody Mewia Łacha w Mikoszewie w
ramach zajęć Laboratorium przyrodniczego. W zajęciach wyjazdowych brało udział łącznie 47 uczniów
i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.
6) 23.09.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Akwarium Gdyńskiego w ramach zajęć Laboratorium
przyrodniczego. W zajęciach wyjazdowych brało udział łącznie 92 uczniów i 8 nauczycieli ze szkół:
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie.
7) 28.09.2017 roku odbyły się zajęcia wyjazdowe do Centrum Nauki Experyment w Gdyni w ramach zajęć
Laboratorium matematycznego. W zajęciach wyjazdowych brało udział łącznie 39 uczniów i 4
nauczycieli ze szkół: Szkoły Podstawowej w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
8) Dokonano rozliczenia godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli za okres 04.09.201715.09.2017.
9) Przygotowanie wniosku o płatności za okres 01.07.2017 – 30.09.2017.
10) W dniu 07.09.2017 roku ogłoszono na stronie www.bip.sztum.pl informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa materiałów
biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących.
11) Rozstrzygnięto konkursy na wolne stanowiska tj.: referenta ds. monitorowania przepływu
uczestników zajęć oraz na referenta ds. zamówień i organizacji zajęć wyjazdowych.
2. Projekt RPPM.03.01.00-22-0131/16 pn. Z przedszkolem na Ty– upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc
edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla 70 dzieci 3-4 letnich oraz
zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 4 Ośrodkach Wychowania
Przedszkolnego (OWP), dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Projekt
realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku. 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:
1) Z dniem 1 września 2017 rozpoczęto zajęcia w 3 grupach przedszkolnych utworzonych w ramach
projektu. Dwie grupy funkcjonują w ramach Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w
Sztumie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 54, natomiast jedna grupa w ramach Publicznego Przedszkola
w Czerninie.
2) W okresie od 01.09. do 14.09.2017 roku przeprowadzono dodatkową kwalifikację uczestników projektu
– zajęć dodatkowych.
3) Od dnia 18.09.2017 roku w trzech przedszkolach tj. w Czerninie, w Gościszewie i w Nowej Wsi
rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, języka angielski) w 30
grupach zajęciowych. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Sztumie rozpoczną się od 02.10.2017 roku.
4) Przygotowano arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 oraz przydziały godzin dla nauczycieli.
5) Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o płatności za okres 01.07.2017 – 30.09.2017.
6) Ogłoszono kolejny (czwarty) konkurs na stanowisko koordynatora i referenta ds. realizacji i rozliczania
projektu.
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7) Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie
szkoleń dla nauczycieli. W ramach niniejszego postepowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą
złożyła firma A-Z Marzena Roth Legionowo.
II. Bieżąca działalność.
1. Realizując obowiązki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok
szkolny 2017/2018, dnia 16.09.2017 roku minął termin składania wniosków. Łącznie wpłynęły 224
wnioski. Wydano jedną decyzję przyznającą prawo do zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego,
na kwotę 620,00 zł.
2. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” złożono aktualizację wniosku
na łączną kwotę 2395,00 zł.
3. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom, w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, złożono aktualizację wniosku na
łączną kwotę 209.182,79 zł.
4. Przygotowano umowę na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum do oddziału
przedszkolnego Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w
Sztumie, oraz dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach.
5. Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w kształceniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum rozpatrzono zgodnie z dyspozycją art. 122 prawa
oświatowego wniosek pracodawcy o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego, który
ukończył przygotowanie zawodowe i zdał egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z Funduszu Pracy w kwocie 8081,00 zł.
6. Złożono wnioski w ramach programu „Aktywna tablica” w celu uzyskania dofinansowania w wysokości
28.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych tj. tablic interaktywnych, projektorów i interaktywnych
monitorów dotykowych. Wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły wynosi 7000,00 zł.
Dofinansowanie uzyskały 2 szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz szkoła
podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.
7. Przygotowano sprawozdanie System informacji Oświatowej na dzień 10 września 2017 roku. Obecnie
trwa weryfikacja danych przekazanych przez szkoły w sprawozdaniu System informacji Oświatowej na
dzień 30 września 2017 roku. Szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu stanowią podstawę naliczenia
subwencji oświatowej na 2018 rok.
8. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony zarządzeniem nr 94.2017 Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. W dniu
29.08.2017 roku dokonano wyboru oferty złożonej przez Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” Anna
Przybylska z siedzibą w Sztumie, przy ul. Żeromskiego 10. Oferta spełniła kryteria oceny formalnej i
merytorycznej.
9. Wniosek organu prowadzącego szkołę do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Pomorskiego
Kuratora Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu
„Bezpieczna+” dla Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Gościszewie o nazwie „Bezpiecznie znaczy
zdrowo” uzyskał dofinansowanie. Umowa jest w trakcie podpisywania, oczekujemy na przekazanie
dofinansowania. Zajęcia zostaną zrealizowane do końca 2017 roku. Kwota otrzymanego dofinansowania
wynosi 4868,00 zł. Całkowita wartość 6085,00 zł, z czego wkład własny 1217,00 zł.
10. Aneksy do arkuszy organizacji szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum,
obejmujące zmiany od 4 września zostały zatwierdzone przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe bez
uwag.
11. Dyrektorzy szkół złożyli wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla
uczniów za rok szkolny 2016/2017.
12. Miasto i Gmina Sztum przystąpiła do projektu edukacji ekonomicznej Bakcyl. W celu realizacji projektu
zostało podpisane porozumienie z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich.
W ramach projektu w szkołach będą organizowane konkursy oraz zajęcia z edukacji ekonomicznej, cyber
bezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej.
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13. Złożono wniosek do Wojewody Pomorskiego o pozyskanie 33.500 zł na doposażenie gabinetów
profilaktyki lekarskiej we wszystkich szkołach podstawowych.
14. Trwają pracę nad przygotowaniem zgłoszenia w celu uzyskania dofinansowania na wymianę nawierzchni
w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie w ramach Programu Rewitalizacji Hal Sportowych
Fundacji Promocji i Rozwoju Gmin Polskich.
15. 1.09.2017r.- upamiętnienie 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Rodła oraz Głazem Pamięci przez uczniów oraz dyrektorów szkół.
III. Działania, imprezy, programy, konkursy i uroczystości szkolne.
1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
1) Projekt „Mały Mistrz”- Od 18.09.2017r. wznowiono realizację zajęć projektowych w klasach I i III.
2) Szkolny Klub Sportowy- 18.09.2017r. zorganizowano zajęcia SKS/ płatne ze źródeł pozabudżetowych/.
3) 29.09.2017r. udział w happeningu pn. „Jestem taki jak Ty”.
4) 02.10.2017r. „Dzień czytania bajek”
5) 12.09.2017r. Zajęcia edukacyjno - ekologiczne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta
Malborka- Park Północny w Malborku w ramach projektu pn. Ochrona wód i przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum
6) Trwają prace nad przygotowaniem remontu podłogi na sali gimnastycznej.
2. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie:
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych
1) 14.09.2017r. Spotkaniem integracyjnym dwie grupy tj. grupa 3-ltków i grupa 6-latków rozpoczęły
realizację swoich projektów. Dzieci z grupy 6-latków realizować będą projekt „Mali Wolontariusze”,
a dzieci z grupy 3-latków projekt pt. „Maluchy i starszaki bawią się razem”.
2) 20.09.2017r W ramach realizacji programu wychowawczego zorganizowano dla wszystkich grup
przedszkolnych spotkanie z policjantami nt. „ Bezpieczne poruszanie się po drogach”. Policjanci
przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa, zapoznali dzieci z niektórymi aspektami ich pracy.
3) 20.09.2017r Dzień Przedszkolaka – uroczystość ogólno-przedszkolna. We wszystkich grupach
przedszkolnych, dzieci obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
4) 11.09 – 21.09.2017r. Kontynuując tematykę związaną z bezpiecznym poruszaniem się po drogach wiele
grup przedszkolnych odbyło piesze wycieczki na skrzyżowanie obserwując ruch uliczny. Dzieci uczyły
się prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.
5) 21.09.2017r „Sprzątanie Świata” – rozpoczęcie działalności Klubu Ekoludków. Akcją sprzątania
świata przedszkolny Klub Ekoludków rozpoczął swoją działalność w nowym roku szkolnym 2017/2018.
6) 22.09.2017r Powitanie Jesieni – uroczystości grupowe. W dwóch grupach tj. w grupie 3-latków oraz
w grupie 4-latków odbyły się obchody pierwszego Dnia Jesieni. Dzieci uczestniczyły w prezentacji
multimedialnej „Oznaki jesieni” oraz w przygotowanych przez nauczycielki zabawach i zadaniach o
tematyce jesiennej.
7) 25.09.2017r odbyła się Wycieczka wyjazdowa do Centrum Edukacji Smart Lab. Trzy grupy
przedszkolne tj. dwie grupy 6-latków i grupa 5-latków wyjazdem na zajęcia edukacyjne rozpoczęły
realizację projektu edukacyjnego „Badam, odkrywam i eksperymentuję”.
8) 28.09.2017r. Spotkanie z policjantem. W ramach realizowanej tematyki związanej z bezpieczeństwem
dwie grupy 4-latków odwiedził policjant.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
1) 22.09.2017r odbyła się Wycieczka do poradni rehabilitacyjnej. Grupa 5-latków w ramach współpracy
z rodzicami została zaproszona do poradni rehabilitacyjnej. Dzieci mogły zapoznać się z zawodem, jaki
wykonują rodzice.
2) 27.09.2017r-28.09.2017r „Pasowanie na przedszkolaka” i „Nadanie imienia grupie” – uroczystości
grupowe. W dwóch grupach ma 5 godz., zgodnie z opracowanym z rodzicami planem współpracy,
odbyły się uroczystości grupowe nadania imienia grupie i pasowania na przedszkolaka.
3) 06.09.- 11.09.2017r Na początku września we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zebrania
organizacyjne z rodzicami.
3. Zespół Szkół w Czerninie:
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1) 10.09.2017 r. w czasie obchodów Dni Ziemi Sztumskiej uczniowie naszej szkoły Kacper Kaniepień i
Filip Majewski wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
2) 12.09. 2017 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach edukacyjno-ekologicznych
w Malborku. Zajęcia prowadzili panowie Adam Jóźwiak i Robert Pipczyński,
pracownicy Stowarzyszenia Ekologicznego "Eko - Inicjatywa" z Kwidzyna.
3) 21.09.2017 r. odbyły się szkolne mistrzostwa w biegach przełajowych.
4) 21.09.2017 r. klasa 2a w ramach Programu rozwijania czytelnictwa wśród dzieci, czytała wiersze Jana
Brzechwy dzieciom z przedszkola. W akcji wzięło udział 21 uczniów, a w samym przedszkolu wiersze
czytało 6 osób. Wysłuchało ich ok. 60 przedszkolaków.
5) 27-28.09.2017 r. w ramach akcji Rodzice czytają dzieciom odbyło się czytanie wierszy Jana Brzechwy
przez rodziców uczniom kl. I .
6) 29.09.2017 r. odebraliśmy nagrody we współzawodnictwie sportowym. Nasza placówka zajęła II miejsce
w województwie w kategorii szkół wiejskich oraz IX m-ce w województwie w klasyfikacji ogólnej.
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksimiliana Golisza w Sztumie:
Klasy I-III edukacja wczesnoszkolna
1) 01.09. 2017 r. Zgłoszenie szkoły do kolejnej edycji programu „Od grosika do złotówki” – edukacja
finansowa i bezpieczeństwo – klasy 2.
2) 04.09. 2017 r. Ślubowanie klas pierwszych.
3) 05.09.2017r. Uroczystość pasowania dzieci klas 1 na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2
w Sztumie.
4) 05.09.2017r. – 08.09.2017 r. – Badania przesiewowe mowy prowadzone przez logopedę szkolnego –
klasy pierwsze.
5) 07.09.2017r. Zgłoszenie szkoły do programu (kolejna edycja) przeznaczonego dla uczniów klas 1:
Akademia Bezpiecznego Puchatka cel: uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i
w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu.
6) 12.09.2017r.–Przesłanie ankiety dotyczącej działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w
ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017.
7) 12.09.2017r.– Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady z Dyrektorem
Szkoły – realizacja wydatków, plan działań Rady, zatwierdzenie planu wychowawczo – profilaktycznego
szkoły.
8) 13.09.2017r. – Spotkanie klas 2 z harcmistrzem i druhnami.
9) 15.09.2017r. – Spotkania klas 1 i 2 z policjantami – Bezpieczna droga do szkoły.
10) 20, 21.09.2017r. – Zebrania organizacyjne z rodzicami.
11) 22.09.2017r. – Obowiązkowa pogadanka: Zachowanie wzmożonej ostrożności, czujności w drodze do i
ze szkoły w związku z trwającymi robotami drogowymi. Bezwzględny zakaz zbliżania się do wykopów,
maszyn drogowych i zabaw w ich pobliżu. Rozważne przechodzenie przez jezdnię - zasady.
12) 27.09.2017r. – Badanie przesiewowe słuchu prowadzone przez p. Kremp – Kłopotowską z PPP w
Sztumie.
13) 25.09.2017r.–Obowiązkowe zajęcia profilaktyczne n/t kontaktów z nieznajomymi: Nie rozmawiam z
obcymi, nie przyjmuję od obcych żadnych prezentów, nie przekazuję informacji - gdzie mieszkam, jak
się nazywam.
14) 02.10.2017 r. – Racjonalne odżywianie – moje śniadanie, znaczenie owoców i warzyw w codziennej
diecie – realizacja programu dla szkół – zajęcia profilaktyczne w zespołach klasowych.
Klasy IV-VII
1) 9.09.2017r.-zorganizowanie i udział uczniów w VIII Festiwalu Gier Planszowych Sztumcon.
2) 11.09.2017r.-spotkanie przedstawicieli SU z dyrektorem szkoły. Omówienie zasad współpracy na rok
szkolny 2017/2018. Omówienie założeń Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
3) 12.09.2017r.-zebranie Trójek Klasowych Rodziców, zebranie Prezydium Rady Rodziców. Omówienie
zasad współpracy na rok szkolny 2017/2018. Omówienie założeń Programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły.
4) 13.09.2017r.–udział uczniów klas VI w pikniku historycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie oraz Koło Historyczne z SP1 w
Sztumie.
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5) 14.09.2017r.-udział uczniów w IV Memoriale Wiesława Murawskiego na stadionie miejskim.
6) 21.09.2017r.-inauguracja i uczestnictwo uczniów w Czwartkach Lekkoatletycznych na stadionie
miejskim.
7) 20-29.09.2017r. - zajęcia integracyjne w klasach IV-VI. Rajdy piesze po ziemi sztumskiej, poznawanie
historii, fauny i flory regionu, integracja zespołów klasowych.
8) 20-21.09.2017 r. – Zebrania organizacyjne z rodzicami.
9) 23.09.2017r.- kwestowanie na rzecz pomocy hospicyjnej ,,Pola Nadziei” przez wolontariuszy ze
Szkolnego Koła ,,Caritas”.
10) 25.09.2017r.-włączenie się społeczności szkolnej w pomoc dla chorej Marty z Kwidzyna- karty pocztowe
dla dziewczynki.
11) 28.09.2017r.-zorganizowanie Mistrzostw Powiatu w Szachach Drużynowych ( I miejsce klas IV-VI, II
miejsce klas VII).
12) 29.09.2017r.-udział uczniów klas VII oraz koła muzycznego w Happeningu ,,Jestem taki jak Ty”
organizowanym przez MGOPS w Sztumie.
13) 29.09.2017r.-obchody Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia
5. Zespól Szkół w Gościszewie:
1) W dniach:31.08.2017r. i 12.09.2017r. odbyły się posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2) W okresie od 04.09.2017r. do końca roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Gościszewie będzie
realizowany program „Bezpieczna +”.
3) Szkoła Podstawowa w Gościszewie zgłosiła swój udział do Młodzieżowej Rady Gminy.
4) 12.09.2017 r. uczniowie klas IV i V uczestniczyli w wycieczce do Malborka w ramach projektu pn.
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”.
5) 12.09.2017 r. zorganizowano zebranie z rodzicami.
6) 29.09.2017 r. uczniowie klasy VI wraz z opiekunem wzięli udział w Happeningu pn. „Jestem taki jak
TY” organizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Przełamywanie barier- oparcie społeczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum.
7) We wrześniu placówka przystąpiła do akcji organizowanej przez Miasto i Gminę Sztum polegającej na
zbiórce karmy dla schroniska dla zwierząt.
8) 23.09.2017r. uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w akcji charytatywnej „Pola Nadziei” polegającej na
zbiórce pieniędzy na potrzeby Daru Serca w Sztumie.
9) Od 02.10.2017r. w szkole realizowane są programy „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Uczniowie
klas I-V otrzymują nieodpłatnie owoce, warzywa i mleko.
10) Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach: „Nowy nadzór pedagogiczny”, „Statut szkoły po zmianach
2017”, „Empatia, komunikacja”.
11) 02.10.2017r. w szkole został zorganizowany apel z okazji Dnia Muzyki.
12) Trwają prace związane z zakupem programów komputerowych, mebli i pomocy dydaktycznych.
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie:
1) 12 września 2017 15 uczniów klas IV uczestniczyło w zajęciach edukacyjno – ekologicznych na terenie
Parku Północnego w Malborku. Warsztaty prowadzili panowie Adam Jóźwiak i Robert Pipczyński,
pracownicy Stowarzyszenia Ekologicznego "Eko - Inicjatywa" z Kwidzyna. Zajęcia odbyły się w ramach
projektu pt. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork –
Sztum”. Celem ich było kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych. Razem z
naszymi uczniami w warsztatach brali udział również uczniowie z innych szkół.
2) 13 września odbył się Piknik Historyczny, w którym wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Koniecwałdzie wraz z rodzinami dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr2 oraz uczniowie
z kl. III c i III a naszej szkoły. Pomysłodawcą spotkania było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.
3) W dniu 15 września obchodzono Światowy Dzień Sybiraka. Społeczność naszej szkoły gościła:
członków koła Związku Sybiraków w Sztumie z przewodniczącą panią Ireną Rzucidło, przedstawicieli
Rodzin Katyńskich w osobach państwa Elżbiety i Andrzeja Rozkwitalskich, władze Miasta i Gminy
Sztum z burmistrzem panem Leszkiem Taborem oraz przedstawicieli różnych organizacji i instytucji.
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4) 29 września 2017 – udział młodzieży gimnazjalnej w happeningu „Jestem taki jak Ty” –
przedsięwzięcie mające na celu przełamywanie barier w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi,
a także zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
VIII.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY:
30.08.2017
16:30 - Pionkolandia - spotkania z planszówkami
01.09.2017
15:00 - Festyn "Zakończenie wakacji" w Czerninie
16:00 - KINO: Mała wielka stopa
18:00 - KINO: Babskie wakacje
02.09.2017
16:00 - KINO: Mała wielka stopa
18:00 - KINO: Babskie wakacje
08.09.2017
Dni Ziemi Sztumskiej 2017
09.09.2017
Dni Ziemi Sztumskiej 2017
10.09.2017
Dni Ziemi Sztumskiej 2017 - Dożynki Miejsko- Gminne
16.09.2017
18:00 - KINO: Atomic blonde
17.09.2017
18:00 - KINO: Atomic blonde
22.09.2017
16:00 - KINO: Gang Wiewióra 2
18:00 - KINO: Anabelle: Narodziny zła
23.09.2017
16:00 - KINO: Gang Wiewióra 2
18:00 - KINO: Anabelle: Narodziny zła
24.09.2017
16:00 - KINO: Gang Wiewióra 2
18:00 - KINO: Anabelle: Narodziny zła
26.09.2017
18:00 - DKF: Wilde Maus
28.09.2017
10:00 - "Bezpieczny i aktywny senior" program MGOPS
29.09.2017
11:00 - Happening MGOPS "Jestem taki jak Ty"
18:00 - KINO: Obdarowani
30.09.2017
18:00 - KINO: Obdarowani
01.10.2017
18:00 - KINO: Obdarowani
02.10.2017
15:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (M. Seibert)
15:00 - Zajęcia taneczne (A. Musiał)
03.10.2017
16:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (A. Bartnicka)

W sprawach organizacyjnych:
W pięciu szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Sztum prowadzone są przygotowania do
przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Sztum. Termin wyborów wyznaczono na 23
października br.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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