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I.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz.
511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport został
przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie i obejmuje podsumowanie działalności Zarządu
Powiatu w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady
Powiatu.

II.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU

Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy
raport
Liczba mieszkańców
według stanu na koniec
2019 r. – informacja z
gmin
Powierzchnia
Czy w porównaniu do roku
poprzedzającego rok
sprawozdawczy doszło do
zmiany granic powiatu.
Jeżeli tak wskazać zakres
zmian.
Podział administracyjny

Powiat Sztumski
Miasto Sztum
01 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

40 586 mieszkańców`
731 km2

Nie doszło do zmiany granic powiatu.

Gmina Sztum, Gmina Dzierzgoń, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary
Dzierzgoń, Gmina Stary Targ

III.

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU PODJĘTYCH W 2019 ROKU.

L.p.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
IV/31/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028
IV/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sztumskiego na 2019 rok
IV/33/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia Powiatu
Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami III” w 2019 roku
IV/34/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
IV/35/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat
i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego
IV/36/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Sztumskiego
IV/37/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Powiatu Sztumskiego na 2019 rok
IV/38/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji
Powiatu Rady Powiatu na rok 2019
IV/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia
Rady Powiatu na rok 2019
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

IV/40/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Powiatu na rok 2019
IV/41/2019 z dnia 29 STYCZNIA 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019
V/42/2019 z dnia 8 marca 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca
Powiatu Sztumskiego na brak skutecznych działań Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie
VI/43/2019 z dnia 11 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie
powołania składów osobowych i określenia przedmiotu działania komisji
stałych Rady Powiatu Sztumskiego
VI/44/2019 z dnia 11 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/31/2019
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 20192028.
VI/45/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku
VII/46/2019 z dnia 30 kwietnia w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej Powiecie Sztumskim na lata 2019 w sprawie przyjęcia
„Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiecie Sztumskim na lata 2019 2021”
VII/47/ 2019 z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie przyjęcia „Powiatowego
programu korekcyjno w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu
korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata
2019 - 2021”
VII/48/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów
VII/49/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
III/24/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w
Sztumie na 2019 r.
VII/50/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sztumskiego na 2019 rok
VII/51/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmianie uchwały Nr
IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2019-2028.
VIII/52/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
sztumskiego na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r.
VIII/53/2019RADY z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia liczby
mieszkańców powiatu sztumskiego uprawnionych do zabrania głosu w
debacie nad raportem o stanie powiatu sztumskiego
VIII/54/2019 z dnia 17 maja 2019 roku 2019 roku w sprawie ustalenia
regulaminu głosowania w sprawie odwołania Starosty Powiatu Sztumskiego
IX/55/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania, w sprawie odwołania Pani Dobrosławy Frączek z funkcji
Przewodniczącej Rady Powiatu Sztumskiego
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

IX/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania, w sprawie odwołania Pana Kazimierza Szewczuna ze stanowiska
Wicestarosty Powiatu Sztumskiego
IX/57/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania, w sprawie odwołania Pani Sylwii Kubik z funkcji członka Zarządu
Powiatu Sztumskiego
X/58/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.
X/59/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
X/60/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia nauczycieli
X/61/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
terenie Powiatu Sztumskiego, od dnia 1września 2019 roku
X/62/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie dofinansowania
programu polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej
–szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”
X/63/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sztumskiego na 2019 rok
X/64/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia2019 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 20192028.
X/65/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2018 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2018r.
X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia zarządowi
powiatu sztumskiego wotum zaufania
X/67/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2018
XI/68/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego
XI/69/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/60/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w
sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za
pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli
XI/70/2019 Z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej
XI/71/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano
Wykonano

Wykonano

Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Strona 4 z 65

42.

43.

44.

45.

46.
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48.

49.
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56.

XI/72/2019 z dnia 25 września2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach
XI/73/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im.
Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
XI/74/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana
Kasprowicza w Sztumie.
XI/75/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w
Dzierzgoniu
XI/76/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
XI/77/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w pięcioletnie
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w
Barlewiczkach
XI/78/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w pięcioletnie Technikum w
Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
XI/79/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w
Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
XI/80/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu
w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w budynku przy
ul. Reja 12 w Sztumie, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na rzecz
dotychczasowego najemcy
XI/81/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu
w drodze bezprzetargowej garażu nr 31, znajdującego się na działce nr
403/16, położonej w obrębie II miasta Sztum, stanowiącej własność Powiatu
Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy
XI/82/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkanki miasta Warszawy na działanie organu wykonawczego jednostki
samorządu terytorialnego
XI/83/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
XI/84/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sztumskiego na 2019 rok

XI/85/2019 z dnia 25 września 2019 roku o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 20192028.
XI/86/2019 z dnia 25 września 2019 roku. W sprawie: realizacji projektu
partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach
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malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” Współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, w
ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy”.
XI/87/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu
57.
wyboru członka Zarządu Powiatu Sztumskiego.
XI/88/2019 z dnia 25 września 2019 roku. W sprawie: wyboru członka
58.
Zarządu Powiatu Sztumskiego.
XI/89/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: wyboru
59.
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu.
XII/90/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: zmieniająca
60.
uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021”.
XII/91/2019 z dnia 30 października 2019 roku. W sprawie: zmieniająca
Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
61.
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w
2019 roku.
XII/92/201XII/92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu
62.
Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.
XII/93/2019 z dnia 30 października 2019 roku. W sprawie: o zmianie uchwały
IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w
63.
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2019-2028.
XII/94/2019z dnia 30 października 2019 roku. W sprawie: rozpatrzenia
64.
petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
XIII/95/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: przyznania Powiatowi
Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie
65.
dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
XIII/96/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku. W sprawie: uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy na rok 2020” Powiatu Sztumskiego z
66.
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
XIII/97/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku. W sprawie: ustanowienia roku
67.
2020 „Rokiem setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu” na terenie Powiatu
Sztumskiego.
XIII/98/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku. W sprawie: wyrażenia zgody na
68.
dzierżawę nieruchomości zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra” w
drodze przetargu nieograniczonego na okres 15 lat.
XIII/99/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: zrzeczenia się wypłaty
odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa
69.
drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malborka do granicy Województwa,
Odcinek 1 od granicy m. Malborka do miejscowości Grzymała”.
XIII/100/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu
70.
Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.
XIII/101/2019z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
71.
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2019-2028.
XIV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy
72.
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji
Powiatu Rady Powiatu na rok 2020.
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73.

74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.

81.
82.
83.

IV.

XIV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy
Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia
Rady Powiatu na rok 2020.
XIV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W sprawie: przyjęcia planu pracy
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Powiatu na rok 2020.
XIV/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2020.
XIV/106/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.
XIV/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W sprawie: zmiany budżetu
Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.
XIV/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości
stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2020 r.
XIV/109/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wydatków budżetu
powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
XIV/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały
31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2019-2028.
XIV/111/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028
XIV/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu
Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.
XIV/113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Powiatu Sztumskiego.

Realizacja w 2020 roku

Realizacja w 2020 rok
Realizacja w 2020 roku
Realizacja w 2020 roku
Wykonano
Wykonano

Wykonano
Wykonano

Wykonano
Wykonano
Wykonano

WYKONANIE STRATEGII/PROGRAMÓW UCHWAŁY RADY POWIATU (TJ.
DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH WYZNACZAJĄCYCH OGÓLNE KIERUNKI
ROZWOJU POWIATU SZTUMSKIEGO)

Nazwa dokumentu
Strategia

Podstawowe założenia

Realizacja założeń przyjętych
w dokumencie wg stanu na
dzień 31 grudnia 2019 r.

Najważniejsze działania
podejmowane w roku 2019

Strategia Powiatu Sztumskiego
Uchwała Nr XVIII/105/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2025
Dokument był konsultowany z mieszkańcami powiatu sztumskiego.
1. Zdrowi i sprawni mieszkańcy powiatu sztumskiego
2. Powiat sztumski atrakcyjnym miejscem dla ludzi młodych
3. Powiat sztumski dostępny transportowo
4. Powiat sztumski przyjazny środowisko
5. Powiat sztumski prężny gospodarczo
6. Powiat sztumski atrakcyjny turystycznie
7. Aktywni i zaangażowani mieszkańcy powiatu sztumskiego
Realizację założeń przyjętych w dokumencie opisano poniżej
Obszar I – Zdrowi i sprawni mieszkańcy powiatu sztumskiego
Działanie – Poprawa infrastruktury zdrowotnej
1. W trakcie realizacji przebudowa bloku operacyjnego.
2. W trakcie realizacji - stworzenie oddziału kardiologii-rehabilitacyjnej.
Obszar II – Powiat sztumski atrakcyjnym miejscem dla ludzi młodych
Działanie – Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości kształcenia
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1.
2.

Kontynuacja zadania - Budowa warsztatów do praktycznej nauki zawodu
w ZSZ Barlewiczkach w zakresie nauki rolnictwa, informatyki i mechaniki.
Kontynuacja zadania - Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i
pomoce dydaktyczne.

Obszar III – Powiat sztumski dostępny transportowo
Działanie – Poprawa dostępności i infrastruktury drogowej
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8km w celu
poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
Obszar V – Powiat sztumski prężny gospodarczo
Działanie – Przeciwdziałanie bezrobociu
Zawarto 354 umowy w tym:
 151 umów o zorganizowanie stażu
 4 umowy o organizacje szkoleń indywidualnych
 79 umów o kształcenie ustawiczne w ramach KFS
 57 umów o organizacje prac interwencyjnych
 14 umów w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie
 25 umów na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy,
 23 umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz dodatkowo 4 porozumienia w sprawie
organizacji prac społecznie użytecznych.
Łączna kwota wydatkowana na w/w działania wyniosła 2 957 604,87 złotych.
Obszar VI – Powiat sztumski atrakcyjny turystycznie
Działanie – Powiat sztumski patronem wielu wydarzeń kulturalnych:
• Dożynki Powiatowe – 7 września 2019 r.
• Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
• Powiatowy Konkurs Fotograficzny – „Powiat Sztumski – tu jest
pięknie”
• IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle
• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
• V Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
• Konkurs Fotograficzny „Na najbardziej kreatywne selfie”
• XII Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich
• Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka
• XVI Powiatowy Przegląd Grup Tanecznych, Wokalnych i Solistów
„Koniczynka 2019” oraz Małe Mistrzostwa Piłki Nożnej i Siatkowej dla
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• Piknik Służb Mundurowych – w ramach uczczenia 100 roczny służb
mundurowych
• XXVIII Ogólnopolski i XVI Międzynarodowy Przeglądu Sztuki
Więziennej w Sztumie
• Ogólnopolski Plener Malarski w Barlewiczkach
• 700 lecie wsi Koślinka
• 700 lecie Starego Miasta i 60 lecie OSP Stare Miasto
• Konkurs plastyczny „Zabytki Powiatu Sztumskiego”
• Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach
• VI Powiatowy Festiwal Twórczości pn. „Triathlon jakiego jeszcze nie
było”
• I Powiatowy Zlot Seniorów
• Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim.
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• Licealiada w ZS w Sztumie w dniu 21 marca 2019 r.
• V Powiślański Konkurs Historyczny „Armia Krajowa i Powojenne Losy
Żołnierzy”
• Eliminacje Powiatowe Olimpiady Młodych Rolników i BHP
• Turniej Rycerski na Zamku w Sztumie
Obszar VII - Aktywni i zaangażowani mieszkańcy powiatu sztumskiego
Działanie – Aktywizowanie mieszkańców powiatu
Mieszkańcy powiatu aktywnie działają w Stowarzyszeniach, których wykaz
stanowi Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie powiatu

V.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU, WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI POLITYK,
PROGRAMÓW I STRATEGII DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ.

Nazwa zadania

Edukacja publiczna.
Promocja i ochrona zdrowia.
Kultura fizyczna i turystyka.
Kultura.
Promocja.

Powiat sztumski atrakcyjnym
miejscem dla ludzi młodych
Zdrowi i sprawni mieszkańcy
powiatu sztumskiego

Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego

Realizator

Wydział Edukacji, Sportu, Kultury i Ochrony Zdrowia
Szkoły i placówki oświatowe
EDUKACJA PUBLICZNA
Sieć szkół i placówek w roku szkolnym 2018/2019 obejmowała 3 zespoły szkół
ponadpodstawowych, 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych
oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wśród zespołów szkół
funkcjonowały 2 licea ogólnokształcące dla młodzieży, 2 licea
ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza
w Sztumie i zaoczne w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w
Dzierzgoniu). Pozostałe zespoły kształciły w różnych zawodach na poziomie
technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

Realizacji zadań oświatowych jest powiązana z realizacją Polityki Oświatowej
Powiatu Sztumskiego, której misją jest prowadzonej polityki oświatowej
mającej na celu: „Zapewnienie mieszkańcom powiatu sztumskiego
dostępności do kształcenia kompetencji, dostosowanych do wymagań
współczesności, uwzględniającego indywidualne potrzeby rozwojowe,
przygotowującego do funkcjonowania we współczesnym świecie”. Jej
realizacja odbywa się poprzez główne działania strategiczne określone
priorytetami oświatowymi:
 podniesienia efektywności kształcenia,
 wyrównywania szans edukacyjnych. Dostosowania oferty
edukacyjnej do wyzwań jakie stoją przed młodzieżą oraz do potrzeb
dzieci i młodzieży szczególnej troski,
 poprawę jakości i efektywności zarządzania oświatą,
 reorganizację i modernizacje bazy placówek oświatowowychowawczych,
 dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i aspiracji
młodzieży,
 aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz
programów innych instytucji na rzecz rozwoju edukacji.
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Najważniejszym działaniem strategicznym w okresie od 1 września
2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku było podjęcie:
Podjęcie Uchwały nr X/61/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie
Powiatu Sztumskiego od dnia 1 września 2019 roku która była
ostatnim etapem procesu wdrażania reformy oświatowej.

Egzamin ósmoklasisty
 W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019 –
2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski,
język obcy nowożytny oraz matematykę.
 Docelowo egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka
polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego
wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki,
geografii i historii. Uczeń będzie przystępował do egzaminu z tego
języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego przedmiotu obowiązkowego.
Gimnazjum
W roku szkolnym 2017/2018 nie odbyła się rekrutacja do klasy I gimnazjum,
co oznacza początek wygaszania tego typu szkół do roku szkolnego 2018/2019.
Liceum ogólnokształcące i technikum
 Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019
r. stało się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
 Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego
dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej była przeprowadzona
w roku szkolnym 2019/2020.
 Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostało
przekształcone w 5-letnie technikum.
 W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących,
techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczęły
równocześnie 2 roczniki uczniów: dzieci kończące klasę III gimnazjum
i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.
 Uczniowie kończący gimnazjum kształcą się w 3-letnich liceach o VIII
klasę szkoły podstawowej rozpoczęły naukę w 4-letnim liceum lub 5letnim technikum. Uczniowie mogą także kontynuować naukę w I
klasie branżowej szkoły I stopnia.
Egzamin maturalny
Obecnie absolwenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego
z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
ale nie jest określony próg zdawalności z tego egzaminu, dlatego po
wprowadzeniu projektowanych zmian, świadectwo dojrzałości otrzyma
absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów
obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego) oraz jednego
wybranego przedmiotu dodatkowego i z każdego z nich (przeprowadzanych
zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej) otrzyma co najmniej 30 %
możliwych do uzyskania punktów. Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy
egzaminów maturalnych na nowych zasadach są następujące:
 egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od
roku szkolnego 2022/2023,
 egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego
2023/2024,
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egzamin maturalny dla absolwentów szkoły branżowej II stopnia,
którzy ukończyli kształcenie w szkole branżowej I stopnia jako
absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego
2023/2024.

Szkoła branżowa I stopnia
 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła
zawodowa stała się trzyletnią branżową szkołą I stopnia,
 nie była prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klas I
trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych,
 w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 do szkoły branżowej I
stopnia była przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum,
 w roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w szkole branżowej I stopnia
odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej
szkoły zawodowej,
 począwszy od roku szkolnego 2019/2020 jest przeprowadzana
rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020
rozpoczęli naukę w czteroletnim technikum przystąpią do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach;
 uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli
naukę w czteroletnim technikum, będą przystępować do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych
zasadach obowiązujących przed 1 września 2017 r., a dla tych, którzy
nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej przewidziano
obowiązek przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na nowych zasadach.
W szkołach prowadzonych przez powiat sztumski:
 gimnazja uległy likwidacji poprzez stopniowe wygaszanie. W terminie
do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdzono zakończenie
ich działalności (Uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z
dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu;
Uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września
2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego
Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach)
 dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się
ośmioletnią gólnokształcących lub 4-letnich technikach, natomiast
dzieci kończące
 szkołą podstawową,
 dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa stała się branżową
szkołą I stopnia,
 dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla
uczniów
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym luz
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
stała się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy,
 szkoła policealna stała się szkołą policealną, o której mowa w art. 18
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
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Pozostałe szkoły przekształciły się w nowe typy szkół w drugim etapie
reformy ustroju szkolnego. I tym samym z dniem 1 września 2019 r.:
 dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące stanie się
czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 dotychczasowe czteroletnie technikum stanie się pięcioletnim
technikum.
Nawiązana została współpraca pracodawców z placówkami oświatowymi z
terenu powiatu sztumskiego, która odbywa się przede wszystkim poprzez
organizowani praktyk zawodowych dla uczniów klas technikum, natomiast dla
uczniów klas branżowej szkoły I stopnia poprzez organizowanie praktycznej
nauki zawodu. Uczniowie Zespołu Szkół w Sztumie uczestniczyli w stażach i
praktykach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów
pomorskich szkół zawodowych” - w 2019 roku podpisano 11 kolejnych staży.
Kolejną formą współpracy szkół z pracodawcami są wizyty studyjne i wycieczki
zawodowe. Organizuje je zarówno Zespół Szkół w Sztumie jak i Zespół Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach. Wycieczki te obejmują zakłady pracy, stacje
diagnostyczne, ODR Stare Pole, Gospodarstwa Rolne i Zakład Karny w Sztumie.
Uczniowie Zespołu Szkół w Sztumie poza miejscowymi zakładami mieli
możliwość zapoznania się z pracą logistyków, informatyków i ekonomistów w
takich przedsiębiorstwach jak Gdańsk – Ikea, Gdańsk – 7R – Logistyk,
Chwaszczyno – Interplasik. Wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołą a
zakładami pracy w konsekwencji ma podwyższyć poziom wiedzy w zakresie
praktycznej nauki zawodu i kompetencje absolwentów szkoły, a także lepiej
przygotować ich do wymagań współczesnego rynku pracy. Współpraca
pracodawców z placówkami oświatowymi z terenu powiatu sztumskiego
przebiega również poprzez włączanie się pracodawców w szereg inicjatyw
organizowanych przez szkoły np. „Dzień Przedsiębiorczości”, organizowany
rokrocznie Powiatowy Dzień Pracodawcy, czy spotkanie z przedstawicielami
Państwowej Inspekcji Pracy.
Rozpoczęto wdrażanie koncepcji zintegrowanego projektu edukacyjnego, dla
potrzeb rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Barlewiczkach. Koncepcja, została zaakceptowana przez
władze samorządowe województwa pomorskiego i stanowią podstawę do
wnioskowania o dofinansowanie zintegrowanego projektu edukacyjnego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedmiotowej koncepcji
zrealizowane zostały n/w inwestycje infrastrukturalne, obejmujące:
 budowę obiektu pracowni kształcenia zawodowego przy ZSZ w
Barlewiczkach dla potrzeb pracowni produkcji roślinnej, pracowni
produkcji zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża
środowisko), pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni
metrologii,
linia
diagnostyczna
do
badania
pojazdów
samochodowych (branża transport, logistyka i motoryzacja w
obszarze motoryzacja
 wyposażenie pracowni produkcji roślinnej, pracowni produkcji
zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża środowisko),
pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni metrologii,
linia diagnostyczna do badania pojazdów samochodowych (branża
transport, logistyka i motoryzacja w obszarze motoryzacja),
pracownia urządzeń techniki komputerowej, robotyki i
prototypowania układów elektronicznych, pracownia aplikacji
internetowych i baz danych, pracownia sieci komputerowych i
interfejsów HMI (branża ITC).
Ponadto w niniejszej koncepcji zatwierdzono wsparcie merytoryczne uczniów,
zwłaszcza w zakresie organizacji dodatkowych zajęć przedmiotowych, kursów,
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staży i praktyk zawodowych oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, a
także organizacji sieci doradztwa zawodowego w powiecie sztumskim.
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
Realizacja kierunków polityki oświatowej polegała na wdrażaniu nowej
podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rada szkoleniowa - „Podstawa
programowa w szkole ponadpodstawowej od 2019 roku oraz nowelizacja
Karty Nauczyciela”; Podniesienie jakości edukacji matematycznej,
przyrodniczej i informatycznej - realizacja programu autorskiego – „Komputer
w nauce”, realizacja innowacji pedagogicznej w klasie III TEL – „Eprzedsiębiorca w handlu i reklamie”, realizacja procesu edukacyjnego w
zawodzie technik informatyk, obserwacje lekcji matematyki i przedmiotów
przyrodniczych.
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów
społecznościowych - Tematy realizowane w ramach godzin wychowawczych,
Prelekcje i spotkania z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Sztumie,
Prowadzenie strony internetowej szkoły i facebooka.
Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek - Żywe lekcje z
przedmiotów zawodowych u pracodawcy – ZUS, Bank Spółdzielczym i Bank
PKO BP w Sztumie, realizacja projektu – Programy motywacyjne dla uczniów
pomorskich szkół zawodowych, przyznanie stypendium dla 18 uczniów szkoły
w ramach projektu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.
Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły - Rozwój wiedzy o patronie szkoły –
spotkanie i udział w wykładzie o Kasprowiczu przeprowadzony przez dyr.
Muzeum Jana Kasprowicza z Inowrocławia – p. Janinę Sikorską, Inscenizacje
patriotyczne – Z okazji Święta Niepodległości,
Tradycje kulturowe –
Jasełka, ubieranie choinki – w grudniu 2019 ozdoby wykonane przez uczniów
ukazywały postawy i działania proekologiczne w związku z realizacją projektu
„Smog bez tajemnic” w roku szkolnym. Profilaktyka w zakresie uzależnień –
spotkania i wykłady tematyczne, Inscenizacja przygotowana przez grupę
teatralną Iuvenis, np. Dwie strony medalu, Zmień wadę w zaletę, Jesteśmy
wśród Was, Koło wolontariatu.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu
oświaty - Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie,
Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach, Poszukiwanie
i wdrażanie nowych, innowacyjnych metod pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem metod aktywnych, metod opartych na neurodydaktyce i
nauczaniu przez doświadczenie – wykład pracownika PPP w Sztumie – Uczeń z
zespołem Aspergera w Szkole.
101 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i
kształtowanie patriotycznych postaw uczniów - Uroczystości w szkole z okazji
rocznicy 101-lecia uzyskania niepodległości, inscenizacja z okazji 80-rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci - Upowszechnianie
stosowania multimediów i narzędzi TIK na wszystkich lekcjach, doposażanie
szkoły w sprzęt komputerowy i multimedia wraz z oprogramowaniem
edukacyjnym. Organizacja Mistrzostw Polski w E-sporcie.
Projekty zrealizowane w szkole:
 Wyprawka szkolna,
 Zdolni z Pomorza,
 Liga zadaniowa,
 Praktyczna ekonomia – młodzieżowe mini przedsiębiorstwo,
 Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych,
 Debaty oksfordzkie – szkoła kultura dialogu obywatelskiego na
Pomorzu”,
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Lekcja z ZUS,
Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego pokolenia,
Szlachetna Paczka,
Pomorska komórkomania – DKMS - Dawca Komórek Macierzystych
Szpiku,
 Przełamywanie
barier
architektonicznych
przez
osoby
niepełnosprawne.
Aktywizacja uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
 Opracowany został harmonogram zajęć pozalekcyjnych. Najczęściej
są to zajęcia skierowane do maturzystów
 Przygotowanie prezentacji i pierwsze spotkanie rekrutacyjne z
gimnazjalistami.
 Organizacja Mistrzostw Polski w E-sporcie.
 Umieszczanie informacji na facebooku i prowadzenie strony
internetowej szkoły,
 Szkolne koło teatralne Iuvenis, - przygotowanie przedstawień – „Dwie
strony życia”, spektakl muzyczno-kabaretowy na Dzień Pracownika
Socjalnego,
 Przygotowanie inscenizacji – Spektakl z okazji Święta Niepodległości,
Jasełka ogólnoszkolne,
 Włączenie się w akcje Amnesty International – Pisanie listów
sumienia,
 Sztumski krokus 2017,
 Organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – udział
uczniów w wykładach przeprowadzonych przez przedstawicieli: GUS
Gdańsk, ZUS Sztum, Rzecznik Praw Konsumenta ze Sztumu, Urząd
Pracy w Sztumie, Regionalne Towarzystwo Rozwoju Dzierzgoń, Banki
– BS, PKO,
 Organizacja Światowego Dnia Przedsiębiorczości – uczestnictwo
uczniów w jednodniowych praktykach zawodowych,
 Targi Edukacji i Pracy – współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery
w Sztumie,
 Turniej debat oksfordzkich
 Żywe lekcje, np. lekcje u pracodawcy ZUS, Bank Spółdzielczy, Bank
PKO BP,
 Szeroko rozumiany wolontariat – Góra Grosza, Świąteczną zbiórka
żywności, szlachetna paczka, Pola Nadziei, udział w Gali wolontariatu,
współpraca z Caritasem,
 Akcja „Komórkomania” – pozyskanie i zarejestrowanie 68
potencjalnych Dawców Szpiku,
 E-sport – organizacja przedsięwzięcia Lan Party,
 Szkolna zbiórka makulatury,
 Aktywność Samorządu Uczniowskiego: organizacja otrzęsin uczniów
klas pierwszych, Organizacja Dnia Edukacji – teleturniej integrujący
społeczność szkolną, przygotowanie dekoracji i ubieranie choinki,
konkurs kolęd, organizacja przedsięwzięć angażujących całość
społeczność szkoły – Licealiada „Wolontariat bez tajemnic” , Dzień
Otwarty Szkoły,
 Działalność klubu gier logicznych –Planszówki na Narodowym,
konwent gier planszowych SztumCon, mistrzostwa Polski Szkół w
Rummikub, Festiwal Gier Gramy, Mistrzostwa Polski w „Domek”.
 Zajęcia sportowe – LA i piłka koszykowa chłopców,
 Spotkania integracyjne – połowinki klasy III Technikum, studniówka,
wyjazdy/ wycieczki edukacyjno-integracyjne.
 Nagranie SPOT-u pn. Jesteśmy wśród was.
 Sukcesy indywidualne i zespołowe:
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Stypendium Premiera RP – 2 uczennice
Stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego – w pierwszej połowie
roku -18 uczniów, w drugiej połowie roku – 11 uczniów.
 Stypendium Starosty Sztumskiego – w pierwszej połowie roku - 26
stypendystów, w drugiej połowie – 47.
 XIX Licealiada klasyfikacja końcowa szkół - III miejsce w woj.
pomorskim
 Uzyskanie certyfikatu Pomorskiej Szkoły z Życiem.
Działania edukacyjne i wychowawcze w środowisku lokalnym:
 IV Powiślański Konkurs historyczny – „Armia Krajowa i powojenne
losy jej żołnierzy”
 Współpraca z lokalnymi pracodawcami,
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Przewlekle Chorych „Dar
Serca”.
 Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Sztumie.
 Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku i Związkiem
Żołnierzy Armii Krajowej,.
 Współpraca z Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie.
 Organizacja spotkania autorskiego ze Sławomirem Suchodolskim dla
mieszkańców Malborka.
 Licealiada 2019 - Wolontariat kluczem do kariery– przedsięwzięcie
Samorządu Uczniowskiego integrujące społeczność szkolną gminy i
powiatu.
 Dzień otwarty szkoły. – prezentacja działalności szkoły –
zaangażowanie całej społeczności szkolnej.
 Spotkania rekrutacyjne w gimnazjach.
 Targi edukacyjne i pracy
 Festyn sportowo-rekreacyjny – współpraca z Radą Rodziców.
 Zorganizowanie warsztatów dla rodziców – Dlaczego rodzice powinni
wiedzieć więcej o środkach uzależniających?
 Współpraca z Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych „Medyk”
Sztum.
 Współpraca z klubami sortowymi Olimpia i Zantyr,
 Uczestnictwo w projekcie SCK Sztum – Kino niepodległe –
uczestnictwo w projekcji filmów.
Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
Realizacja kierunków polityki oświatowej polegała na wdrażaniu nowej
podstawy programowej kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2019/2020
priorytetem w edukacji było sześć podstawowych zagadnień, a mianowicie:
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie matematycznych kompetencji uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.
Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego.
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Najważniejsze działania podejmowane od stycznia do grudnia 2019 roku w
Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu to:
1. Dzień Rodzica
2. Przygotowanie oferty edukacyjnej dla absolwentów gimnazjum oraz dla
absolwentów szkół podstawowych. Zaproponowano nowe kierunki w
liceum ogólnokształcącym - profil informatyczny, profil biologicznochemiczny oraz profil humanistyczny
3. Udział w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie
4. Zorganizowanie Jubileuszowego X Przeglądu Kabaretów Szkolnych
pt."Edukacja na wesoło"
5. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym "Black Box" w Elblągu
6. Technicy obsługi turystycznej i technicy żywienia i usług gastronomicznych
uczestniczyli w IV ETAPIE KONKURSU ,,RAZEM DO ZAWODU" branża
Turystyka, sport, rekreacja i przemysł spożywczy - wyróżnienie
7. Reprezentowanie szkoły na Powiatowych Targach Edukacji i Pracy w
Barlewiczkach
8. Dzień Języków Obcych - National Day
9. „Norwid – Gastro 2019” - konkurs kulinarny
10. Udział w I edycji regionalnego konkursu kulinarnego dla
gastronomicznych szkół ponadgimazjalnych- Ryby, raki i ślimaki. III
miejsce
11. Organizacja i udział w XII Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń
Wiejskich "Stół Wielkanocny" - I miejsce
12. Nagranie filmu promocyjnego - Bo jak nie my to kto?
13. Dzień otwarty szkoły
14. Szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Jak nie czytam,
jak czytam”
15. Udział w Dożynkach Powiatowych - stoisko kulinarne oraz występ zespołu
Norwid Folk Dance
16. Udział w Salonie maturzystów
17. Udział w NARODOWYM CZYTANIU, impreza zorganizowana przez Gminną
Koalicję na Rzecz Rozwoju Bibliotek
18. Udział w Powiatowym Dniu Rodziny
19. Uczniowie klasy III ZSZ i I BSIs odwiedzili firmę Dam-Rob Sp. z o.o. w
Zalewie, gdzie zapoznali się z nowoczesnym parkiem maszyn. Wyjazd
odbył się w ramach prowadzonego doradztwa zawodowo- edukacyjnego
oraz współpracy z w/w firmą
20. Święto Patrona Szkoły
21. Rozdanie uczestnikom projektu certyfikatów Europass Mobilność
22. W ramach XII Pomorskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
uczniowie wzięli udział w spotkaniu z pisarką p. Anną Czerwińską- Rydel,
która pisze książki dla dzieci i młodzieży
23. Stypendia Starosty Powiatu.
24. Stypendia Prezesa Rady Ministrów
25. Udział w VI Powiatowym Festiwalu Twórczości pod hasłem: Triathlon
jakiego jeszcze nie było zorganizowanym przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Sztumie pod patronatem Starosty Powiatu Sztumskiego.
- III miejsce
26. Udział w akcji „Szkoła Pamięta”. Uczniowie odwiedzili m.in. groby
zasłużonych i cenionych osób – nauczycieli, poetów, scenografa oraz
bohaterów lat wojny i okupacji.
27. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych - uczniowie klas
gastronomicznych
uczestniczyli w warsztatach kulinarnych,
prowadzonych przez Panów Łukasza Barana oraz Krystiana Olejnika z
restauracji z MIKO Sushi & More w Elblągu.
28. W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów czeladniczych.
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29. Udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Przedsięwzięcie było wspólną
inicjatywą Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości
podczas uroczystości zorganizowanych przez władze miasta Dzierzgonia.
Grupy mundurowe, zespół NORWID FOLK DANCE reprezentowały Szkołę
w tym uroczystym dniu
30. Udział w powiatowym konkursie fotograficznym pod nazwą
"POWIAT SZTUMSKI - TU JEST PIĘKNIE." I miejsce
31. Trzy zespoły uczniów z naszej szkoły brały udział w grze Biznesowe
szaleństwo, której celem było zdobycie wiedzy ekonomicznej, rozwijanie
kreatywności i postawy przedsiębiorcze - II miejsce
32. Udział w Powiatowej Olimpiadzie HIV-AIDS-STOP zorganizowanej przez
Starostwo Powiatowe w Sztumie i Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Malborku - I miejsce
33. Spotkanie integracyjno- mikołajkowe w Uśnicach
34. Po raz kolejny młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu
integracyjno- mikołajkowym w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im.
Krystyny Jankowskiej w Uśnicach
35. Dzień Tolerancji w naszej szkole - uroczystość uświetnił występ „ Uśnickich
Aniołów”, który zaprezentował spektakl pt. „ Człowiek człowiekowi
wilkiem”
36. Udział w V Finale Powiślańskiego Konkursu Historycznego Armia Krajowa
i powojenne losy jej żołnierzy
37. Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach promocji szkoły
38. Akcja „Podziel się z innymi”
39. Udział w akcji „Adopcja serca”.
W ramach propagowania zdrowego stylu życia uczniowie szkoły brali udział w:
 Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej
 "Bezpieczne ferie zimowe" - spotkanie z policją
 Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Przyłączenie się do
akcji Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) pod hasłem
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
 Hazard? Nie, dziękuję - kampania informacyjno- edukacyjna Krajowej
Administracji Skarbowej - Spotkanie z funkcjonariuszami Służby
Celno-Skarbowej z Kwidzyna
 Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej.
 Obchody Światowego Dnia Zdrowia
 Światowy Dzień Bez Papierosa - konkurs
 Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych
 Zorganizowano Festyn Sportowo-Rekreacyjny
 II Profilaktyczne Mistrzostwa w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza
Dzierzgonia - II miejsce
 Udział w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych
 Europejski Dzień Zdrowego Żywienia i Gotowania - impreza
edukacyjna, promująca zdrowe odżywianie, gotowanie i zdrowy styl
życia. Młodzież uczestniczyła również w konkursie wiedzy o zdrowym
odżywianiu
 Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - II miejsce
 Mistrzostwa szkoły w Tenisie Stołowym
 Projekty zrealizowane w szkole:
 Ii II edycja projektu „Działajmy razem” realizowanego przez
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w ramach Programu Fundusz
 Inicjatyw Obywatelskich
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Młodzież biorąca udział w II edycji projektu: "Działajmy razem"
zapoznała się z funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Sztumie wyjazd
Przystąpienie i realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Żyjemy
i uczymy się w Europie”. Udział wzięło 24 osób z technikum żywienia
i usług gastronomicznych oraz technikum obsługi turystycznej
Przystąpienie do kolejnego projektu Erasmus+ - „Jedziemy do
Niemiec i rozszerzamy nasze kompetencje”. Projekt nalata
2019/2021. W projekcie biorą udział uczniowie z technikum żywienia
i usług gastronomicznych oraz technikum organizacji turystyki

Aktywizacja uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
 Uczniowie Zespołu Szkół im. C.K Norwida w Dzierzgoniu wystąpili w
ramach 27 finału WOŚP. Wolontariat oraz występ zespołu Norwid
Folk Dance
 Uczniowie Zespołu Szkół im. C.K Norwida w Dzierzgoniu z Branżowej
Szkoły I stopnia odwiedzili jedno z najnowocześniejszych
przedsiębiorstw w regionie warmińsko- mazurskim - Meble Wójcik
 Przedstawienie "Mała śpiąca królewna" przygotowane dla dzieci z
Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach koła bibliotecznego
 Wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej
 Członkowie Szkolnego Koła Fotograficznego LUX wybrali się do
Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji na zajęcia z profesjonalnym
fotografem - Malowanie światłem
 Uczniowie klasy II LO o profilu menadżerskim uczestniczyli w
spotkaniach w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.
 Obóz szkoleniowy klas mundurowych
 Zajęcia kulinarne oraz warsztaty kulinarne dla uczniów szkoły
podstawowej - Koło kulinarne Łasuch
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
W skład Zespołu wchodzą;
1. Technikum nr 2 o 4 letnim cyklu kształcenia w zawodach:
 technik informatyk,
 technik pojazdów samochodowych,
 technik rolnik
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 technik budownictwa
 technik hotelarstwa
2. Branżowa Szkoła I Stopnia jest szkołą wielobranżową w dualnym systemie
kształcenia zawodowego.
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego
4. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach:
 R 03 Prowadzenie produkcji rolniczej;
 Najważniejsze działania podejmowane w 2019 roku:
 Piknik technologiczny – dzień otwarty szkoły 04 czerwca 2019 r.,
 praktyki zawodowe w maju i październiku dla uczniów klas trzecich
technikum w ramach projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSZ w
Barlewiczkach we włoskich zakładach pracy,"
 zorganizowane przez ZSZ w Barlewiczkach spotkanie z lokalnymi
pracodawcami połączone ze szkoleniem w zakresie prawa pracy i
bhp,
 doroczna Wigilia Środowiskowa - 19 XII 2019 r.
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Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach
kształci oraz wychowuje dzieci i młodzież z umiarkowaną, znaczną i głęboką
niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z autyzmem i sprzężonymi
niepełnosprawnościami.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do
samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
Placówka przyjazna dziecku z wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą
pedagogiczną, zapewniającą niepełnosprawnemu dziecku rozwój zgodny z
jego możliwościami, dysponująca pracowniami: tkacką, kulinarną, pracytechniki, pracownię komputerową ze sprzętem audiowizualnym, salą
gimnastyczną, pracownią plastyczną wraz z galerią, salą do rehabilitacji i
gimnastyki korekcyjnej, salą stymulacji polisensorycznej.
Ośrodek organizuje wiele różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych
pozwalających na rozwijanie zainteresowań. Uczniowie należą do zespołu
muzyczno - wokalnego – „Uśnickie Anioły”. Osiągają znaczące sukcesy w
konkursach i przeglądach artystycznych. Odnoszą również osiągnięcia w
olimpiadach i zawodach sportowych w ramach Stowarzyszenia Olimpiady
Specjalne - Polska.
Zaletą Ośrodka jest to, że nikt nie jest anonimowy. Pozwala to na indywidualną
pracę z każdym dzieckiem, na stałą konfrontację założonych w programach
nauczania i wychowania celów i zadań z aktualnymi osiągnięciami uczniów, a
w razie potrzeby na wprowadzanie na bieżąco korekty.
Od 01.01.2018 r. SOSW zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
na
obszarze
powiatu,
określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września
2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczychoraz doposażenie placówki pełniącej funkcję
tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka i jego rodziny).
Najważniejsze działania podejmowane w 2019 roku przez jednostkę:
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 Bal karnawałowy. Przedstawienie dla uczniów szkół podstawowych
oraz przedszkoli.
 Powitanie wiosny.
 Światowy dzień Osób z Zespołem Downa.
 Warsztaty dla dzieci, rodziców i uczestników ŚDS Ozdoby
Wielkanocne.
 Kulinarne warsztaty wielkanocne z rodzicami.
 Powiatowy Przegląd Stołów Wielkanocnych.
 Spotkanie Młodzieżowej Rady Powiatu w Uśnicach.
 Zajęcia otwarte SPDP.
 Realizacja programu „Razem dla wolontariatu” (spotkania, akcje
charytatywne, Noc Wolontariatu).
 Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
 Lekcje muzealne w Malborku.
 Lekcje biblioteczne.
 Działalność w ramach drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku –
DHNS „Uśnickie Wilki”.
 Udział w projekcie „Przełamywanie barier - oparcie społeczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi” (Dogoterapia, Hipoterapia,
alpako terapia).
 Sprzątanie świata we współpracy z Leśnictwem Wilki.
 Święto pieczonego ziemniaka.
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Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
Organizator
Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty na Kwidzyńskim Forum
Teatralnym Szkolnictwa Specjalnego.
Dzień pluszowego misia.
Kiermasze Bożonarodzeniowe.
Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci, rodziców i uczestników ŚDS.
Spotkanie opłatkowe.
Wyprzedaże garażowe w ramach kampanii „Zakręcona Akcja”.
Organizacja Festynu Rodzinnego „Uśnickie Hawaje” z okazji otwarcia
placu zabaw.

Realizacja kierunków polityki oświatowej w 2019 roku polegała na
podnoszeniu jakość i atrakcyjność placówki zarówno w sferze dydaktycznej,
wychowawczo-opiekuńczej jak i estetycznej. Czyniono starania, aby do
placówki przybywali nowi uczniowie i nie odchodzili z niej ci , którzy ukończyli
któryś etap edukacyjny. W tym celu:
 stworzono nową pracownię arteterapii z profesjonalnym
wyposażeniem,
 przygotowano nowe pomieszczenie dla grupy wychowawczej z
wyposażeniem (gdyby zwiększyła się liczba wychowanków),
wyposażenie kuchni kulinarnej.
 stworzono i odnowiono tereny zielone-rekreacyjne na terenie
ośrodka,
 prowadzono zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne, rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia, tj. muzyczne, sportowe,
informatyczne, , multimedialne, taneczne, teatralne, kucharskie i
inne,
 przygotowano ciekawy i urozmaicony kalendarz imprez i uroczystości
w placówce,
 pozyskano fundusze na realizację pracowni Sali Doświadczania
Świata.
 pozyskano fundusze oraz zrealizowano projekt grantowy „Budowa
nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw – Ruch to zdrowie , Nasz
(Anielski) pomost ponad podziałami (…)” ze środków PRFON na lata
2014-2020.
 pozyskano środki z projektu „Posiłek w szkole i w domu” na
doposażenie kuchni.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębiu
kształci dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
terapeutycznymi. Do ośrodka uczęszczają osoby z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z różnego rodzaju
sprzężeniami. Zaletą Ośrodka jest to, że uczy się tu niespełna 80 dzieci, zatem
nikt nie jest anonimowy. Pozwala to na indywidualną pracę z każdym
dzieckiem, na stałą konfrontację założonych w programach nauczania i
wychowania celów i zadań z aktualnymi osiągnięciami uczniów, a w razie
potrzeby na wprowadzanie na bieżąco korekty. Wszystkie sale dydaktyczne
Ośrodka wyposażone są w tablice interaktywne z dostępem do Internetu.
Ośrodek ma nowoczesną salę sportową, siłownię z profesjonalnym sprzętem
sportowym oraz wielofunkcyjne boisko sportowe. Uczniowie mogą korzystać
z internatu z własną kuchnią. Kadra Ośrodka stara się jak najlepiej
przygotowywać wychowanków do życia w społeczeństwie. Rozwija w nich
poczucie bezpieczeństwa, szacunek dla siebie i innych, poczucie godności,
odpowiedzialności i niezależności osobistej.
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W skład Ośrodka wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa.
2. Branżowa Szkoła I Stopnia o 3 letnim cyklu kształcenia (kształcenie w
zawodzie kucharz odbywa się na terenie Ośrodka, kształcenie w innych
zawodach u pracodawców)
3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Najważniejsze działania podejmowane w 2019 roku przez jednostkę:
 Zabawa karnawałowa
 Szkolny Konkursu Recytatorski „Julian Tuwim – czarodziej słowa”
 Powitanie wiosny
 XVIII Wojewódzki Konkurs Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży
„Mój Region” (kategoria rysunek: 2 razy I miejsce i II miejsce)
 Udział w Festiwalu Karaoke w Tczewie (nagrody: kategorie klasy IVVI: I i III miejsce, klasy VI-VIII i gimnazjum: I miejsce, kategoria duety:
II miejsce
 Udział w IV Pomorskim Turnieju Gier Planszowych Szkół Specjalnych
w Tczewie (gra "Chińczyk" - I miejsce, gra "4 w linii" - II miejsce)
 Szkolny Przegląd Piosenki Religijnej i konkurs wiedzy religijnej
 Dzień Sportu - Dzień Dziecka
 Wizyta przedstawicieli SOSW w Kołozębiu w szkole partnerskiej w
Kozłowej Rudzie na Litwie
 Udział w kiermaszu przedświątecznym w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Sztumie
Realizacja kierunków polityki oświatowej w 2019 roku polegała na
wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,
wdrażaniu podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego, prowadzeniu kształcenia zawodowego opartego na ścisłej
współpracy z pracodawcami, bezpiecznym i odpowiedzialne korzystaniu z
zasobów dostępnych w sieci.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie
w 2019 roku wydano 365 opinii oraz 182 orzeczenia do kształcenia
specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju.
Poradnia prowadziła diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
a także badania przesiewowe logopedyczne wraz z programem „Słyszę”.
Prowadzano zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapię logopedyczną,
terapię psychologiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z uczniami
zdolnymi, terapię dla zagrożonych uzależnieniem, konsultacje dla zagrożonych
uzależnieniem oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
Realizowano zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i
zawodu, a także zajęcia grupowe w szkołach i placówkach o charakterze
profilaktycznym i psychoedukacyjnym. Odbywały się interwencje kryzysowe w
szkołach, obserwacje na terenie szkół i przedszkoli. Cyklicznie odbywały się
konsultacje z rodzicami nt. trudności w nauce dzieci, metod pracy, form
wsparcia.
Placówka prowadziła „Szkołę dla rodziców i wychowawców”, ponadto
warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Przedstawiciele Poradni brali udział w
radach pedagogicznych, realizowali prelekcje i wykłady dla nauczycieli oraz
rodziców z naszego powiatu, a także dla dyrektorów szkół i przedszkoli z
województwa pomorskiego.
Prowadzono sieć dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz opiekę nad
praktykami studenckimi.
Pracownicy Poradni byli prelegentami na konferencjach ogólnopolskich.
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Przy Poradni działa Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego zajmujące się
opieką nad uczniem zdolnym. Zorganizowano VI Powiatowy Festiwal
Twórczości – „Triathlon jakiego jeszcze nie było”.
Poradnia uczestniczyła w Zespołach interdyscyplinarnych.
Prowadzono także Debatę „Polityka Szkoły Wobec Przemocy”
współorganizowaną z Powiatową Komendą Policji w Sztumie
Jednostka współpracuje z Uniwersytetami i Szkołami Wyższymi w sprawie
realizacji praktyk studenckich.
Bierze udział w Projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Sztumski” oraz
„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim” oraz jest
inicjatorem Otwartych dni logopedycznych.
Placówka współpracuje z Fundacją Bona Fide „Dom dla Dzieci” , z Klubem Gier
Pionkolandia oraz z MGOPS i GOPS w naszym powiecie.
PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Ochrona zdrowia
Działania podejmowane w 2019 roku:
1. Zarząd Powiatu Sztumskiego za zgodą Rady Powiatu Sztumskiego,
wyrażoną w Uchwale nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 roku w sprawie
utworzenia przez Powiat Sztumski wspólnie ze „Szpitalami Polskimi”
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 07.02.2019 roku zawiązał
spółkę w celu wykonywania zadań z zakresu zespołu ratownictwa
medycznego. Potrzeba podjęcia powyższych kroków wynika ze zmiany
wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 1115). Znowelizowany przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 w/w
ustawy stanowi, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa
medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom
leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej
większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego. Na podstawie powyższych zmian powołano spółkę pn.
„Karetki Sztumskie” z siedzibą w Sztumie, dzięki czemu będzie ona mogła
stanąć do konkursu, który zostanie ogłoszony przez NFZ na tego typu
usługi.
2. Organizacja spotkań z przedstawicielami aptek z terenu powiatu
sztumskiego, podczas których omawiane byłby sprawy dotyczące
pełnienia dyżurów przez apteki, a także wypracowywano porozumienia
dotyczące grafików dyżurowania.
3. Podczas obchodów Honorowego Krwiodawstwa, główny organizator PCK
Malbork, ufundowano nagrody rzeczowe dla 2 osób z terenu powiatu
sztumskiego w postaci nagród rzeczowych.
4. We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Malborku w grudniu ub. r zorganizowano olimpiadę dotyczącą wiedzy o
HIV i Aids, w której wzięli udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
z terenu Powiatu Sztumskiego. Podczas Olimpiady mieszkańcy powiatu
sztumskiego mogli bezpłatnie wykonać badania – BMI oraz pomiar
ciśnienia krwi.
5. W ramach akcji zbiórka krwi użyczano parkingu przy Starostwie
laboratorium na kółkach. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem
wśród mieszkańców powiatu.
6. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie w sprawie
wyrażenia woli współpracy Urzędu Wojewódzkiego z Powiatem
Sztumskim przy realizacji regionalnego programu polityki zdrowotnej o
nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw
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pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”. W ramach przedsięwzięcia
zaszczepione zostały 83 osoby.
7. Odbyło się oficjalne otwarcie lądowiska przy Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym w Sztumie.
8. W kwietniu odbyło się uroczyste przekazanie karetki pogotowia, której
darczyńcą była firma LEIER POLSKA S.A. na rzecz spółki „Karetki
Sztumskie”, której Powiat Sztumski jest współudziałowcem.
9. W maju odbyły się Uśnickie Dni Zdrowia, podczas których zostały
przeprowadzone badania stóp wśród wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach.
10. Zarząd Powiatu Sztumskiego za zgodą Rady Powiatu Sztumskiego,
wyrażoną w Uchwale nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 roku w sprawie
utworzenia przez Powiat Sztumski wspólnie ze „Szpitalami Polskimi”
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 07.02.2019 roku zawiązał
spółkę w celu wykonywania zadań z zakresu zespołu ratownictwa
medycznego. Potrzeba podjęcia powyższych kroków wynika ze zmiany
wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2018, poz. 1115). Znowelizowany przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 w/w
ustawy stanowi, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa
medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom
leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej
większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego. Na podstawie powyższych zmian powołano spółkę pn.
„Karetki Sztumskie” z siedzibą w Sztumie, dzięki czemu będzie ona mogła
stanąć do konkursu, który zostanie ogłoszony przez NFZ na tego typu
usług.
11. W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sztumie, na zaproszenie Starosty, przeprowadzili instruktaż
przypominający pracownikom urzędu zasady udzielania pierwszej
pomocy podczas zatrzymania akcji serca.
Promocja
Promocja Powiatu w 2019 r. odbywała się m.in. poprzez różnego rodzaju
wsparcie finansowe i merytoryczne różnego rodzaju przedsięwzięć, tj.
konkursy, turnieje, przeglądy.
Starostwo Powiatowe jest czynnym współorganizatorem największych imprez,
które odbywają się na terenie Powiatu: m. in. Bieg Solidarności w Sztumie,
przeglądy Powiatowe i Wojewódzkie Kół Gospodyń Wiejskich, Staropolski
Przegląd Piosenki Biesiadnej, Koncerty Chopinowskie w Muzeum w Waplewie
Wielkim, Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych, Przegląd Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Plener Malarski oraz Świąteczny
Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Podczas Dożynek Powiatowych, które odbywały się na boisku sportowym w
Starym Mieście, zorganizowano imprezę plenerową dla mieszkańców powiatu
sztumskiego. Zapewniano darmowe atrakcje takie jak: grochówkę, bigos,
pierogi i inne swojskie wyroby oraz atrakcje dla najmłodszych.
Na potrzeby promocyjne zakupione zostały gadżety reklamowe (m.in. torby
duże, breloki, teczki, długopisy, notesy, kalendarze, kubki, filiżanki, smycze) z
napisem i herbem Powiatu Sztumskiego. Nabywane były również książki
zawierające informacje publicystyczno – historyczne na temat terenu powiatu.
Z innych działań promocyjnych należy wymienić imprezy oraz uroczystości
organizowane i współorganizowane oraz współfinansowane przez powiat
sztumski. Corocznie jest ich kilkanaście. Niektóre mają charakter cykliczny,

Strona 23 z 65

inne jednorazowy. Podobną formą promocji jest także objęcie patronatem
niektórych imprez przez Starostę Sztumskiego.
Kolejną formą promocji powiatu jest jego reprezentowanie na zewnątrz m.in.
po przez aktywność społeczną, różnego rodzaju instytucji oraz szkół.
Przykładami tego typu działań są np.:
 występy zespołów sportowych: m.in. Olimpia Sztum, UKS „Sokolik”;
 występy zawodników sportowych m.in. K.S. „Victoria”, LKS „Zantyr”;
 występy uczniów z terenu powiatu na wojewódzkich i ogólnopolskich
zawodach i konkursach;
 wyjazdy na wojewódzkie, ogólnopolskie przeglądy zespołów
artystycznych dzieci i młodzieży prowadzone w większości przez
szkoły i domy kultury.
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
Sport
Organizacja sportu odbywa się głównie poprzez działalność stowarzyszeń
sportowych i szkół. Na terenie Powiatu działa 17 uczniowskich klubów
sportowych i 27 klubów sportowych zajmujących się szeroko rozumianym
rozwojem sportu, głównie wśród dzieci i młodzieży. Zawodnicy takich Klubów
jak LKS Zantyr (lekkoatletyka), UKS „Sokolik”, czy KS Victoria (kajakarstwo),
uczestniczą w zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej i zdobywają
medale. W powiecie sztumskim rozwijają się również inne dyscypliny
sportowe i formy aktywności sportowej tj:
 jeździectwo w Klubie Jeździeckim w Stadninie Koni Iskra,
 tenis ziemny w Brake Point w Sztumie,
 nordic walking w LKS ZANTYR,
 tenis stołowy w Sokoliku Czernin
 kolarstwo w Liderze Sztum.
Piłkarskie kluby sportowe uczestniczą w rozgrywkach systemu ligowego
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na terenie powiatu znajduje się 5 kompleksów
Boisk Orlik, 18 boisk trawiastych pełnowymiarowych do piłki nożnej, ponad 17
boisk przyszkolnych, 13 sal gimnastycznych. Powiat Sztumski aktywnie wspiera
(organizacyjnie, a także finansowo) imprezy sportowe, które odbywają się na
naszym terenie.
Największe imprezy sportowe, które wsparto organizacyjnie i finansowo w
2019 to:
 Cykl Biegów Grand Prix w Sztumie.
 XXXIII Regaty Kajakowe o Memoriał Jana Raabe w Sztumie.
 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Brydżu Sportowym o
Puchar Starosty Sztumskiego
 Turnieje gry w „Baśkę”
 Turniej Piłkarski „Zakończenie lata” organizowany przez Klub Piłkarski
„Olimpia Sztum”
 XI Rodzinne Zawody Spławikowo – Gruntowe o Puchar Starosty
Sztumskiego
 VI Memoriał Wiesława Murawskiego w LA
 II Bieg Pamięci
 I Bieg Komtura Dzierzgońskiego
 Eliminacje powiatowe XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Ponadto w przeciągu roku szkolnego odbywa się około 50 zawodów
sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizowanych przez
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zgodnie z kalendarzem imprez
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Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, są to zawody
szczebla powiatowego, będące eliminacjami do zawodów wojewódzkich, w
których szkoły powiatu sztumskiego odnoszą znaczące sukcesy m.in. w lekkiej
atletyce, biegach przełajowych, unihokeju czy piłce nożnej.
W klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół średnich województwa
pomorskiego za rok szkolny 2018/19 szkoły z naszego powiatu na 119
sklasyfikowanych, Zespół Szkół w Sztumie plasuje się na 3 miejscu.
Powiat sztumski organizuje również zawody szczebla wojewódzkiego i
półfinały wojewódzkie m.in. w biegach przełajowych, unihokeju, tenisie
stołowym czy szachach.
Turystyka
Oferta turystyczna powiatu zawiera się w istniejących obiektach turystycznych
(2 campingi, 17 gospodarstw agroturystycznych, około 30 punktów
gastronomicznych i restauracyjnych). Na uwagę pod względem wykorzystania
miejsc noclegowych zasługują: Dworek u Leszczyńskich w Gościszewie, Stajnia
Iskra w Sztumskim Polu, Zajazd Ostoja w Przezmarku oraz liczne gospodarstwa
agroturystyczne. Na terenie powiatu istnieją aktualnie 4 muzea: Oddział
Muzeum Zamkowego w Malborku – Zamek w Sztumie, Oddział Muzeum
Narodowego w Waplewie Wielkim, Sala Muzealna w Sztumie oraz Muzeum
Jajka Małgorzaty Krause w Dzierzgoniu. Aktywnie działa Konfraternia
Wielkiego Jadła, Napitku i Rękodzieła w Parparach, która organizuje warsztaty
poświęcone gotowaniu, wędzeniu i rozpowszechnia wyroby regionalne.
Poprzez realizację projektu pt. „Podniesienie Atrakcyjności Szlaku Zamków
Gotyckich” na terenie 7 gmin (Sztum, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki
Pomorskie, Dzierzgoń, Prabuty i Malbork) powstało wiele miejsc
wypoczynkowych i rekreacyjnych, np. miejsce wypoczynkowe w Balewie, nad
Jeziorem Kuksy w gminie Dzierzgoń i nad Jeziorem Zajezierskim w Sztumie.
Powstało wiele miejsc atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży: place zabaw itp. Przy
realizacji w/w projektu powstało pierwsze w powiecie Centrum Informacji
Turystycznej, które mieści się w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury.
Niewątpliwie ogromnym walorem turystycznym powiatu jest przystań
żeglarska w Białej Górze, wybudowana w ramach projektu pn. „Pętla Żuławska
– rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Dzięki skutecznej działalności operatora
przystań jest co raz częściej odwiedzana przez żeglarzy i wodniaków, bywają
weekendy, że brakuje miejsc do cumowania.
KULTURA
Działalność kulturalna w powiecie sztumskim oparta jest przede wszystkim na
współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury, a także bibliotekami.
Głównym odbiorcą konkursów są dzieci i młodzież szkolna. Imprezy „masowe”
kierowane są do ogółu mieszkańców powiatu sztumskiego. Powiat był
organizatorem lub wsparł organizacyjnie i finansowo następujące imprezy:
 Dożynki Powiatowe – 7 września 2019 r.
 Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 Powiatowy Konkurs Fotograficzny – „Powiat Sztumski – tu jest
pięknie”
 IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle
 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 V Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
 Konkurs Fotograficzny „Na najbardziej kreatywne selfie”
 XII Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich
 Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka
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XVI Powiatowy Przegląd Grup Tanecznych, Wokalnych i Solistów
„Koniczynka 2019” oraz Małe Mistrzostwa Piłki Nożnej i Siatkowej dla
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 Piknik Służb Mundurowych – w ramach uczczenia 100 roczny służb
mundurowych
 XXVIII Ogólnopolski i XVI Międzynarodowy Przeglądu Sztuki
Więziennej w Sztumie
 Ogólnopolski Plener Malarski w Barlewiczkach
 700 lecie wsi Koślinka
 700 lecie Starego Miasta i 60 lecie OSP Stare Miasto
 Konkurs plastyczny „Zabytki Powiatu Sztumskiego”
 Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach
 VI Powiatowy Festiwal Twórczości pn. „Triathlon jakiego jeszcze nie
było”
 I Powiatowy Zlot Seniorów
 Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim.
 Licealiada w ZS w Sztumie w dniu 21 marca 2019 r.
 V Powiślański Konkurs Historyczny „Armia Krajowa i Powojenne Losy
Żołnierzy”
 Eliminacje Powiatowe Olimpiady Młodych Rolników i BHP
 Turniej Rycerski na Zamku w Sztumie
Pomoc finansowa powiatu zachęca do realizacji różnych przedsięwzięć
kulturalnych o charakterze ponadgminnym (konkursów, przeglądów itp.) Życie
kulturalne o szerszym zasięgu skupia się przede wszystkim w dwóch
miastach powiatu: Sztumie i Dzierzgoniu. Ośrodki Kultury są pomysłodawcami
i organizatorami wielu wydarzeń kulturalnych.
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego dotyczy
zadanie
w
roku
sprawozdawczym
Nazwa zadania

Zadanie realizowane
oparciu o programy

w

Realizator
Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

Wykaz projektów zrealizowanych w ramach środków pozabudżetowych w
2019 roku stanowi Załącznik Nr 2 do Raportu o stanie powiatu
Pomoc społeczna.
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Polityka prorodzinna.
Uchwała Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września
2012 w sprawie Powiatowego Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2020.
Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016 - 2021”
Uchwała Nr XLI/251/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października
2018r. w sprawie przyjęcia Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Sztumskim na lata 2018-2022.
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Sztumskim na lata 2019 - 2021
Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizuje pilotażowy
program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Celem
głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji. Otrzymane środki finansowe z PFRON
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na realizację w/w programu w roku 2019 to 127.492,60zł (w tym 7.741,55 zł
na obsługę, promocję oraz ewaluację programu). Pozytywnie rozpatrzono 43
wnioski, w których łączna kwota dofinansowania wyniosła 107.379,51zł i
6.941,76zł na obsługę, promocję oraz ewaluację programu.
W 2019r. PCPR w Sztumie realizował program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA –
EDYCJA 2019”. Program zakładał świadczenie usług opieki wytchnieniowej
poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego
poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w
zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub
opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 osobami
niepełnosprawnymi
ze
znacznym
stopniem
niepełnosprawności.
W 2019 r. wpłynęło 13 wniosków. Kwota środków z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wykorzystana przez PCPR na
dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego
poradnictwa wyniosła 22.976,00 zł. Na obsługę programu wykorzystano
229,76 zł. Wkład własny wyniósł 5 744zł.
Głównym celem Powiatowego Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych,
tak aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw i uczestniczyć w życiu
społecznym i zawodowym.
W ramach realizacji programu w 2019 roku zostały podjęte działania:
1. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: 158 056zł
wypłacone dla 126 wnioskodawców (wraz z opiekunami),
2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych: 44 506,59zł wypłacone dla 25 wnioskodawców,
3. dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych: 203 339,39zł wypłacone dla
464 wnioskodawców,
4. współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi i
fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej, poprzez dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki: 12 000 zł wypłacone dla 3 podmiotów, w tym dla:
 Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie,
 Polskiego Związku Niewidomych, Koła Powiatowego w Sztumie,
 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego
w Sztumie.
5. Likwidacja barier transportowych w ramach realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” poprzez zakup pojazdu do
przewozu osób z niepełnosprawnością: 70 000zł wypłacone dla 1
beneficjenta:
 Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Koniecwałdzie.
6. Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu. Liczba uczestników: 51.
Dofinansowanie w 2019r.: 922 717zł (środki PFRON) i 102 544 (środki
Powiatu).

Strona 27 z 65

Celem Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim jest
efektywny rozwój systemu pieczy zastępczej ze szczególnym naciskiem na
wychowanie dziecka w rodzinnej formie opieki oraz doskonalenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2019 zrealizowano następujące
działania:
1. Szkolenia dla rodzin zastępczych:
 rodzina zastępcza spokrewniona - znaczenie rodziny biologicznej w życiu
dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz zadania opiekunów
zastępczych,
 lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających,
 analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia
się dorastającego wychowanka,
 radzenie sobie z agresją wśród dzieci,
 profilaktyka uzależnień - działania edukacyjne dla rodziców.
2. Szkolenia i terapia dla wychowanków rodzin zastępczych:
 Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – trening umiejętności społecznych.
 Szkolenie -zjawisko cyberprzemocy.
 Psychoterapia dziecka z zaburzeniami zachowania.
3.





4.








Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w środowisku lokalnym:
piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Mikołajkach Pomorskich
dnia 1 czerwca 2019r.,
udział pracowników PCPR w V Powiatowych Targach Edukacji i Pracy,
udział pracowników PCPR w XI Turnieju Rycerskim w Sztumie,
udział pracowników PCPR w Dożynkach powiatowo-gminnych
w
Starym Mieście,
Piknik biegowy w Miniętach.
Wycieczki i różne wydarzenia zorganizowane dla dzieci w 2019 r.:
Dzień Otwarty w Centrum Rekreacji i Sportu w Dzierzgoniu,
konkurs plastyczny na Kartkę Wielkanocną,
Dzień Dziecka z wędką w Krzewsku,
XVII Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr.
„Łupaszki”,
konkurs fotograficzny pt." Najciekawsze zdjęcie wakacyjne",
wycieczka do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,
konkurs na ozdobę świąteczną "Podziel się magią Świąt".

5.

W 2019 r. zgłoszono do Ośrodka Adopcyjnego 11 dzieci z uregulowaną
sytuacją prawną, z czego 8 dzieci zostało przysposobionych.

6.

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin zastępczych w formie grup wsparcia,
porad prawnych, pomocy psychologicznej.

7.

Zapewniono pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka w formie współpracy z koordynatorami rodzinnej
pieczy zastępczej.

8.

Zapewniono pomoc i wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej.

Co pół roku w siedzibie PCPR organizowane jest posiedzenie zespołu do spraw
okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz
ocenę zasadności ich dalszego pobytu w powyższej formie. Pracownicy PCPR
ściśle współpracują z Ośrodkami Pomocy Społecznej- pracownikami
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socjalnymi, asystentami rodzin, Sądami, Kuratorami, środowiskiem szkolnympedagogami, psychologami, wychowawcami.
Jednostka realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie
przemocy, poprzez skuteczną pomoc ofiarom i osobom stosującym przemoc,
ale również odpowiednie działania interwencyjne i interdyscyplinarna
współpraca jednostek.
Działania:
Punkt Interwencji Kryzysowej, którego zadaniem jest udzielenie poradnictwa i
wsparcia, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej z przemocą
w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie następujących
form pracy z klientem:
 Porady i konsultacje psychologiczne – porady i konsultacje mogą być
jednorazowe lub rozłożone na etapy, mogą dotyczyć problemów
przemocy, rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, osobistych itp.
 Poradnictwo prawne – porady i konsultacje, pomoc w wypełnianiu
dokumentów, pisaniu pism, wniosków i podań.
 Poradnictwo socjalne – prowadzone przez pracownika socjalnego
Centrum.
Osoby korzystające z punktu to przede wszystkim kobiety, które są ofiarami
przemocy domowej, często doświadczają realnego zagrożenia życia lub
zdrowia.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielono następującej pomocy:
 3 porad socjalnych,
 177 porad psychologicznych,
 101 porad prawnych,
 założono 2 Niebieskie Karty.
Realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie- uczestniczyło 12 osób, zakończyło 8 osób.
Jednostka stale współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, sądem, policją,
placówkami ochrony zdrowia oraz innymi instytucjami pomocowymi z terenu
powiatu sztumskiego. Współpraca z policją obejmuje przede wszystkim
udostępnianie danych o osobach, które stosują przemoc oraz wobec których
stosowana jest przemoc. Ponadto jednostka współpracuje ze
Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona z/s w
Kwidzynie, które prowadzi na terenie powiatu sztumskiego Centrum Usług
Socjalnych „Dom kobiet” w Piekle, które dysponuje miejscami noclegowymi i
pomocą specjalistów. Celem Stowarzyszenia jest m.in. niesienie różnorodnych
form pomocy kobietom i ich dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej. W związku z powyższym w razie konieczności udzielenia schronienia
jest możliwość uzyskania pomocy w/w Stowarzyszenia. Osobę potrzebującą
pomocy kieruje odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania ośrodek
pomocy społecznej, który ponosi odpłatność za pobyt.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2019r. brali udział w
gminnych zespołach interdyscyplinarnych w Starym Dzierzgoniu oraz w
Sztumie. Zespoły odbywały się cyklicznie raz na kwartał. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie jest w stałym kontakcie z członkami zespołu.
Pracownicy naszej instytucji brali również udział w pracach grup roboczych
powołanych w ramach gminnych zespołów interdyscyplinarnych.
Współpraca ze stowarzyszeniami:
PCPR w Sztumie współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie, które prowadzi dwa
Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie powiatu sztumskiego, tj. WTZ w

Strona 29 z 65

Realizator

Koniecwałdzie oraz WTZ w Dzierzgoniu. Warsztaty są placówkami pobytu
dziennego, wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo, stwarzającymi
osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
W obu placówkach jest 51 uczestników.
Jest ścisła współpraca z Fundacją Społeczną „Bona Fide” w Dzierzgoniu.
Fundacja na zlecenie Powiatu Sztumskiego realizuje zadanie pod nazwą
„prowadzenie dwóch odrębnych placówek opiekuńczo- wychowawczych typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowanków każda, w Szropach i Dzierzgoniu.
Zakład Aktywności Zawodowej
Przedmiotem działalności zakładu z punktu widzenia gospodarczego jest
wykonywanie usług gastronomicznych dla pacjentów szpitala, przedszkoli ,
ośrodków dziennego pobytu oraz klientów indywidualnych, usług
szwalniczych, stolarskich i papierniczych. Naszymi klientami są firmy z terenu
powiatu Sztumskiego oraz całej Polski. Prowadzenie działalności usługowej
pozwala na realizację głównego celu, jakim jest rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, orzeczonym w związku z upośledzeniem
umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem. ZAZ przygotowuje w/w grupę
pracowników do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym
rynku pracy. Ponadto zakład podejmuje działania mające na celu poprawę
stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych oraz pomoc w ich
usamodzielnieniu.
Zakład Aktywności Zawodowej
w Sztumie
zatrudnia 70 osób
niepełnosprawnych, w tym 39 ze znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz 31 z umiarkowanym. Ponadto w zakładzie zatrudnionych jest 25 osób
pełnosprawnych, które codziennie koordynują, wpierają i pomagają osobom
niepełnsprawnym w ich codziennych zawodowych obowiązkach. ZAZ z
powiatu sztumskiego zatrudnia 58 osób niepełnosprawnych, 7 osób z powiatu
malborskiego oraz 5 osób z powiatu kwidzyńskiego.
W 2019 roku 4 osoby niepełnosprawne uzyskały zatrudnienie na otwartym
rynku pracy.
W 2019 roku w zakładzie odbywali nieodpłatne praktyki uczniowie z SOSW w
Malborku oraz SOSW w Uśnicach.
Pracownicy zakładu stale podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w
szkoleniach doskonalących. W 2019 roku przeprowadzano wśród
pracowników niepełnosprawnych kurs obsługi sztancygla, dwie osoby odbyły
kurs wózka widłowego, jedna osoba kurs kelnerski.
W 2019 roku zrealizowane inwestycje i remonty w ZAZ:
 zakup sztancygla za kwotę - 68.880,00 zł
 zakup półautomatycznej krajalnicy na dział gastronomii - 15.894, 06
zł
 zakup kotleciarki na dział gastronomii - 4999, 94 zł
 zakup 2 maszyn czyszczących powierzchnie - 26.764, 80 zł
 zakup sprzętu do rehabilitacji – 1769, 00 zł
 wymiana bram garażowych w pomieszczeniu gospodarczym – 12
000,00 zł
 wymiana instalacji elektrycznej w garażu – 1400, 23 zł
 wymiana poszycia dachowego na kuchni 520 m2, wymiana podłóg w
biurach i gabinetach rehabilitacji, remont z wymianą mebli w 3
pomieszczeniach socjalnych w której spożywają śniadania osoby
niepełnosprawne przy ul. Żeromskiego, naprawa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy kuchni ZAZ, odświeżenie i pomalowanie sali
bankietowej w Barlewiczkach- łączna wartość remontu 73.075,00 zł
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W 2019 roku z Zakładowego Funduszu Aktywności udzielono pomocy
osobom niepełnosprawnym poprzez:
 udzielenie 23 pożyczek (zakup opału na zimę, remont i modernizacja
mieszkania, wymiana sprzętu AGD, RTV ) o łącznej wartości 43,500 zł,
 dofinansowano studia podyplomowe 1 osobie niepełnosprawnej –
600 zł,
 udzielono pomoc finansowej na zakup i naprawę sprzętu
rehabilitacyjnego (przedmioty ortopedyczne)- 7740,64 zł (okulary,
gorsety, opony, dentki i rączki do wózków inwalidzkich , skrzynia
biegów do samochodu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
dof. do zakupu wózka inwalidzkiego),
 dofinansowanie pobytów 5 osób niepełnosprawnych na turnusach
rehabilitacyjnych – 2538, 00 zł
Działalność cateringowa ZAZ w Sztumie 2019 :
Dział gastronomii średnio dziennie w 2019 roku wydał 857 posiłków, co w
skali miesiąca wynosi ok 26.570. zł. Dodatkowo pracownicy działu w 2019
roku przygotowali poczęstunek celem zorganizowania 187 spotkań
okolicznościowych, firmowych, szkoleń w tym 13 dla potrzeb powiatu
sztumskiego.
Łączna suma wszystkich spotkań okolicznościowych to
196.128,00 zł
Nazwa zadania
Powiat sztumski dostępny
transportowo
Realizator

Transport zbiorowy i drogi publiczne.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

Usługi pełnienia funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni,
remontami mostów i przepustów zrealizowano za kwotę 23.370,00 zł brutto,

Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
W ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych na terenie powiatu sztumskiego wykonano:
 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i
emulsji asfaltowej w ilości 5521,75 m2,
 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy
bitumicznej w ilości 186,94 t,
 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy
bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych
kształtów w ilości 428,86 t.
Powyższe prace wykonano za kwotę 725 689,25 zł brutto (w tym wartość
środków niewygasających w ramach umowy z 2018 r. na remonty cząstkowe
w kwocie 545 891,00 zł).

W zakresie utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych
miejskich wykonano prace polegające na sprzątaniu ulic, chodników z liści i
innych zanieczyszczeń, opróżnianiu koszy ulicznych z zanieczyszczeń,
sprzątanie oraz koszenie trawników i zieleńców:
- na terenie miasta Sztum za kwotę 70 000,00 zł brutto.
- na terenie miasta Dzierzgoń za kwotę 35 100,00 zł brutto.
Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego,
dwukrotnie w ciągu roku wykonano za kwotę: 111 860,88 zł brutto:
 na terenie gminy Stary Targ za kwotę 20 052,73 zł,
 na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę 19 005,41 zł,
 na terenie gminy Stary Dzierzgoń za kwotę 30 060,85 zł,
 na terenie gminy Sztum za kwotę 16 010,46 zł,
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na terenie gminy Mikołajki Pomorskie za kwotę 26 731,43 zł.

Wykonano wycinkę 167 szt. drzew obumarłych i stwarzających zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego rosnących w pasie dróg powiatowych na
terenie powiatu sztumskiego wraz z frezowaniem pni i zwiezieniem drewna na
plac w miejscowości Cygusy za kwotę 67 209,00 zł brutto,
Wykonano cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew w pasie dróg powiatowych
na terenie powiatu sztumskiego w ilości 92 szt. za kwotę 22 356,00 zł brutto,
Wykonano wycinkę krzaków z pasa drogowego i podcinkę gałęzi drzew do
wysokości 4,5 m w pasie dróg powiatowych:
 nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie na długości 8,446 km za
kwotę 68 245,00 zł brutto,
 nr 3117G na odcinku Matule – Stary Dzierzgoń na długość 4,657 km za
kwotę 20 486,00 zł brutto,
 nr 3122G Prakwice – Pronie na długości 7,554 km za kwotę 15 528,00 zł
brutto.
Wykonano za kwotę 33 482,00 zł, brutto naprawę i uzupełnienie uszkodzonych
poręczy mostowych stalowych na obiekcie mostowym w miejscowości
Stanówko droga powiatowa nr 3100G Dzierzgoń - Ramoty.
Wykonano za kwotę 4 993,80 zł brutto mechaniczne profilowanie za pomocą
równiarki samojezdnej dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej i
tłuczniowej:
 nr 3121G na odcinku Kielmy – Nowy Folwark,
 nr 3145G na odcinku Górki od płyt betonowych do gr. powiatu,
 nr 3102G Klecewo – Krastudy,
 nr 3140G Pierzchowice – Trzciano – gr. powiatu,
 nr 3129G Postolin – Sadłuki.
Zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną w workach do układania na zimno
w ilości 15 ton, do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej za kwotę 9
225,00 zł brutto.
Na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu sztumskiego w 2019 r. wydano kwotę 312 214,65 zł brutto w tym:
 odśnieżanie dróg powiatowych zamiejskich kwota 44 981,17 zł,
 likwidację śliskości na drogach powiatowych zamiejskich kwota 213
636,13 zł,
 odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie
miasta Sztum kwota 43 572,79 zł,
 odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie
miasta Dzierzgoń kwota 10 014,60 zł,
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr
3105G Łoza – Dąbrówka Malborska – Sztum, odcinek w miejscowości Koślinka,
od km 4+800 do km 5+900, długość odcinka 1,100 km oraz drogi powiatowej
nr 3133G (Rychliki) – Myślice – Latkowo, odcinek Latkowo – granica powiatu,
od km 11+400 do km 13+587, długość odcinka 2,187 km, za kwotę 26 445,00
złoty brutto.
Usunięto 15 szt. karp po wywróconych drzewach, podczas nawałnicy, która
miała miejsce w miesiącu czerwcu w pasie dróg powiatowych nr 3142G
Pierzchowice – Mikołajki Pomorskie, nr 3143G Wilczewo – (Kamienna), nr
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3104G Krasna Łąka – Balewo, nr 3114G Balewo – Tywęzy za kwotę 36 900,00
zł brutto,
Za kwotę 10 479,60 zł brutto wykonano prace polegające na przewiezieniu na
plac przy ul. Barczewskiego w Sztumie, materiałów betonowych (trylinki,
krawężników, itp.) pochodzących z rozbiórki dróg wewnętrznych na terenie
szpitala w Sztumie przy ul. Reja. Z przeznaczeniem na skruszenie i wbudowanie
na drogach i poboczach gruntowych.
1.

W ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych na terenie powiatu wykonano:
 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i
emulsji asfaltowej w ilości 1955,25 m2,
 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy
bitumicznej w ilości 91,73 t,
 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy
bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych
kształtów w ilości 321,603 t.”
Powyższe prace wykonano za kwotę 278 917,73 zł brutto.
Usługi pełnienia funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni,
remontami mostów i przepustów zrealizowano za kwotę 19 680,00 zł brutto.
2. W zakresie utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych
miejskich wykonano prace polegające na sprzątaniu ulic, chodników z liści
i innych zanieczyszczeń, opróżnianiu koszy ulicznych z zanieczyszczeń,
sprzątanie oraz koszenie trawników i zieleńców:
 na terenie miasta Sztum za kwotę 69 400,00 zł brutto.
 na terenie miasta Dzierzgoń za kwotę 48 077,28 zł brutto.
3. Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego,
dwukrotnie w ciągu roku wykonano za kwotę: 73 400,54 zł brutto:
 na terenie gminy Stary Targ za kwotę 20 052,73 zł,
 na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę 15 584,43 zł,
 na terenie gminy Stary Dzierzgoń za kwotę 13 694,38 zł,
 na terenie gminy Sztum za kwotę 12 156,09 zł,
 na terenie gminy Mikołajki Pomorskie za kwotę 11 912,91 zł.
4. Przegląd i oczyszczenie (wraz z utylizacją i wywozem nieczystości) 7 szt.
separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się w ciągu dróg
powiatowych nr 3109G Sztum – Pietrzwałd, nr 3141G Sztum – Postolin, nr
3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie wykonano za kwotę 8 694,00 zł
brutto.
5. Wykonano przegląd okresowy rozszerzony (pięcioletni) 36 obiektów
mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie
powiatu sztumskiego za kwotę 14 399,86 zł brutto.
6. Wykonano wycinkę 123 szt. drzew obumarłych i stwarzających zagrożenie
dla uczestników ruchu drogowego rosnących w pasie dróg powiatowych
na terenie powiatu sztumskiego wraz z frezowaniem pni i zwiezieniem
drewna na plac w miejscowości Cygusy za kwotę 41 400,00 zł brutto,
7. Wykonano wycinkę krzaków z pasa drogowego i podcinkę gałęzi drzew do
wysokości 4,5 m w pasie dróg powiatowych:
 nr 3122G na odcinku Dzierzgoń – granica gminy Dzierzgoń, długość 3,760
km za kwotę 12 108,96 zł brutto,
 nr 3127G na odcinku Stary Dzierzgoń – Mortąg, długość 3,400 km za
kwotę 11 232,00 zł brutto,
8. Wykonano za kwotę 89 879,46 zł brutto naprawę i uzupełnienie
uszkodzonych poręczy mostowych stalowych na obiektach mostowych
i przepustach w pasie dróg powiatowych:
 nr 3121G w miejscowości Stare Miasto,
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Inwestycje realizowane w
roku sprawozdawczym.

 nr 3100G w miejscowości Stanówko,
 nr 3111G w miejscowości Blunaki,
 nr 3125G w miejscowości Bągart kolonia,
 nr 2936G w miejscowości Żuławka Sztumska,
 nr 3145G w miejscowości Monasterzysko,
 nr 2912G w miejscowości Złotowo.
9. Wykonano ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych po obu stronach
drogi na drogach powiatowych:
 nr 3111G na odcinku Blunaki – Tywęzy o długości 1,370 km,
 nr 3112G na odcinku w m. Minięta o długości 0,330 km oraz Stara Wieś
– Minięta o długości 1,780 km,
 nr 3129G na odcinku Bukowo – Telkwice o długości 1,030 km, oraz
renowację, oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie dróg
powiatowych:
 nr 3111G w m. Tywęzy o długości 205 m/b,
 nr 3112G w m. Tywęzy o długości 260 m/b,
 nr 2936G w m. Żuławka Sztumska o długości 190 m/b,
 nr 3145G w m. Monasterzysko o długości 100 m/b,
 nr 3129G w miejscowości Bukowo o długości 475 m/b.
Wartość robót wyniosła 93 648,51 zł brutto.
10. Wykonano oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie dróg powiatowych:
nr 3126G (Święty Gaj) – Bągart o długości 55 mb, 3125G Jasna – Nowiec o
długości 40 mb w miejscowości Bągart oraz odtworzenie skarpy nasypu
nad przepustem drogowym drogi powiatowej nr 3125G Jasna – Nowiec w
km 2+955 km za kwotę 3 936,00 zł brutto.
11. Zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną w workach do układania na
zimno w ilości 15 ton, do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej za
kwotę 8 487,00 zł brutto.
12. Na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu sztumskiego w 2018 r. wydano kwotę 158 115,65 zł brutto w
tym:
 odśnieżanie dróg powiatowych zamiejskich kwota 43 361,29 zł,
 likwidację śliskości na drogach powiatowych zamiejskich kwota
99 122,40 zł,
 odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie
miasta Sztum kwota 11 418,66 zł,
 odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie
miasta Dzierzgoń kwota 4 213,30 zł,
Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych na
terenie powiatu sztumskiego w roku 2018 wyniosła 6 872 809,63 zł brutto.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8km w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
współfinansowaną w 50 % ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Wykonano zakres robót
budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego za kwotę 4 022 530,30 zł. W
ramach przebudowy wykonano:
 wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 przebudowę zjazdów na pola i zjazdów bramowych,
 przebudowę zatoki autobusowej,
 budowę i przebudowa ciągów pieszych,
 remont przepustu betonowo-kamiennego w km 0+205,40,
 oznakowanie pionowe i poziome,
 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery sprężyste,
bariery rurowe,
 czyszczenie i regulacja rowów przydrożnych oraz skarp,
 ustawienie nowych barier mostowych,
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Nazwa zadania

Nie została opracowana
strategia dla zadania

Realizator

oświetlenie drogi - latarnie hybrydowe.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu za kwotę
780.305,54 zł brutto, zrealizowaną w porozumieniu partnerskim z gminą
Dzierzgoń, wysokość dofinansowania z budżetu gminy 392 501,42 zł. W
ramach przebudowy wykonano min.:
 nawierzchnie bitumiczną jezdni,
 nawierzchnię chodników z kostki pol-bruk,
 nawierzchnię z kostki pol-bruk na zjazdach,
 oznakowanie poziome i pionowe drogi.
Geodezja, kartografia, kataster i gospodarka nieruchomościami.
I. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
II. Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami mienia Skarbu
Państwa wykonywanych w ramach zadań administracji rządowej na podstawie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
III. Realizacja zadań w ramach własnych powiatu na podstawie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
w 2019 roku:




Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

Klasyfikacja gruntów, zalesionych w oparciu o Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Zalesienia gruntów
rolnych oraz zalesienia gruntów innych niż rolne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wykonanej w ramach
umowy GK.7.2019 z dnia 13.06.2019 r. oraz GK.12.2019 z dnia
24.10.2019 r.
Przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów
przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych
Geomaticus – działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu
informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich integracja z obiektami
baz danych EGIB, BDOT500, GESUT wykonanej w ramach umowy
GK.14.2019 z dnia 20.11.2019 r.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej, powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne, sporządzano i przekazywano zbiory danych, przynajmniej raz
w roku, następującym instytucjom:







Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego – kopie wszystkich baz danych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kopia bazy danych
EGIB
Głównemu Urzędowi Statystycznemu - dotyczy rejestru cen za I, II, III, IV
kwartał oraz część opisową ewidencji gruntów i budynków w celu
budowy baz danych do spisu powszechnego,
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego – zestawienia
gruntów
Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii – kopie wszystkich baz
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danych.
W 2019 r. zostało podpisane porozumienie:


nr WMS/93/2019 z 19.08.2019 r. pomiędzy Starostą Sztumskim
a Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy tworzeniu
i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej
przeznaczonej do publikacji danych PZGiK dotyczących ewidencji gruntów
i budynków.
 nr WMS/GESUT/58/2019 z 19.08.2019 r. pomiędzy Starostą Sztumskim
a Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy tworzeniu
i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej
przeznaczonej do publikacji danych PZGiK dotyczącej sieci uzbrojenia
terenu.
Ilość spraw, które realizowane są na podstawie przytoczonej powyżej ustawy
przedstawiają poniższe tabele:

Tabela Nr 1
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
L.p.

Rodzaj prac

2019

1

Przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszeń prac
geodezyjnych oraz przygotowanie i wydanie
dokumentów do w/w prac

872

2

Sprzedaż map do celów informacyjnych

1172

3

Archiwizacja operatów technicznych

716

4

5
6
7

Kontrola operatów technicznych oraz
sporządzenie protokołów kontroli/weryfikacji
materiałów przekazywanych do PODGiK w
Sztumie
Nadanie cech dokumentom przekazywanym
dla strony/ uwierzytelnianie dokumentu
Prowadzenie spraw korespondencyjnych
dotyczących PODGiK w Sztumie
Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty za
czynności geodezyjne i kartograficzne oraz
sprzedaż map do celów informacyjnych

1105

433
83
1612

Tabela Nr 2
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
L.p.
1
2
3
4

Rodzaj prac
Wprowadzenie zmian w części opisowej i
kartograficznej operatu ewidencji gruntów i
budynków
Wprowadzenie zgłoszeń o zmianach wpisu w
księgach wieczystych
Wydanie
decyzji
administracyjnych
dotyczących zmian w ewidencji gruntów i
budynków
Sporządzenie zawiadomień o zmianach w
ewidencji gruntów

2019
2882
2178
1
1870
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5

6
7
8
9
10

Nadanie dowodów zmian (akty notarialne,
postanowienia i zawiadomienia sądów,
decyzje, itp.)
Wprowadzenie
do
bazy
wartości
nieruchomości danych na podstawie
następującej Ilości akt. notarialnych
Wydanie wypisów i wyrysów z EGiB
Realizacja wniosków oraz wystawienie
dokumentu obliczenia opłaty za wypisy i
wyrysy z EGiB
Korespondencja dotycząca innych spraw
operatu ewidencji gruntów i budynków
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – ilość
prowadzonych postępowań zakończonych
decyzją

2882

412
1944
1944
121
17

Tabela Nr 3
NUMERYCZNA MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ MAPA
ZASADNICZA
L.p.

Rodzaj prac

20189

1

Wprowadzenie operatów prawnych

149

2

Wprowadzenie operatów mapy zasadniczej

567

Tabela Nr 4
ZESPÓŁ UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
L.p.

Rodzaj prac

2019

1

Liczba zwołanych narad koordynacyjnych

19

2

Wydanie opinii do projektów

96

3.

4

Liczba zawiadomień o posiedzeniach ZUDP
przesłanych
do
konsultantów
–
przedstawicieli zarządzających sieciami
Wprowadzenie do systemu informatycznego
zakresu projektowanej sieci uzbrojenia
terenu

209

96

5

Uzgodnienia map do celów projektowych

275

6

Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty
za narady koordynacyjne

96

Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami mienia Skarbu
Państwa wykonywanych w ramach zadań administracji rządowej
Na terenie Powiatu Sztumskiego znajduje się 20 430 ha gruntów, będących
własnością Skarbu Państwa, co stanowi ok. 28 % powierzchni gruntów całego
powiatu.
Z czego 8,5 % stanowią grunty we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, kolejne 16,8% stanowią grunty Lasów Państwowych, pozostałe 2,7
% to grunty Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Sztumski,
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.
W ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa grunty zostały
oddane:
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w użytkowanie wieczyste – co stanowi 21,59 % ogółu gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa,



pozostające w zasobie jako trwały zarząd, w użytkowaniu, bądź są
nierozdysponowane – co stanowi 78,41 % ogółu gruntów Skarbu Państwa.

Po zakończeniu procesu regulacji stanu prawnego gruntów pozostających w
zasobie Skarbu Państwa, w przedmiotowym zasobie pozostaną grunty oddane
w zarząd lub trwały zarząd jednostkom państwowym Skarbu Państwa, grunty
zajęte pod drogi krajowe oraz grunty stanowiące własność Skarbu Państwa
nierozdysponowane pozostające w gestii Starosty Sztumskiego jako
gospodarza zasobem Skarbu Państwa na terenie Powiatu.
Jednocześnie prowadzone są rejestry zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
dla poszczególnych gmin obejmujących teren Powiatu Sztumskiego, które są
na bieżąco aktualizowane.
Starosta Sztumski pełniąc obowiązki gospodarza zasobem Skarbu Państwa w
2019 roku :
1.

Dokonał darowizny działki nr 407/4 położonej w obrębie Mikołajki
Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Mikołajki Pomorskie z przeznaczeniem pod drogę
publiczną

2.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu ustnego nieograniczonego
podpisano z osobami fizycznymi umowę dzierżawy gruntów rolnych
dz. 124/1 położonych w obrębie Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń
stanowiących własność Skarbu Państwa,

3.

Podpisano umowę dzierżawy z Energa -Operator na 6 działek
stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod trafostacje na
terenie gminy Sztum

4.

Dokonano sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
działek stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych nr 279/221,
279/77, 279/224, położonych w obrębie 2 – miasta Sztum.

5.

Ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa – Operator na terenie
działki nr 542 położonej w obrębie Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki
Pomorskie stanowiącej własność Skarbu Państwa

6.

Wykonano inwentaryzację budowlaną z orzeczeniem technicznym o
stanie budynku położonego w miejscowości Mortąg 16, na działce nr
113/1 w obrębie Mortąg, gmina Stary Dzierzgoń, będącym własnością
Skarbu Państwa.

7.

Wykonano wznowienie granic działki nr 269/4, położonej w obrębie
Myślice gmina Stary Dzierzgoń , stanowiącej własność Skarbu Państwa,

8.

Wykonano wycenę 178 działek dotyczącą ustalenia wartości rynkowej
gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste
użytkowanie,

9.

Wykonano wycenę 11 działek dotyczącą ustalenia wartości rynkowej
gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały
zarząd,
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10. Kolejno
na
podstawie
operatów
szacunkowych
dokonano
przeprowadzono aktualizację opłat z tytułu trwałego zarządu oraz
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa.
W 2019 roku przejęto do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości na podstawie
art. 9 ust. 2b, 2i i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające
przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym(Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770 z
późn. zm.)., po nie przerejestrowanych podmiotach gospodarczych do
Krajowego Rejestru Sądowego, następujące nieruchomości:


dz. nr 112/1 położoną w obrębie Krastudy, gmina Mikołajki Pomorskie na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego spisanego pomiędzy
Starostą Sztumskim a Prezydentem Miasta Elbląga.
Od 2017 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o
Krajowym Zasobie Nieruchomości ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2363) Starosta
Sztumski ma obowiązek sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15
września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego
Krajowemu Zasobowi Nieruchomości ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2363),
sporządzono wykaz dla 46 działek położonych na terenach miejskich oraz
przeanalizowano 156 działek z terenów wiejskich oraz sporządzono wykaz dla
terenów wiejskich.
W 2018 roku w związku z likwidacją Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku, Starosta Sztumski zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zmianami) z mocy prawa wygasza
trwały zarząd ustanowiony na rzecz ww. jednostek. Dane odnośnie wydanych
decyzji znajdują się w tabeli.
Ilość spraw załatwionych z zakresu gospodarki nieruchomościami mienia
Skarbu Państwa przedstawiają poniższe tabele:
Tabela Nr 1
RODZAJE SPRAW
L.p.

Rodzaj spraw

2019r.

1

Wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych

4

2

Nadanie działek dożywotniego użytkowania

1

3

4

5

6
7

Regulacja zapisów w księgach wieczystych,
pozwy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z
rzeczywistym stanem prawnym skierowane do
sądu
cywilnego,
wnioski
do
sądu
wieczystoksięgowego
Wnioski do Sądu o wydanie wypisów z ksiąg
wieczystych prowadzonych dla nieruchomości
Skarbu Państwa
Wnioski do Sądu o wydanie wypisów z ksiąg
wieczystych niezbędnych do regulacji stanu
prawnego dróg
Wydawanie decyzji przekazujących trwały
zarząd między jednostkami / oddanie w trwały
zarząd/
Wydanie decyzji wygaszających trwały zarząd

5

400

6

0
11
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8
9
10

Przypomnienia o opłacie rocznej z tytułu
trwałego zarządu i użytkowania wieczystego
Wydanie decyzji wypowiedzenia stawki
procentowej
Wydanie decyzji określających pierwszą opłatę
roczną

212
26
0

11

Badanie ksiąg wieczystych

30

12

Wydanie decyzji orzekających o wysokości
odszkodowania za grunty zajęte pod drogami

0

13

Umowy najmu/ dzierżawy

1

14

Ustanowienie służebności przesyłu

1

Tabela Nr 2
ROSZCZENIA
L.p.
1
2

Rodzaj spraw
Wydawanie zaświadczeń w zakresie roszczeń dla
Agencji Nieruchomości Rolnych
Sprawy dotyczące rekompensaty za mienie
pozostawione poza granicami RP

2019
146
0

Tabela Nr 3
SPRAWY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW
I SPRAW EMERYTALNYCH
L.p.

Rodzaj dokumentu

2019

1

Załatwianie wniosków o wydanie kserokopii
dokumentów archiwalnych

25

Tabela Nr 4
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI
L.p.

Rodzaj dokumentu

2019

1

Wydanie decyzji przekształcających prawo
użytkowania wieczystego w prawo własności

38

Tabela Nr 5
OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI
L.p.

Rodzaj dokumentu

2019

1

Wydanie decyzji na czasowe zajęcie gruntów
zgodnie z art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomościami

14

Realizacja zadań w ramach własnych powiatu w zakresie gospodarki
nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Sztumskiego
Powiat Sztumski z chwilą jego utworzenia został wyposażony w nieruchomości
oraz majątek trwały, który nabył umową przeniesienia własności od Powiatu
Malborskiego.
Przez okres istnienia Powiatu Sztumskiego tj. w latach 2002 – 2019
rozdysponowano część nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania,
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sprzedaży, zamiany, dzierżawy, bądź też przekazano nieruchomości
w administrowanie, użytkowanie, użyczenie i trwały zarząd.
W 2019 r. Powiat Sztumski:











zawarł umowę użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Reja 12 (teren
szpitala) na okres 3 miesięcy na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża
zawarł dwie umowy najmu 3 garaży stanowiących własność Powiatu
Sztumskiego z osobami fizycznymi.
przedłużył umowę najmu pomieszczeń pry ul. Reja (teren szpitala)
wykorzystywanych na potrzeb American Heart of Poland,
przedłużył umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego
przy ul. Mickiewicza 39A na czas określony z byłym pracownikiem
Starostwa Powiatowego,
sprzedał w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
stanowiące własność Powiatu Sztumskiego oznaczone jako dz. nr 91/90,
91/91, 91/96, 91/97, położone w obrębie Barlewice, gmina Sztum na rzecz
osoby fizycznej z przeznaczeniem pod budowę garaży,
przekazano dwie działki położone w obrębie Dąbrówka Malborka
(dz. nr 28/1) oraz Łoza (dz. nr 10/1) stanowiące własność Powiatu
Sztumskiego na podstawie decyzji na rzecz Województwa Pomorskiego z
przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych (droga wojewódzka
Nr 515),

dokonano podziału działek nr 177/7, 177/8, położonych w obrębie
Żuławka Sztumska gmina Dzierzgoń, stanowiących własność osób
fizycznych pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 2936G

Od 2002 roku prowadzona jest procedura dotycząca regulowania stanu
prawnego dróg znajdujących się na terenie naszego powiatu. Szczególna
forma
tego
procesu
to
komunalizacja
dróg
powiatowych.
Na dzień 31.12.2019 r. zostały uregulowane 538 działki o łącznej pow. 411 ha
Nazwa zadania
Realizator

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

Administracja architektoniczno-budowlana.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
W 2019 r. wydział architektury rozpoznał łącznie 1899 sprawy, z czego 249
dotyczyły pozwoleń na budowę, a 387 prostszej formy administracyjnej
zgłoszeń robót budowlanych.
Wśród 249 pozwoleń na budowę 171 otrzymały osoby fizyczne, a 78 instytucje
i podmioty prawne.
Największą grupę zezwoleń stanowiły pozwolenia na budowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych - 62, następnie wewnętrznych instalacji
gazowych 50 oraz przebudowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 40.
W 2019 r. wydano 22 pozwolenia na infrastrukturę techniczną. Zrealizowano
50 inwestycji na zgłoszenie z projektem budowlanym w zakresie infrastruktury
technicznej.
Wydano 12 pozwoleń na budowę odnawialnych źródeł energii.
Najwięcej zezwoleń udzielono na terenie gm. Sztum 114. Na terenie
pozostałych gmin wydano łącznie 135 zezwoleń na budowę.
Strukturę wydanych pozwoleń na budowę przedstawia załącznik graficzny
stanowi Załącznik Nr 3. do Raportu o stanie powiatu.
Program opieki na zabytkami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2020
został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/186/2017 z dnia 29 września 2017 r. Zgodnie
z treścią art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem
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jest nieruchomość lub rzecz ruchoma będąca dziełem człowieka lub związana
z jego działalnością, której zachowanie leży w interesie społecznym.
Formami ochrony zabytków na terenie naszego powiatu są:
 Wojewódzki Rejestr Ochrony Zabytków,
 Wojewódzkie i Gminne Ewidencje Zabytków.
W Wojewódzkim Rejestrze Ochrony Zabytków znajduje się ponad 100
zabytków nieruchomych z terenu powiatu, a w ewidencjach ponad 1300
obiektów. Ponadto zewidencjonowanych jest 128 zabytków ruchomych, a
także ponad 640 stanowisk archeologicznych.
W 2019 r., w ramach swoich kompetencji, powiat w uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (PWKZ) w Gdańsku zezwolił na ponad
14 inwestycji budowlanych przy zabytkach nieruchomych, realizowanych czy to
na pozwolenia na budowę.
Ponadto w uzgodnieniu z gminami oraz PWKZ w Gdańsku oznaczył dwa obiekty
na terenie powiatu znakiem Zabytek Chroniony Prawem:
1. Park położony w grodzisku średniowiecznym w miejscowości Stążki, gm.
Mikołajki Pomorskie – wpis do rejestru zabytków nr 923.
2. Stanowisko archeologiczne- grodzisko wczesne średniowiecze Stary
Dzierzgoń 1– wpis w rejestrze nr 21-51;14 (AZP 22-51/1).
Bieżąca działalność:
1. Pod patronatem Wojewody Pomorskiego, w marcu i październiku,
uczestniczono w dwóch naradach szkoleniowych służb administracji
architektoniczno-budowlanych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Rozwoju.
2. Sporządzono 20 sprawozdań o ruch budowlanym na potrzeby GUS w
powiecie Sztumskim.
3. Reprezentowano Powiat Sztumski przed Urzędem Żeglugi Śródlądowej w
dwóch kontrolach stanu technicznego pomostów pływających w Przystani
B. Górze.
4. Przygotowano analizę obszaru oddziaływania farm wiatrakowych w
związku z ograniczeniem zabudowy mieszkaniowej na terenie gm.
Dzierzgoń.
5. Stały monitoring efektywności systemu fotowoltaicznego na budynku
starostwa sztumskiego:

Działalność inwestycyjno budowlana realizowane w
roku sprawozdawczym.

1.
2.
3.

Przebudowa Bloku Operacyjnego w budynku głównym Szpitala w Sztumie.
Ekspertyza techniczna stropu sali gimnastycznej w ZS im. J. Kasprowicza
Sztumie.
Rozpoczęcie kompleksowej przebudowy III p. w budynku WZSP w Sztumie
z przeznaczeniem na oddział kardiologii-rehabilitacyjnej.

Strona 42 z 65

4.

Nazwa zadania
Powiat sztumski przyjazny
środowisku
Realizator

Budowa garażu na sprzęt edukacyjno-rolniczy w ZSZ im. Stanisława
Staszica w Barlewiczkach.

Ochrona środowiska i przyrody.
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.
Gospodarka wodna.
Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
W zakresie gospodarki rolnej:
 przeprowadzono roczną waloryzację ekwiwalentu za zalesione grunty
rolne, ekwiwalent wypłacany jest 15 osobom (podmiotom) z terenu
powiatu sztumskiego. Wysokość należnego ekwiwalentu w 2019 r.
wynosi 195 645,01 zł.
W 2019 roku powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
na terenie powiatu sztumskiego wynosiła 1 083,02 ha. Zgodnie z ustawą o
lasach Starosta prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w tych lasach, a w jego
imieniu nadzór nad gospodarką leśną sprawują:
 Nadleśnictwo Kwidzyn – 757,64 ha
 Nadleśnictwo Susz – 282,64 ha
 Nadleśnictwo Dobrocin – 42,74 ha
W roku 2019 powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
powierzona w nadzór wzrosła o 11,44 ha w porównaniu do roku 2018, w
którym powierzchnia lasów prywatnych wynosiła 1 071,58 ha.
Koszty nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2019 wyniosły 19 361,34 zł.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

W zakresie gospodarki leśnej:
 przeprowadzono 8 spraw z zakresu gospodarki leśnej, z czego 8
postępowań zakończyło się wydaniem decyzji określającej zadania z
zakresu gospodarki leśnej dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa,
 wydano 6 decyzji oceniających udatność upraw leśnych na obszarze
19,29 ha,
 wydano 422 zaświadczenia z uproszczonych planów urządzania lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 w związku z koniecznością aktualizacji uproszczonych planów urządzenia
lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności
Skarbu
Państwa
zaktualizowano
informacje
dotyczące
przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne z terenu powiatu
sztumskiego,
 uczestniczono w spotkaniach dotyczących dokumentacji urządzeniowej
wszystkich powierzonych lasów organizowanych przez Nadleśnictwo
Kwidzyn,
 przekazano sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego w
zakresie lasów prywatnych oraz wykonanych zadrzewień na terenie
powiatu,
W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
 przeprowadzono 10 postępowań administracyjnych dotyczących
rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych;
 zaopiniowano 285 projektów decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
 przeprowadzono 104 postępowania administracyjne dotyczące
wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.
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Nazwa zadania
Realizator

Sporządzono sprawozdanie RRW-11 z realizacji przepisów ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i
zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów
 Sporządzono sprawozdanie RRW-12 z przebiegu realizacji przepisów
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat
rocznych i innych wymienionych w ustawie
W ramach gospodarki łowieckiej:
 prowadzono sprawy związane z wydzierżawieniem polnych obwodów
łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 rozliczono otrzymany czynsz między nadleśnictwa i gminy,
W ramach gospodarki rybackiej:
 wydano 141 kart wędkarskich,
 zarejestrowano 39 jednostek sprzętu pływającego, służącego do
amatorskiego połowu ryb;
 wydano 3 legitymacje Społecznej Straży Rybackiej.
W zakresie geologii:
 przeprowadzono 5 postępowań administracyjnych dotyczących koncesji
na wydobycie kopalin ze złóż;
 zweryfikowano i przyjęto 5 dokumentacji geologicznych,
 zweryfikowano i zatwierdzano 4 projektów robót geologicznych,
 wydano 8 decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną dla
przedsiębiorców.
W ramach projektów ekologicznych, debat i spotkań:
 przeprowadzono na szczeblu powiatowym konkurs „Piękna Wieś
Pomorska 2019”,
 uczestniczono w walnych zgromadzeniach Powiślańskiej Agencji
Zarządzania Energią w Kwidzynie
W ramach gospodarki wodnej
Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz.U.2018.2268)
powołano do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które
przejęło kompetencje starosty w zakresie gospodarki wodnej.
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
W posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku oprócz jej
członków uczestniczyli również przedstawiciele służb i inspekcji związanych z
bezpieczeństwem w powiecie sztumskim.
Oceniono zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
terenie powiatu sztumskiego realizowanych przez Komendę Powiatową Policji
w Sztumie, a dotyczące przestępstw kryminalnych, kolizji i wypadków
drogowych.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia w 2018 roku oraz Informację ogólną z zebrań sprawozdawczych
organizowanych w jednostkach OSP działających na terenie powiatu
sztumskiego.
W 2019 roku zrealizowano ćwiczenia praktyczne z reagowania kryzysowego z
elementami obronnymi z udziałem wydzielonych sił i środków Komendy
Powiatowej Policji w Sztumie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sztumie, Zakładem Karnym w Sztumie, 71 Batalionem Lekkiej
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Piechoty z Malborka z 7 Brygady Obrony Terytorialnej z Gdańska. W ćwiczeniu
udział brali również wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Tematem ćwiczenia i jego głównym założeniem było działanie sił
porządkowych i ratowniczych w akcjach ratunkowych na wypadek wystąpienia
nadzwyczajnych zagrożeń czasu pokojowego:
„Sytuacja kryzysowa groźbą użycia niebezpiecznego narzędzia oraz materiału
w stosunku do osób i mienia”.

Nazwa zadania
Powiat sztumski
gospodarczo
Realizator

Budżet w 2019 roku przeznaczony na Dział 754 Rozdział 75421 –
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wynosił: 15.000,00 zł.
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
prężny

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2019 r.

Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
Do najważniejszych działań podejmowanych w 2019 roku w zakresie polityki
rynku pracy zaliczyć należy:
 pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację
zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu
pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników
przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 realizacja zadań związanych z KFS;
 rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów
rynku pracy;
 współdziałanie z powiatową radą rynku pracy;
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków z tytułu bezrobocia;
 realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia.
Najważniejsze wydarzenia podejmowane w 2019 r.
1. Organizacja giełd pracy – spotkania pracodawców z osobami
poszukującymi pracy w obecności pracownika PUP.
2. „Marzec na obcasach” – cykl warsztatów w marcu dla mieszkanek powiatu
sztumskiego z doradcą zawodowym, specjalistą ds. programów i
kosmetyczką, poświęconych m.in. tematyce odkrywania talentów,
mocnych stron, planowania kariery oraz rozwoju kompetencji
niezbędnych na rynku pracy.
3. „V Powiatowe Targi Edukacji i Pracy” – to inicjatywa Powiatu
Sztumskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w
Dzierzgoniu oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
sztumskiego. Na targi zostali zaproszeni pracodawcy, osoby bezrobotne i
poszukujące pracy, osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji,
uczniowie i absolwenci szkół oraz wszyscy zainteresowani rynkiem pracy.
W programie targów ujęto m. in. oferty pracy krajowe i zagraniczne,
oferty instytucji rynku pracy, oferty edukacyjne szkół średnich i
policealnych, porady doradców zawodowych i doradców EURES. Tragi
Edukacji i Pracy są dobrym przykładem na budowanie dobrych relacji z
lokalną społecznością i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym
rynku pracy. Dla uczniów szkół jest to element świadomego wyboru
ścieżki zawodowej.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” – w ramach realizacji
przedsięwzięcia 10.05.2019r. uczniowie klasy II oraz IV Szkoły
Podstawowej im. Maksymiliana Golisza w Sztumie odwiedziły Urząd, i
razem z pracownikami Urzędu starały się odpowiedzieć na pytanie
„Czym jest praca?” oraz „Dlaczego ludzie chodzą do pracy?”. Dzieci
uczestniczyły w rebusach i konkursach wiedzy na temat Unii
Europejskiej przygotowanych przez pracowników oraz zwiedzili
budynek Urzędu poznając tym samym tajniki pracy „urzędasa". Na
każdego ucznia czekały również gadżety oraz słodkości.
„Barometr zawodów” - pracownicy Urzędu wspólnie z pracownikami
Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku w dniu08.10.2019r.. ustalono zapotrzebowanie na
pracowników w 2020 roku. Podczas oceny posiłkowano się danymi na
temat ofert pracy, liczby zarejestrowanych osób oraz danych, których
nie ma w statystykach a wynikają ze spotkań i rozmów z osobami
bezrobotnymi. „Wybieraj mądrze” – cykl warsztatów dla uczniów szkół
podstawowych i średnich w ramach których, doradcy zawodowi
przekazują uczniom informację na temat lokalnego rynku pracy,
formach wsparcia realizowanych przez Urząd.
„XI Pomorski Tydzień Przedsiębiorczości” – zrealizowany został w
20.11.2019r. pod hasłem wzmocnienia wśród młodych ludzi postawy
optymizmu, kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole. Młodziez
ze szkół ponadpodstawowych zmierzyła się w grze „Biznesowe
szaleństwo”. Pracując w grupach stworzyli własny profil działlanosci,
rozwiązywali zadania związane ze ścieżką jej założenia, zmierzyli się w
roli rekrutera zatrudniając znana i wybitna postać z historii Polski, a na
koniec opracowali plan marketingowy własnej firmy, wprowadzając
nowy produkt do swojej ofert za pomocą wsparcia z Urzędu.
„Europejski Dzień Pracodawcy” – W 2019 roku w ramach tego
wydarzenia Urząd wprowadził newsletter dla wszystkich, którzy chcą
być na bieżąco z informacjami o spotkaniach, naborach wniosków i
wydarzeniach.
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim
– aktywizacja zawodowa (II)” – projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałania
5.2.2
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu
zaplanowano cykl warsztatów prowadzonych przez prawników,
psychologów, doradców zawodowych oraz rekruterów.. Wsparcie
skierowane będzie do osób bezrobotnych po 30 roku życia w
szczególności kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób z
niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy
projektu po zakończonych warsztatach będą mieli możliwość
podniesienia kwalifikacji uczestnicząc w kursach zawodowych,
przygotować się do wykonania wybranego zawodu poprzez
uczestnictwo w zorganizowanych stażach lub podjąć zatrudnienie w
ramach prac interwencyjnych.
„Rynek Pracy bez tajemnic” – w dniu 26.06.2019 r. zorganizowano
spotkanie z przedstawicielami Punktu Weryfikacji Ofert Pracy z
Malborka w ramach, którego można było porozmawiać na temat
bezpieczeństwa wyjazdów do pracy za granicę oraz możliwości
sprawdzenia zagranicznych ofert pracy i pracodawców.
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10. „50 Plus Aktywni z Pasją” – w dniu 18.07.2019r. zorganizowano
warsztaty wspólnie z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku na temat „Motywacja która
nie słabnie – czyli chcieć to móc” dla osób powyżej 50 roku życia. Ciąg
dalszy przedsięwzięcia odbył się 22.07.2019r. i dotyczył „Bankowości
elektronicznej – rozwiązanie XXI wieku”
11. Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych w Sztumie – w ramach tego spotkania w dniu 11.09.2019r.
przedstawiono ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych w Sztumie. Uczestniczy spotkanie mieli możliwość
zapoznania się z kierunkami kształcenia i możliwościami rozwoju
zawodowego.
12. Warsztaty „Kariera od Nowa” – Zaplanuj swoją przyszłość zawodową –
w ramach warsztatów, które odbyły się w dniach 14.102019 r. oraz
21.10.2019r. dla osób bezrobotnych, które chciały lepiej poznać siebie,
odkryć własny potencjał zawodowy, swoje umiejętności i mocne
strony, a także chciały dokonać wyboru nowej ścieżki zawodowej.
13. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
– w dniu 29.10.2019r. odbyło się spotkanie na temat zasad nabory,
rekrutacji do pracy w służbie mundurowej.
Programy zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.

2.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Poddziałanie 1.1.1. – projekt pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)” – w ramach projektu
organizowano staże, prace interwencyjne, przyznawano bony na
zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
oraz dokonywano refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy. Ogólna wartość projektu wynosiła: 2 309 840,25zł. z
czego na rok 2019 przeznaczono 1 128 283,90 zł a na 2020r. –
1 181 556,35 zł. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29
lat nie posiadających zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu jako bezrobotne, które nie
uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym
jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz które nie
szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych, zgodnie
z definicją kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Cel główny
projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie sztumskim, cel szczegółowy:
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu w
szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.1.2 – projekt pn.
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (IV)”
– w ramach projektu organizowano staże, , prace interwencyjne,
refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ogólna
wartość projektu wynosiła: 1 649 254,60 zł z czego na rok 2019
przeznaczono 795 322,80 zł a na 2020r. – 853 931,80 zł.. Projekt
skierowany jest do osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w
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Powiatowym Urzędzie pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu jako bezrobotne
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia)
należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 osoby powyżej 50 roku życia,
 kobiety
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby o niskich kwalifikacjach,
 mężczyźni niekwalifikujący się do w/w gryp w wieku 30-49,
 imigranci,
 reemigranci.
Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób pozostających
bez pracy w powiecie sztumskim, cel szczegółowy: zwiększone zatrudnienie
osób pozostających bez pracy
3.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 5.2.2. „Mobilny
i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa (II). W ramach projektu zaplanowano indywidualne i grupowe
poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz
instrumenty wspomagające takie jak zwrot kosztów przejazdu na staż,
prace interwencyjne. .. Ogólna wartość projektu wynosi: 1 046 744,57 zł
w tym wkład własny z Funduszu Pracy to kwota 56 804,57 zł. Projekt
realizowany jest od 04.11.2019r. do 30.06.2023r Na rok 2020
przeznaczone zostało 369 450,00 zł, na rok 2021 – 369 450,00 zł, na 2022
– 183 814,54 i na 2023 – 124 060,03. Projekt skierowany jest do osób
pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu jako bezrobotne dla których został ustalony
I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem osób
przed ukończeniem 30 roku życia) należących co najmniej do jednej z
poniższych grup:
 osoby powyżej 50 roku życia,
 kobiety
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby długotrwale bezrobotne
 osoby o niskich kwalifikacjach,
 mężczyźni niekwalifikujący się do w/w gryp w wieku 30-49,
 imigranci,
 reemigranci.
Cel projektu: Zwiększenie do 30.06.2023 r. szans na zatrudnienie 320 osób
bezrobotnych po 30 roku życia z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spełniających jedno
z n/w kryteriów: kobieta, osoba po 50 roku życia, osoba długotrwale
bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach,
mężczyźni niekwalifikujący się do w/w gryp w wieku 30-49, imigranci,
reemigranci).
Programy realizowane ze środków Funduszu Pracy
1.

Program regionalny pn. „Praca dla Pomorzan” w ramach programu Urząd
realizował dla osób bezrobotnych staże, prace interwencyjne, bon na
zasiedlenie. Grupę docelową w projekcie stanowiły osoby w wieku 30-50
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lat, osoby z obszarów wiejskich orz osoby o niedopasowanych
kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Ogólna wartość programu
wyniosła: 126 200,00zł, z czego w 2019r. wydatkowane zostało 119
776,58 zł.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - w ramach działania Urząd dofinansował
pracodawcom i osobom zatrudnionym działania obejmujące kształcenie
ustawiczne tj. szkolenia/kursy. Ogólna wartość działań wyniosła 285
367,04 zł i została w całości wydatkowana.
Fundusz Pracy - w ramach środków przyznanych algorytmem Urząd
realizował wsparcie w postaci staży, prac interwencyjnych,
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, , szkoleń
indywidualnych, zwrotów kosztów przejazdu i zakwaterowania, bonów na
zasiedlenie, prac społecznie użytecznych, refundacji kosztów opieki na
dzieckiem i koszty badań lekarskich Ze środków Funduszu Pracy skorzystać
mogły osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie. Wartość
przyznanego dofinansowania na rok 2019r. wyniosła: 404 893,30 zł. W
2019r. wydatkowo kwotę 402 287,84 zł.
Rezerwa Ministra przeznaczona na realizację staży w placówkach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w ramach działania
realizowano. Wartość przyznanego dofinasowania wyniosła: 47 800,00 zł.
W 2019r. wydatkowano: 44 808,59 zł
Rezerwa Ministra dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi – w ramach
działania Urząd realizował wsparcie w postaci staży, bonu na zasiedlenie,
przyznawał jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
oraz dokonywał refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła:
200 000,00 zł. W 2019r. wydatkowano 198 631,62 zł.

Ochrona praw konsumenta.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Do rzecznika wpływały sprawy o zróżnicowanej tematyce konsumenckiej,
przez co trudno je jednoznacznie zdefiniować i sklasyfikować. Główne
działania rzecznika to świadczenie pomocy przy sporządzaniu pozwów, pism
reklamacyjnych, pism
przedstawiających stosowne oświadczenie w
przedmiotowej sprawie, a także prowadzenie postępowań wyjaśniających
telefonicznie, pisemnie oraz we współpracy z innymi urzędami. Ponadto
rzecznik występował do przedsiębiorców o złożenie wyjaśnień lub zajęcie
stanowiska w spornej sprawie wskazując naruszenie normy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Sekretarz Powiatu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego w roku 2019
udzielana była w dwóch punktach:
 Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w
którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielał adwokat.
 Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul.
Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej
pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania
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Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego z Tczewa. Nieodpłatnej
pomocy prawnej udzielał adwokat i radca prawny.
Realizatorzy zadania oprócz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzili również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację
prawną wśród mieszkańców powiatu.
Zbiorcza informacja z wykonania zadania stanowi Załącznik Nr 4 do raportu.
Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Roczny Program Współpracy na rok 2018 Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został
przyjęty Uchwałą Nr XLVI/253/2018 z dnia 30 października 2018 roku
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
W 2019 roku współpraca Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.
Przedmiotem współpracy finansowej Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi było zlecanie realizacji zadań publicznych, które odbywało się
na zasadzie powierzenia jak i wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem
dotacji.
W tym celu Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłosił konkursy ofert na realizację
zadań w zakresie:
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 edukacji, oświaty i wychowania.
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z
udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po
przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.
Ogłoszenia o organizowanych przez powiat konkursach na realizację zadań
publicznych zamieszczane były na stronie internetowej powiatu
www.powiatsztumski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęła 1
oferta, na zadanie w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
wpłynęły 3 oferty, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego wpłynęła 1 oferta, natomiast w zakresie edukacji,
oświaty i wychowania wpłynęły 2 oferty. W celu wyboru najlepszych ofert
Zarząd Powiatu Sztumskiego powołał komisje konkursowe właściwe dla
zakresu spraw będących przedmiotem konkursów w składzie:
- radca prawny zatrudniony w Starostwie Sztumskim;
- przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia;
- przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
W trybie otwartych konkursów ofert organizowanych zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadań
przekazano środki finansowe w formie dotacji na 3 zadania dla 3 organizacji
pozarządowych. Odrzucone z powodu braków formalnych zostały cztery
oferty, dwie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, jedna z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz jedna z zakresu
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość kwot udzielonych dotacji
wyniosła łącznie 29 822,00 zł , w tym w poszczególnych obszarach:
 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł.
 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 9 300,00 zł.
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w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – 8 000,00 zł.

Podmioty, którym zlecano realizację zadań publicznych w 2019 roku były
zobligowane do składania sprawozdań z ich wykonania. Zarząd Powiatu
Sztumskiego zaakceptował złożone przez Stowarzyszenia sprawozdania.
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich wykazało, że nie wykorzystało w
całości dotacji, kwotę niewykorzystanej dotacji (48 zł) zwróciło na rachunek
bankowy Starostwa.
Przedmiotem współpracy pozafinansowej było przekazywanie organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom informacji o możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych, organizowanych szkoleniach, warsztatach poprzez
umieszczanie niniejszych informacji na stronie internetowej powiatu
www.powiatsztumski.pl zakładka „Informacje dla organizacji pozarządowych”.
W zakładce co roku zamieszczony zostaje roczny program współpracy Powiatu
Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz informacja o ogłoszonych
konkursach ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.
Dodatkowo pracownicy Wydziału Edukacji udzielali informacji dotyczących
sektora pozarządowego. Współpraca bez udziału środków finansowych
polegała również na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach
działania, konsultowaniu projektów aktów prawnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz
uzyskiwaniu potrzebnych informacji.
Realizacja programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi stanowi Załącznik Nr 5 do Raportu o stanie powiatu.
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Załącznik Nr 1 do Raportu

WYKAZ STOWARZYSZEŃ STAN NA KONIEC 31 GRUDNIA 2019
1.

STOWARZYSZENIE "LEPSZE JUTRO"

2.

STOWARZYSZENIE "POD WIATRAKAMI"

3.

"STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI MINIĘTA"

4.

BRACTWO RYCERZY ZIEMI SZTUMSKIEJ

5.

CENTRUM DZIEDZICTWA KULTOWEGO W DZIERZGONIU

6.

DZIERZGOŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

7.

KÓŁKO ROLNICZE - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W POSTOLINIE

8.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POSTOLIN

9.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STARE MIASTO

10. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BĄGARCIE
11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁEJ GÓRZE
12. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWIE
13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBRÓWCE MALBORSKIEJ
14. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIERZGONIU
15. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCISZEWIE
16. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASNEJ
17. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIKOŁAJKACH POMORSKICH
18. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MORTĄGU
19. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYŚLICACH
20. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
21. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIEKLE
22. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM DZIERZGONIU
23. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM TARGU
24. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZROPACH
25. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZTUMSKIEJ WSI
26. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TYWĘZACH
27. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAPLEWIE WIELKIM
28. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻUŁAWCE SZTUMSKIEJ
29. OGÓLNOPOL.STOWARZYSZ.PEDAGOGÓW SPEC.NA RZECZ SPRAWNYCH INACZEJ W UŚNICE
30. OGÓLNOPOLSKIE STOW. INICJATYW OŚWIATOWO-RESOCJALIZACYJNYCH W SZTUMIE
31. OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE W JASNEJ
32. POWIŚLAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
33. POWIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BRONI
34. PRAWICOWE FORUM SAMORZĄDOWE W SZTUMIE
35. REGIONALNE STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" W SZTUMIE
36. STACJONARNY UNIWERSYTET LUDOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLN.W BARLEWICZKACH
37. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAZDY KONNEJ W SZTUMSKIM POLU KLUB JEŹDZIECKI ISKRA
38. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W KONIECWAŁDZIE
39. STOWARZYSZENIE "AKTYWNI W POWIECIE SZTUMSKIM"
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40. STOWARZYSZENIE "DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE"
41. STOWARZYSZENIE "FORUM ŻUŁAWSKICH DZIEWCZYN"
42. STOWARZYSZENIE "JUŻ JESTEŚMY"
43. STOWARZYSZENIE "KRAŚKOWE PODWÓRKO"
44. STOWARZYSZENIE "MOJA WIEŚ - MÓJ DOM"
45. STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA"
46. STOWARZYSZENIE "NASZE JEZIORNO"
47. STOWARZYSZENIE "NORWID"
48. STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE DZIECI"
49. STOWARZYSZENIE "PRZYSTANEK SZTUMSKA WIEŚ"
50. STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA ANKAMAT"
51. STOWARZYSZENIE "RAZEM ŁATWIEJ" NA RZECZ WSPIERANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNGO
IM. RODZINY SIERAKO
52. STOWARZYSZENIE "RAZEM RAŹNIEJ-UŚNICE PARPARY"
53. STOWARZYSZENIE "SAMARYTANIN"
54. STOWARZYSZENIE "SZANSA"
55. STOWARZYSZENIE "VIS-SIŁA DOBRYCH SERC"
56. STOWARZYSZENIE "WAPLEWIANKI" W LIKWIDACJI
57. STOWARZYSZENIE AKTYWNY CZERNIN
58. STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET "CZAS NA SIEBIE"
59. STOWARZYSZENIE BARLEWICZKI
60. STOWARZYSZENIE ENERGII ODNAWIALNEJ I TECHNIK INFORMACYJNYCH
61. STOWARZYSZENIE GOSPODARSTW GOŚCINNYCH "POMEZANIA" W DZIERZGONIU
62. STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KRÓLIKÓW "KRÓLIK" SZTUMSKIE POLE
63. STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH TAKA GMINA
64. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "RADOŚĆ I SŁOŃCE" W SZTUMIE
65. STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH MIKOŁAJCZANKI
66. STOWARZYSZENIE KUPCÓW SZTUMSKICH
67. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA DOLNEGO POWIŚLA"
68. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW - TYWĘZY'
69. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW JASNEJ I OKOLIC
70. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NOWIN I NOWCA
71. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ "POWIŚLANIE"
72. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW "FAN CLUB GARBI" W SZTUMIE
73. STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INTEGRACJA
74. STOWARZYSZENIE NAJMENY POCZET RYCERSKI "BREZA"
75. STOWARZYSZENIE OGRODOWE "NIEZAPOMINAJKA" W SZTUMIE
76. STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W DZIERZGONIU
77. STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH "SZANSA"
78. STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM "DAR SERCA"
79. STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU "W ZGODZIE Z NATURĄ"
80. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ "SPES"
81. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZIN ZASTĘPCZYCH "LEPSZY DOM"
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82. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W PIEKLE
83. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE
84. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIERZGONIU
85. STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ BIAŁA-GÓRA
86. STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY ZIEMI DZIERZGOŃSKIEJ
87. STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BRUKU
88. STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE
89. STOWARZYSZENIE SENIORÓW DZIERZGOŃSKICH
90. STOWARZYSZENIE SOŁECTW AKTYWNA WIEŚ
91. STOWARZYSZENIE SOŁECTWA MORANY
92. STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE W SZTUMIE
93. STOWARZYSZENIE VIOLA AVENTIS w LIKWIDACJI
94. STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH W GUBŁAWKACH
95. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE RODZINĘ "PRZYSTAŃ"
96. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI IM.WŁADYSŁAWY I PIOTRA FILA
97. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "PROMYK" W DĄBRÓWCE MALBORSKIEJ
98. STOWARZYSZENIE"GODNA SZKOŁA" w LIKWIDACJI
99. SZTUMSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
100. TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-MUZEALNE "POWIŚLE"
101. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SZTUMSKIEJ
102. WIELKA KONFRATERNIA ZACNEGO JADŁA, NAPITKU I RĘKODZIEŁA
103. ZWIĄZEK LUDNOŚCI POCHODZENIA NIEMIECKIEGO ZIEMI SZTUMSKO-DZIERZGOŃSKIEJ
104. STOWARZYSZENIE NIESIEMY POMOC
105. FUNDACJA "PRUTENICALE FORUM"
106. FUNDACJA NA RZECZ POMOCY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH
107. FUNDACJA INDEKS
108. FUNDACJA LABORATORIUM WSPIERANIA I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "IN MELIUS"
109. FUNDACJA "DASZ RADĘ. UWIERZ W SIEBIE. MOŻESZ WIĘCEJ"
110. NADWISLAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU
111. FUNDACJA "PONAD PRZECIĘTNI"
112. FUNDACJA "BONA FIDE"
113. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POWIATOWE W SZTUMIE
114. STOWARZYSZEIE PLASTYKÓW "PALETA"
115. FUNDACJA TEATRU 3.5
116. AUTOMOBILKLUB VOLKSWAGENA GARBUSA
117. STOWARZYSZENIE NASZ SZTUM
118. STOWARZYSZENIE "BAŚKA " POWIŚLE
119. FUNDACJA GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE"GAŁĘZIAKI"
120. FUNDACJA MONTIS
121. STOWATZSZENIE NIESIEMY POMOC
122. STOWARZYSZENIE "AKTYWNI - KREATYWNI" W STARYM DZIERZGONIU
123. STOWARZYSZENIE ŚW. FRANCISZKA "PORCJUNKULA"
124. STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO-WĘDKARSKIE "ŻWIRKI"
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125. STOWARZYSZENIE DZIERZGOŃ TEAM
126. SZTUMSKIE TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "STAL"
127. STOWARZYSZENIE KREATYWNE
128. STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY POSTOLIN
129. STOWARZYSZENIE ZRÓBMY COŚ RAZEM - SZTUMSKIE POLE
130. STOWARZYSZENIEZ PIEKŁA RODEM
131. STOWARZYSZENIE "SZTUM NA PLUS"
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Załącznik Nr 2 do Raportu

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W 2019 ROKU
I. Tytuł projektu: „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu
zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na rynku pracy Unii Europejskiej”
 Źródło finansowania: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 03.03.01
Jakość edukacji zawodowej
 Wartość projektu: 1 046 400,00 zł
 Pozyskane dofinansowanie: 941 760,00 zł
 Wkład własny finansowy w ramach kosztów pośrednich: 104 640,00 zł
 Okres realizacji projektu: 2016 - 2022
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
W ramach projektu zaplanowano następujące cykle wsparcia uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach:
Zadanie 1 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w
Barlewiczkach w branży środowisko
Podzadanie 1.1 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowego dla uczniów kierunków rolniczych
Zaplanowano zajęcia w pracowniach produkcji rolnej (90h) i zwierzęcej (90h) dla 100 uczniów o specjalizacji rolnik
i technik rolnik. Zaplanowano 180 godzin zajęć dydaktycznych dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów.
Podzadanie 1.2 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowych języków obcych dla uczniów
kierunków rolniczych
W ramach zadania będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego dla 80 uczniów i języka niemieckiego dla 20
uczniów o charakterze zawodowym uwzględniające specyfikę branży w wymiarze 25 godzin dydaktycznych w
każdym roku szkolnym dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów. Łącznie 270h w trakcie trwania projektu (j.
angielski 135h i j. niemiecki 135h).
Podzadanie 1.3 Kursy zawodowe dla uczniów kierunków rolniczych
Kurs zawodowy obsługi kombajnu zbożowego dla 30 osób (20h teorii i 12h zajęć praktycznych na ucznia), wózka
widłowego (40h teorii i 15h zajęć praktycznych na ucznia) dla 25 uczniów kierunków rolnik i technik rolnik,
zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej (110h) i zwierzęcej (110h). Zakłada się edycję kursów
w kolejnych latach. Efektem kursów jest praktyczna umiejętność obsługi wózka i kombajnu potwierdzona
zaświadczeniem kwalifikacyjnym, wydanym po zaliczeniu egzaminu.
Podzadanie 1.4 Praktyki/staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów kierunków
rolniczych
Ponadprogramowe praktyki/staże zawodowe realizowane w toku całego projektu dla 100 uczniów kierunków
rolniczych w wymiarze 150 godzin/na ucznia.
Zadanie 2 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w
Barlewiczkach w branży ICT i elektronika
Podzadanie 2.1 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowego dla uczniów kierunku technik
informatyk
Zaplanowano zajęcia dla 30 uczniów o specjalności technik informatyk, które obejmą następujące bloki
dydaktyczne: prototypowanie układów elektronicznych i programowanie sterowników PLC (80h), optymalizacja
i bezpieczeństwo transferu danych z uwzględnieniem mediów przewodowych i bezprzewodowych (80h),
realizacja HMI za pomocą interfejsów stron internetowych i interfejsów tekstowych (70h), programowanie
robotów (20h szkoleniowych), Projektowanie i budowa robotów (110h), montaż podzespołów w technologii PTH
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i SMT (55h). Łącznie zaplanowano 395 godzin zajęć dydaktycznych oraz 20h zajęć szkoleniowych dla kilku/
kilkunastoosobowych grup uczniów.
Podzadanie 2.2 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowych języków obcych dla uczniów
kierunku technik informatyk
W ramach zadania będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego o charakterze zawodowym uwzględniające
specyfikę branży dla 30 uczniów w wymiarze 25 godzin dydaktycznych w każdym roku szkolnym dla kilku/
kilkunastoosobowych grup uczniów. Łącznie 135h w toku realizacji projektu.
Podzadanie 2.3 Staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów kierunku technik
informatyk
Ponadprogramowe staże zawodowe dla 30 uczniów kierunku technik informatyk w wymiarze 150 godzin/ucznia.
Zadanie 3 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w
Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja
Podzadanie 3.1 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowego dla uczniów kierunków branży
transport logistyka i motoryzacja
Zaplanowano zajęcia dla 30 uczniów w zakresie następujących bloków dydaktycznych: zajęcia w pracowni
metrologii z obróbką ręczną (60h), zajęcia w pracowni metrologii z obróbką maszynową toczeniem (60), zajęcia
w pracowni metrologii z obróbką maszynową frezowaniem (60h), zajęcia w pracowni diagnostyki pojazdów
samochodowych (60h), diagnostyka z wykorzystaniem przyrządu KTS (60), serwis ogumienia samochodowego
(60).
Łącznie zaplanowano 360 godzin zajęć dydaktycznych dla kilku/kilkunastoosobowych grup uczniów.
Podzadanie 3.2 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowych języków obcych dla uczniów
kierunków branży transport, logistyka i motoryzacja
W ramach zadania będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego dla 22 uczniów i języka niemieckiego dla 8
uczniów o charakterze zawodowym uwzględniające specyfikę branży w wymiarze 25 godzin dydaktycznych w
każdym roku szkolnym dla kilku/kilkunastoosobowych grup uczniów. Łącznie 270h w trakcie trwania projektu (j.
angielski 135h i j. niemiecki 135h). Rekrutacja na zajęcia z języków zawodowych rozpoczęła się w 2016r, zaś
zajęcia w styczniu 2017r.
Podzadanie 3.3 Kursy zawodowe dla uczniów kierunków branży transport, logistyka i motoryzacja
W toku realizacji projektu zaplanowano kurs zawodowy w zakresie obsługi wózka widłowego (40h teorii i 15h
zajęć praktycznych na ucznia) dla 20 uczniów. Zakłada się edycję kursu w kolejnych latach. Efektem kursu jest
praktyczna umiejętność obsługi wózka widłowego potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym, wydanym po
zaliczeniu egzaminu praktycznego.
Podzadanie 3.4 Praktyki/staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów kierunków
branży transport, logistyka i motoryzacja
Ponadprogramowe praktyki/staże zawodowe dla 30 uczniów kierunków motoryzacyjnych w wymiarze 150
godzin/na ucznia.
Zadanie 4 Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko
Podzadanie 4.1 Studia podyplomowe - "Produkcja rolnicza i ogrodnicza"
Zaplanowano 2-semstralne studia podyplomowe z zakresu produkcji rolniczej i ogrodniczej dla 1 nauczyciela
rolniczych przedmiotów zawodowych. Efektem doskonalenia zawodowego będzie uzyskanie przez nauczyciela
fakultetu z zakresu produkcji rolniczej i ogrodniczej, potwierdzonego dyplomem wydanym przez uczelnię po
przeprowadzonym zaliczeniu/egzaminie końcowym.
Podzadanie 4.2 Kursy zawodowe obsługi programów komputerowych związanych z rolnictwem
Zaplanowano kurs z zakresu obsługi programów komputerowych związanych z produkcją rolną (w wymiarze 20h)
dla 1 nauczyciela rolniczych przedmiotów zawodowych. Efektem kursu jest praktyczna umiejętność obsługi
programów komputerowych wykorzystywanych do zarządzania produkcją rolną w zakresie upraw i hodowli,
która zostanie potwierdzona zaświadczeniem wydanym po zaliczeniu egzaminu praktycznego.
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Podzadanie 4.3 Kurs zawodowy z zakresu planowania praktyk zawodowych
Zaplanowano kurs planowania praktyk zawodowych (w wymiarze 20h)dla 1 nauczyciela rolniczych przedmiotów
zawodowych. Efektem doskonalenia zawodowego będzie uzyskanie przez nauczycieli umiejętności planowania
rolniczych praktyk zawodowych, potwierdzonych zaświadczeniem wydanym po zakończeniu kursu.
Podzadanie 4.4 Staże zawodowe dla nauczycieli u pracodawców sektora rolnego
Zaplanowano udział 4 nauczycieli rolniczych przedmiotów zawodowych w 40-godzinnym stażu zawodowym.
Staże odbędą się u pracodawców lub instytucjach z otoczenia społeczno - gospodarczego.
Zadanie 5 Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika
Podzadanie 5.1 Studia podyplomowe – Grafika komputerowa i multimedialna
Zaplanowano 2-semstralne studia podyplomowe dla 2 nauczycieli nauki zawodu w branży technik informatyk z
zakresu grafiki komputerowej i multimedialnej. Efektem doskonalenia zawodowego będzie uzyskanie przez
nauczycieli fakultetu z zakresu grafiki komputerowej i multimedialnej, potwierdzonego dyplomem wydanym
przez uczelnię po przeprowadzonym zaliczeniu/egzaminie końcowym
Podzadanie 5.2 Studia podyplomowe – Programowanie i bazy danych
Zaplanowano 2-semstralne studia podyplomowe dla 1 nauczyciela nauki zawodu w branży technik informatyk z
zakresu programowania i baz danych. Efektem doskonalenia zawodowego będzie uzyskanie przez nauczycieli
fakultetu z zakresu programowania i baz danych, potwierdzonego dyplomem wydanym przez uczelnię po
przeprowadzonym zaliczeniu/egzaminie końcowym
Podzadanie 5.3 Studia podyplomowe – Informatyk – administrator sieci komputerowych
Zaplanowano 2-semstralne studia podyplomowe dla 1 nauczyciela nauki zawodu w branży technik informatyk z
zakresu administrowania sieci komputerowych. Efektem doskonalenia zawodowego będzie uzyskanie przez
nauczycieli fakultetu z zakresu administrowania sieci komputerowych, potwierdzonego dyplomem wydanym
przez uczelnię po przeprowadzonym zaliczeniu/egzaminie końcowym
Podzadanie 5.4 Cykl zawodowych kursów ICT dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik informatyk
W celu wsparcia rozwoju zawodowego 3 nauczycieli teoretycznej i 1 praktycznej nauki zawodu kształcących w
zawodzie technik informatyk, zaplanowano pakiet kursów zawodowych według poniższej specyfikacji:
 Kurs PHP - profesjonalne tworzenie aplikacji internetowych. Kurs będzie trwał 72h. Efektem szkolenia
będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenie aplikacji internetowych.
 Kurs - sieciowe systemy informatyczne. Kurs będzie trwał 120h. Efektem szkolenia będzie nabycie
praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania sieciowych systemów informatycznych.
 Kurs podstawowy PLC1 - programowania sterowników logicznych. Kurs będzie trwał 5 dni. Efektem
szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu programowania sterowników logicznych
na poziomie podstawowym.
 Kurs zaawansowany PLC2 - programowania sterowników logicznych. Kurs będzie trwał 5 dni. Efektem
szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu programowania sterowników logicznych
na poziomie zaawansowanym.
 Kurs - analiza danych. Kurs będzie trwał 64h. Efektem szkolenia będzie nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu analizy danych.
 Kurs - bazy danych SQL. Kurs będzie trwał 2 dni. Efektem szkolenia będzie nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu tworzenia i obsługi bazy danych SQL.
Weryfikacja umiejętności nabytych przez nauczycieli w toku kursów zawodowych, nastąpi poprzez zaliczenie
szkolenia na podstawie egzaminu/testu końcowego i wydanie im stosownego zaświadczenia/certyfikatu o
odbytym kursie.
Podzadanie 5.5 Staże zawodowe dla nauczycieli u pracodawców sektora ICT i elektronika
Zaplanowano udział 3 nauczycieli teoretycznej i 1 praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodzie technik
informatyk w 40-godzinnym stażu zawodowym. Staże odbędą się u pracodawców/ instytucjach z otoczenia
biznesu.
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Zadanie 6 Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i
motoryzacja
Podzadanie 6.1 Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii metrologicznych
W celu wsparcia rozwoju zawodowego 3 nauczycieli kształcących w zawodach branży transport, logistyka i
motoryzacja, zaplanowano 3-dniowie szkolenie zawodowe (24h) z zakresu nowoczesnych technologii
metrologicznych. Efektem szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu dokonywania pomiarów
oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników. Weryfikacja umiejętności nastąpi poprzez zaliczenie szkolenia i
wydanie stosownego zaświadczenia.
Podzadanie 6.2 Szkolenia z zakresu komputerowej diagnostyki OBD
W celu wsparcia rozwoju zawodowego 2 nauczycieli kształcących w zawodach branży transport, logistyka i
motoryzacja, zaplanowano 2-dniowie (16h) szkolenie zawodowe z zakresu komputerowej diagnostyki OBD.
Efektem szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu diagnostyki pokładowej pojazdów
samochodowych. Weryfikacja umiejętności nastąpi poprzez zaliczenie szkolenia i wydanie stosownego
zaświadczenia.
Podzadanie 6.3 Szkolenia z zakresu obsługi obrabiarek CNC
W celu wsparcia rozwoju zawodowego 3 nauczycieli kształcących w zawodach branży transport, logistyka i
motoryzacja, zaplanowano 5-dniowie (40h) szkolenie zawodowe z zakresu obsługi obrabiarek CNC. Efektem
szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności obsługiwania obrabiarek sterowanych numerycznie.
Weryfikacja umiejętności nastąpi poprzez zaliczenie szkolenia i wydanie stosownego zaświadczenia.
Podzadanie 6.4 Kurs autoCAD - stopień I, II i III
W celu wsparcia rozwoju zawodowego 5 nauczycieli kształcących w zawodach branży transport, logistyka i
motoryzacja, zaplanowano 3-dniowy kurs zawodowy z zakresu autoCAD - stopień I (20h), II (20h)i III (20h).
Efektem kursu będzie nabycie praktycznych umiejętności trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania
procesu projektowania. Weryfikacja umiejętności nastąpi poprzez zaliczenie szkolenia i wydanie stosownego
zaświadczenia.
Podzadanie 6.5 Staże zawodowe dla nauczycieli u pracodawców sektora transport, logistyka i motoryzacja
Zaplanowano udział 4 nauczycieli kształcących w zawodach branży transport, logistyka i motoryzacja w 40godzinnym stażu zawodowym. Staże odbędą się u pracodawców lub instytucjach z otoczenia społeczno gospodarczego.
Zadanie 7 Budowa sieci współpracy i wymiany doświadczeń w powiecie sztumskim
Podzadanie 7.1 Cykl corocznych Powiatowych Targów Edukacji i Pracy.
Organizacja corocznych spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego jako organu odpowiedzialnego za
szkolnictwo zawodowe, przedstawicieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Powiatowego Urzędu
Pracy, instytucji otoczenia i wsparcia biznesu oraz przedsiębiorców formie Powiatowych Targów Edukacji i Pracy.
Podzadanie 7.2 Indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów
Zaplanowano w toku realizacji projektu przeprowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego dla 160 uczniów w wymiarze 90 minut na 1 ucznia. Indywidualna forma zajęć umożliwi
przeprowadzenie efektywnej diagnozy potrzeb i aspiracji zawodowych ucznia adekwatnej do indywidualnych
predyspozycji i zainteresowań, a co za tym idzie będzie skutecznym instrumentem wspierania rozwoju
zawodowego ucznia.

Podzadanie 7.3 Powiatowy Konsultant Doradztwa Zawodowego
Zaplanowano zatrudnienie Powiatowego Konsultanta Doradztwa Zawodowego w wymiarze co najmniej 1/2
etatu. Jego zadaniem będzie inicjowanie i koordynowanie współpracy szkół zawodowych w powiecie z
instytucjami rynku pracy oraz z Wojewódzkim Konsultantem Doradztwa Zawodowego.


Tytuł projektu: „ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT SZTUMSKI”
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Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia
szczególnie uzdolnionego
Wartość projektu: 538 849,13 zł
Pozyskane dofinansowanie: 511 906,67 zł
Wkład własny finansowy w ramach kosztów pośrednich: 26 942,46 zł
Okres realizacji projektu: 2015 - 2021.

W ramach projektu realizowany jest 5-letni cykl wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Zaplanowano realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii oraz zajęć
rozwijających kompetencje społeczne, a także warsztaty rozwijające kreatywność, wyjazdy edukacyjne oraz
spotkania akademickie.
II Tytuł projektu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z
zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty
praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”
 Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych
 Wartość projektu: 7 781 272,91 zł
 Pozyskane dofinansowanie: 6 614 081,97 zł
 Wkład własny: 1 167 190,94 zł
 Okres realizacji projektu: 2016 - 2019.

W ramach realizacji projektu w 2019r. zrealizowane zostały następujące inwestycje infrastrukturalne:
1) budowa garażu na sprzęt rolniczy wraz z placem manewrowym
2) zakup wyposażenia dla potrzeb uruchomienia techniki rolniczej (branża Środowisko),
3) budowa hali garażowo – magazynowej wraz z placem manewrowym.

III Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8km w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, współfinansowany ze środków Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.





Wartość projektu: 4 017 364,00 złotych
Pozyskane dofinansowanie: 2 008 682,00 złotych
Wkład własny: 2 008 682,00 złotych
Okres realizacji projektu: 13.03.2019r. – 28.10.2019r.

Projekt dotyczył przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2936G zlokalizowanej na obszarze administracyjnym
Gminy Dzierzgoń o łącznej dł. 1,8km. Zadanie obejmowało wykonanie następującego rodzaju robót: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża gruntowego, elementy drogowe,
podbudowy, nawierzchnia, zieleń, roboty towarzyszące, organizacja ruchu oraz usługi inspektora nadzoru.
Nowa nawierzchnia jezdni, chodniki dla pieszych, hybrydowe oświetlenie uliczne odwodnienie korpusu drogowego
poprzez odmulenie przydrożnych rowów i przepustów, wycinka przydrożnych drzew i krzewów, nowe oznakowanie
poziome i pionowe, regulacja kratek i studzienek ściekowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
na zjazdach, znalazły bezpośrednie i znaczące przełożenie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Załącznik Nr 3 do Raportu

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
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Załącznik Nr 4 do Raportu

ZBIORCZA INFORMACJA
o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej za rok 2019r.
L.p.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Rodzaj danych
Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
ogólnie
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje
pozarządowe
Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
sprawa z zakresu prawa pracy
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
sprawa z zakresu prawa cywilnego
sprawa z zakresu prawa rzeczowego
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego
sprawa z zakresu prawa karnego
sprawa z zakresu prawa podatkowego
inne

Liczba

439
153

97
24
1
231
170
27
23
42
10
28

3.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
poniżej 15 minut
od 15 minut do 30 minut
od 30 minut do 45 minut
od 45 minut do 60 minut
od 1 godz. do 1 godz. 30 minut
od 1 godz. 30 min do 2 godz.
od 2 godz. do 3 godz.
Powyżej 3 godz.

19
128
163
92
16
4
5
0

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10

Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej
wiek
poniżej 18 roku życia
18-25 lat
powyżej 25 do 35 lata
powyżej 35 do 45 lata
powyżej 45 do 55 lata
powyżej 55 do 60 lata
powyżej 60 do 65 lata
powyżej 65 do 75 lata
powyżej 75 do 85 lata
Powyżej 85 lat

0
32
65
86
71
44
41
74
18
3

Strona 63 z 65

5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7

płeć
kobieta
267
mężczyzna
160
wykształcenie
wyższe II stopnia
12
wyższe I stopnia (inżynier, licencjat)
4
policealne
13
średnie zawodowe
140
średnie ogólnokształcące
45
zasadnicze zawodowe
153
gimnazjalne
8
podstawowe
57
pozostałe
1
Średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej
bez dochodu
18
do 600 zł
70
powyżej 600 zł do 1 000 zł
132
powyżej 1 000 zł do 1 500 zł
124
powyżej 1 500 zł do 2 000 zł
76
Powyżej 2000 zł
19
Liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej
1
83
2
142
3
106
4
54
5
26
6
11
7 i więcej
10

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej
wieś
miasto poniżej 10 000 mieszkańców
miasto od 10 000 – do 25 000 mieszkańców
miasto powyżej 25 000 – do 100 000 mieszkańców
miasto powyżej 100 000 mieszkańców

192
121
119
0
0
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Załącznik Nr 5 do Raportu

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SZTUMSKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W 2019 ROKU

L.p.

1.

2.

3.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Powiatowy
Szkolny Związek
Sportowy

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu „Organizacja
i koordynacja
przedsięwzięć
sportowych
o zasięgu
powiatowym, dla
dzieci i młodzieży z
Powiatu
Sztumskiego”.

Stowarzyszenie
Seniorów
Dzierzgońskich

Działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych
i pomocy
społecznej „Aktywizacja osób
niepełnosprawnych
zamieszkujących
teren powiatu
sztumskiego
poprzez organizację
cyklu warsztatów
teatralnych,
wyjazdów do kina
oraz teatru”.

Stowarzyszenie –
Klub Abstynenta
„Radość i Słońce”

Działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych
i pomocy
społecznej –
„Działania
wspomagające i
aktywizujące osoby
niepełnosprawne w
różnych
dziedzinach życia”.

Wniosko
wana
kwota
dotacji

20 000 zł

8 220 zł

1 602 zł

Wysokość
przyznane
j dotacji

Termin
wykonani
a zadania

Zadanie
zostało
wykonane
w
terminie

Sprawozd
anie
zostało
złożone w
terminie

20 000 zł

od
21.01.20
19 r. do
30.12.20
19 r.

Tak

Tak

8 220 zł

od
01.04.20
19 r. do
20.12.20
19 r.

Tak

Tak

1 602 zł

od
26.03.20
19 r. do
01.08.20
19 r.

Tak

Tak
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