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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
2020 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 2020 r.

40 099 mieszkańców`
731 km2

Nie doszło do zmiany granic powiatu.

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

III. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROK
Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego za 31.12.2020 rok
Wyszczególnienie
Plan 2020
Plan na
31.12.2020r.
Dochody ogółem
I. Dochody bieżące
II. Dochody majątkowe
Wydatki ogółem
I. Wydatki bieżące
w/tym:
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Obsługa długu
Wydatki na realizację
programów finansowych
z udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Pozostałe bieżące
Obsługa jst

Wykonanie na
31.12.2020r.

Wykonanie
w%

49.992.619,00
47.866.119,00
2.126.500,00
51.809.889,00
46.442.517,00

60.906.888,00
55.307.532,00
5.599.356,00
59.841.888,00
48.814.276,00

80.974.801,95
71.113.777,10
9.861.024,85
55.212.247,33
45.085.635,61

132,95
128,58
176,11
92,26
92,36

Struktura
wydatków
w%
100,00
87,82
12,18
100,00
81,66

28.742,021,00

30.208.534,00

29.544.276,88

59,61

53,51

1.901.164,00
205.000,00
1.057.609,00

2.000.290,00
205.000,00
1.621.078,00

1.925.663,92
181.345,74
966.303,78

100,00
88,46
59,61

3,49
0,33
1,75

9.729.949,00
4.806.774,00

9.636.320,00
5.143.054,00

7.669.829,83
4.798.215,46

79,59
93,30

13,89
10,64
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II. Majątkowe
Deficyt- / Nadwyżka +

5.367.372,00
1.817.270,00

11.027.612,00
+ 1.065.000,00

10.126.611,72
+25.762.554,62

91,83
----

18,34
----

Na koniec 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 60.906.888 zł wykonano w kwocie 80.974.801,95 zł, tj.
w 132,95 %, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 59.841.888 zł zostały zrealizowane w wysokości
55.212.247,33 zł tj. w 92,26 %.
W budżecie Powiatu Sztumskiego na koniec roku 2020 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.065.000 zł,
natomiast budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 25.762.554,62
zł.
Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020r. wyniosło 7.565.442,03 zł (wolne środki z lat ubiegłych). W 2020
r. nastąpiła spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.065.000,00 zł.
W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego (łącznie z jednostkami podległymi oraz
nadzorowanymi) według stanu na 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych wynoszą:
1. Należności ogółem 1.488.248,74 zł w tym wymagalne 1. 035.865,04 zł.
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek 7.449.224,00 zł. Powiat na dzień 31.12.2020r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV.

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU PODJĘTYCH W 2020 ROKU.

L.p.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
XV/114/2020 z dnia 12.02.2020 roku w sprawie przystąpienia Powiatu
Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami III” w 2020 roku.
XV/115/2020 z dnia 12.02.2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na
2020 rok.
XV/116/2020 z dnia 12.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na 2020 rok.
XV/117/2020 z dnia 12.02.2020 roku o zmianie uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.
XV/118/2020 z dnia 12.02.2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat
Sztumski Samorządowej Karty Praw Rodzin.
XV/119/2020 z dnia 12.02.2020 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego.
XVI/120/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie realizacji projektu
partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie
ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19.
XVI/121/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
sztumskiego na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Informacja o wykonaniu
Wykonano

Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano

Wykonano

W realizacji
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

XVI/122/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na
utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum
Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida w Dzierzgoniu.
XVI/123/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zadania w 2020 roku.
XVI/124/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na
2020 rok
XVI/125/2020 z dnia 19.05.2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.
XVI/126/2020 z dnia 19.05.2020 roku o zmianie uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego nr XIV/111/2019 r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia WPF
Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028
XVI/127/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
XVI/128/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu
Aktywności Zawodowej w Sztumie.
XVI/129/2020 z dnia 19.05.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia

Starosty Powiatu Sztumskiego.
XVII/130/2020 z dnia 26.06.2020 roku w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu Sztumskiego.
XVII/131/2020 z dnia 26.06.2020 roku w sprawie powołania Skarbnika
Powiatu Sztumskiego.
XVII/132/2020 z dnia 26.06.2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
finansowych powiatu sztumskiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2019 r.
XVII/133/2020 z dnia 26.06.2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na
2020 rok.
XVII/134/2020 z dnia 26.06.2020 roku o zmianie uchwały XIV/111/2019 Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 31 12 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.
XVII/135/2020 z dnia 26.06.2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.
XVII/136/2020 z dnia 26.06.2020 roku w sprawie udzielenia zarządowi
powiatu sztumskiego wotum zaufania.
XVII/137/2020 z dnia 26.06.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium
z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2019.
XVIII/138/2020 z dnia 22.09.2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi
Przemyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie
szkód wyrządzonych przez żywioł.
XVIII/139/2020 z dnia 22.09.2020 roku o zmianie uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego Nr XIV/111/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.
XVIII/140/2020 z dnia 22.09.2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu
na 2020 rok.
XVIII/141/2020 z dnia 22.09.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego 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.
XVIII/142/2020 z dnia 22.09.2020 roku w sprawie nadania Statutu
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

Wykonano

Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano

Wykonano
Wykonano

Wykonano

Wykonano
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30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.

XVIII/143/2020 z dnia 22.09.2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.
XVIII/144/2020 z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XV/118/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2020 roku
XIX/145/2020 z dnia 27.10.2020 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat
Sztumski do realizacji projektu pn. „Rodzina najważniejsza – rozwój usług
społecznych w Powiecie Sztumskim”.
XIX/146/2020 z dnia 27.10.2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.
XIX/147/2020 z dnia 27.10.2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na
2020 rok.
XIX/148/2020 z dnia 27.10.2020 roku o zmianie uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego Nr XIV/111/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.
XX/149/2020 z dnia 10.12.2020 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego
Programu Współpracy na rok 2021 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”.
XX/150/2020 z dnia 10.12.2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.
XX/151/2020 z dnia 10.12.2020 roku w sprawie zmiany budżety powiatu na
2020 rok.
XX/152/2020 z dnia 10.12.2020 roku o zmianie uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego Nr XIV/111/2019 r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.
XX/153/2020 z dnia 10.12.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego 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.
XXI/154/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie udostępnienia Radnym
Powiatu Sztumskiego kopii umów, aneksów i porozumień zawartych celem
zabezpieczenia majątku Powiatu Sztumskiego podczas budowy farm
wiatrowych
XXI/155/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji
Powiatu Rady Powiatu na rok 2021
XXI/156/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady
Powiatu na rok 2021
XXI/157/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Powiatu na rok 2021
XXI/158/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2021
XXI/159/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Powiatu Sztumskiego na 2021 rok
XXI/160/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sztumskiego na 2020 rok
XXI/161/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie wydatków budżetu
powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wykonano
Wykonano
Wykonano

Wykonano
Wykonano
Wykonano

Wykonano

Wykonano
Wykonano
Wykonano

Wykonano

Wykonano

Realizacja w 2021 roku

Realizacja w 2021 roku

Realizacja w 2021 roku
Realizacja w 2021 roku
Realizacja w 2021 roku
Wykonano
Realizacja w 2021 roku
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49.
50.
51.

52.

XXI/162/2020 z dnia 30.12.2020 roku o zmianie uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego Nr XIV/111/2019 r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028
XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028
XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2021 rok
XXI/165/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego oraz opłat za ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących
w 2021 r.

Wykonano
Realizacja w 2021 roku
Realizacja w 2021 roku

Realizacja w 2021 roku

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU PODJĘTYCH PRZED 1 STYCZNIA 2020 ROKU
ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM 2020 R.
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)

Informacja o wykonaniu

Uchwała nr VII/46/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30
kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej Powiecie Sztumskim na lata 2019 w sprawie przyjęcia W realizacji
„Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiecie Sztumskim na lata
2019 - 2021”
Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia
2019 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno - W realizacji
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2021”
Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Powiatu Sztumskiego 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 30.06.2020 r.
Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019
roku. W sprawie: przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z
budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie
posiedzeń
orzekających
Powiatowego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności w Malborku.
Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019
roku. W sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020”
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.
Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019
roku.
W sprawie: ustanowienia roku 2020 „Rokiem setnej rocznicy Plebiscytu na
Powiślu” na terenie Powiatu Sztumskiego.
Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki
i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2020.
Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Powiatu Sztumskiego 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.
Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku.

Realizacja w latach 20192020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V.

W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2020.
Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok
2020.
Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.
Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego 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.
Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku.
W sprawie: wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Powiatu Sztumskiego 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.
Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku.
W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2020-2028.
Uchwała nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku.
W sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja w roku 2020

Realizacja od roku 2020

Realizacja w roku 2020

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 2020 r.

Najważniejsze działania
podejmowane w roku 2020

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 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
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Obszar V – Powiat sztumski prężny gospodarczo
Działanie – Przeciwdziałanie bezrobociu
Zawarto 370 umów w tym:
•
172 umowy o zorganizowanie stażu
•
7 umów o organizacje szkoleń indywidualnych
•
70 umów o kształcenie ustawiczne w ramach KFS
•
56 umów o organizacje prac interwencyjnych
•
10 umów w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie
•
28 umów na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy,
•
27 umów 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 3 077 249,84 złotych
Obszar VI – Powiat sztumski atrakcyjny turystycznie
Działanie – Powiat sztumski patronem wielu wydarzeń kulturalnych:
• Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
• Powiatowy Konkurs – „Piękna Wieś Pomorska 2020”
• Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle
• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
• Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
• Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich
• Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka
• Małe Mistrzostwa Piłki Nożnej i Siatkowej dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• Piknik Służb Mundurowych
• XXIX Ogólnopolski i XVII Międzynarodowy Przeglądu Sztuki
Więziennej w Sztumie
• 100. Rocznica Plebiscytu Na Powiślu Warmii i Mazurach
• Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim.
• Licealiada w ZS w Sztumie
• Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie K.S.Victoria
W 2020 r. ze względu na trudną sytuację pandemii koronawirusa COVID-19,
w/w imprezy odbyły się w reżimie sanitarnym. Niestety wiele z zaplanowanych
imprez musiały zostać odwołane. Powiat sztumski, jest także jednym
z atrakcyjniejszych regionów Dolnego Powiśla. Posiada takie atuty na swoim
terenie jak: zabytkowa śluza i przystań Pętli Żuławskiej w Białej Górze,
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum
Narodowego w Gdańsku), Zamek w Sztumie, który jest oddziałem Muzeum
Zamkowego w Malborku, sieć dawnych dworków ziemiańskich.
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
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VI.

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

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Sieć szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020 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).
W zespołach szkół funkcjonowały również technika oraz branżowe szkoły
I stopnia.
Realizacja zadań oświatowych jest powiązana z realizacją Polityki Oświatowej
Powiatu Sztumskiego, której misją jest prowadzenie 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.
Egzamin ósmoklasisty
• w roku szkolnym 2019/2020 , egzamin ósmoklasisty 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.
Liceum ogólnokształcące i technikum, branżowa szkoła I stopnia
• w roku 2020 prowadzono rekrutację do czteroletniego liceum
ogólnokształcącego oraz pięcioletniego technikum i 3 letniej branżowej
szkoły I stopnia,
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•

od 1 września 2020 roku rozpoczęły działalność branżowe szkoły II
stopnia, jednak w powiecie sztumskim z uwagi na brak zainteresowania
absolwentów szkól branżowych I stopnia kontynuowaniem nauki
w takiej formie – takie szkoły nie [powstały.
Egzamin maturalny
Obecnie absolwenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego
z trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i dwóch w części
ustnej oraz z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który przystąpił do egzaminu
maturalnego z przedmiotów obowiązkowych {języka polskiego (ustny
i pisemny), matematyki i języka obcego( ustny i pisemny)} i z każdego z nich
otrzyma co najmniej 30 % możliwych do uzyskania punktów oraz jednego
wybranego przedmiotu dodatkowego. W roku szkolnym 2019/2020 z uwagi na
sytuację epidemiczną nie przeprowadzono części ustnej egzaminów
maturalnych.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
• uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2018/2019 rozpoczęli
naukę w czteroletnim technikum przystąpią do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zasadach zgodnych
z podstawą programową z roku 2017,
• uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w czteroletnim technikum w roku
2019 ora w pięcioletnim technikum od roku 2019 , będą przystępować
do egzaminu zawodowego na zasadach obowiązujących od 1 września
2019 r.
Szkoły prowadzone przez powiat sztumski:
• czteroletnie licea ogólnokształcące,
• pięcioletnie technika,
• trzyletnie branżowe szkoły I stopnia,
• szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym luz znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ( w SOSW
w Kołozębiu, i w SOSW w Uśnicach)
• szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim (w SOSW w Kołozębiu)
• szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w SOSW w Uśnicach)
• branżowa szkoła I stopnia specjalna w SOSW w Kołozębiu
Kontynuowana została współpraca pracodawców z placówkami oświatowymi
z terenu powiatu sztumskiego, która odbywa się przede wszystkim poprzez
organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów klas technikum, natomiast
dla uczniów klas branżowej szkoły I stopnia poprzez organizowanie praktycznej
nauki zawodu.
W ramach projektu zakończona została budowa obiektu warsztatów
i pracowni dydaktycznych przy ZSZ w Barlewiczkach wraz z zakupem sprzętu
i wyposażenia .
• Zakończenie budowy obiektu pracowni kształcenia zawodowego dla
potrzeb pracowni produkcji roślinnej i zwierzęcej, pracowni napraw
pojazdów samochodowych, pracowni metrologii, linia diagnostyczna do
badania pojazdów samochodowych, a także pracownią urządzeń
techniki komputerowej, robotyki i prototypowania układów
elektronicznych, aplikacji internetowych i baz danych oraz sieci
komputerowych i interfejsów HMI.
• Inwestycja infrastrukturalna w powiązaniu z pakietem działań na rzecz
wsparcia uczniów i rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów
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zawodowych spowodowała, iż ZSZ w Barlewiczkach na wiele lat została
placówką o dużym potencjale dydaktycznym w zakresie szkolnictwa
zawodowego we wschodniej części województwa pomorskiego.
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 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 uczniów szkoły
w ramach projektu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.
Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły –
Rozwój wiedzy o patronie szkoły,
Zajęcia profilaktyczne NOE realizowanych w ramach programu
Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.
Uczczenie pamięci z okazji Dnia Niepodległości oraz rocznicy zdradzieckiej
napaści wojsk Związku Radzieckiego na Polskę, rocznicę Powstania
Warszawskiego i Zbrodni Katyńskiej.
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.
Wielki Maraton Czytelniczy I i II etap organizowany przez Wojewódzką
Bibliotekę w Gdańsku.
Spotkanie z ekspertem bankowym programu Bankowcy dla Edukacji
Finansowej Młodzieży.
Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy – rozmowa na
temat prawa pracy i BHP.
Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku –
promującej ochotnicze formy służby wojskowej .
Projekty zrealizowane w szkole:
• Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych.
• Zdolni z pomorza.
• Mobilny uczeń w Unii Europejskiej – dzisiaj wspólna nauka, jutro
wspólna praca.
Aktywizacja uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
• Opracowany został harmonogram zajęć pozalekcyjnych. Najczęściej są
to zajęcia skierowane do maturzystów

Strona 11 z 60

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Przygotowanie prezentacji i pierwsze spotkanie rekrutacyjne z
ósmoklasistami.
Organizacja Mistrzostw Polski w E-sporcie.
Umieszczanie informacji na facebooku i prowadzenie strony
internetowej szkoły,
Szkolne koło teatralne Iuvenis.
Włączenie się w akcje Amnesty International – Pisanie listów sumienia,
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,
Szeroko rozumiany wolontariat – Świąteczną zbiórka żywności,
szlachetna paczka, Pola Nadziei, współpraca z Caritasem,
Akcja „Komórkomania” – pozyskanie i zarejestrowanie potencjalnych
Dawców Szpiku,
Aktywność Samorządu Uczniowskiego: organizacja otrzęsin uczniów
klas pierwszych.
Działalność klubu gier logicznych –Planszówki na Narodowym, konwent
gier planszowych SztumCon, mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub,
Festiwal Gier Gramy, Mistrzostwa Polski w „Domek”.
Spotkania integracyjne – studniówka.

Sukcesy indywidualne i zespołowe:,
• Stypendium Premiera RP – 4 uczniów
• Stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego– 3 uczniów.
• Stypendium Starosty Sztumskiego – w pierwszej połowie roku - 44
stypendystów, w drugiej połowie – 37.
Działania edukacyjne i wychowawcze w środowisku lokalnym:
• Współpraca z lokalnymi pracodawcami,
• Współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Przewlekle Chorych „Dar Serca”.
• Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sztumie.
• Współpraca z Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie.
• Licealiada 2020 - Wolontariat kluczem do kariery – przedsięwzięcie
Samorządu Uczniowskiego integrujące społeczność szkolną gminy
i powiatu.
• Współpraca z Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych „Medyk”
Sztum.
• Współpraca z klubami sortowymi Olimpia i Zantyr,
• Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe – matematyczny, chemiczny,
historyczny, geograficzny, polonistyczny, języka angielskiego, i wiedzy
teologicznej.
• Konkursy i olimpiady tematyczne, np. Zbrodnia Piaśnicka, Historie
Niezłomne, Sierpień 1980, Wiedzy o III RP, Żołnierze Wyklęci, Mitologia.
• Konkursy i olimpiady zawodowe – logistyczne, ekonomiczne, wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych.
• Olimpiada Szkolnych Klubów Sportowych Województwa Pomorskiego.
• Turniej w zakresie gier logistycznych i e-sport.
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i debaty oksfordzkie.
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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.
2.
3.
4.
5.

6.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Rozwijanie matematycznych kompetencji uczniów.
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.
Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.
Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego.

Najważniejsze działania podejmowane od stycznia do grudnia 2020 roku
w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu to:
1. Szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka i Dziecka.
2. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości.
3. Szkolny Dzień Tolerancji Online.
4. Dzień Edukacji Narodowej.
5. Warsztaty ekologiczne pt. Zaczynam od siebie.
6. Dzień Patrona.
7. Urząd Pracy w Sztumie prowadził webinarium dla młodzieży w ramach Dni
Otwartych Funduszy Europejskich.
8. Oddział Przygotowania Wojskowego odbyły się zajęcia ze szkolenia
wybranych zagadnień z wojskowości.
9. Spotkanie edukacyjno-prewencyjne z przedstawicielem Komendy
Powiatowej Policji w Sztumie.
10. Uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
11. Dzień Języków Obcych.
12. Spektakl profilaktyczny Autoportret.
13. Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej.
14. Zajęcie I miejsca w konkursie Fotograficznym Powiat Sztumski – TU JEST
PIĘKNIE.
W ramach propagowania zdrowego stylu życia uczniowie szkoły brali udział
w:
• Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej.
• Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych
• Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - II miejsce
• Mistrzostwa szkoły w Tenisie Stołowym
Projekty zrealizowane w szkole:
•
Żyjemy i uczymy się w Europie.
•
Jedziemy do Niemiec i rozszerzamy nasze kompetencje w ramach
programu Erasmus +.
Aktywizacja uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
•
Uczniowie Zespołu Szkół im. C.K Norwida w Dzierzgoniu kwestowali
w ramach 28 finału WOŚP.
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
W skład Zespołu wchodzą;
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1. Technikum nr 2 o 5 letnim cyklu kształcenia w zawodach:
• technik informatyk,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik rolnik
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• technik hotelarstwa
2. Branżowa Szkoła I Stopnia :
• mechanik pojazdów samochodowych
• piekarz
• monter sieci instalacji sanitarnych
• kucharz
• sprzedawca
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• stolarz
• fryzjer
• cukiernik
• elektryk
• ślusarz
• rolnik
• murarz – tynkarz
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach:
• RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej;
Najważniejsze działania podejmowane w 2020 roku:
• praktyki zawodowe uczniów klas trzecich technikum w ramach projektu
"Praktyki zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach
we włoskich zakładach pracy," przełożono na inny termin z powodu
pandemii.
• Szkolenia job shadowing szansą na poprawę efektywności kształcenia
w szkole. Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i osób
odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkole.
4.

Projekty zrealizowane w szkole:
• Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl
wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów
ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy.

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
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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-opiekuńczych oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję
tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka i jego rodziny).
Najważniejsze działania podejmowane w 2020 roku przez jednostkę:
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Bal karnawałowy.
• Powitanie wiosny.
• Światowy dzień Osób z Zespołem Downa.
• Inscenizacja Ku Niepodległej.
• Realizacja programu Razem dla wolontariatu ( spotkania, akcje
charytatywne)
• Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
• Lekcje muzealne w Malborku.
• Lekcje biblioteczne.
• Działalność w ramach drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku.
• Udział w projekcie Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi ( Dogoterapia, Hipoterapia, alpako
terapia).
• Sprzątanie świata.
• Święto pieczonego ziemniaka.
• Przegląd twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
• Dzień pluszowego misia.
• Spotkania opłatkowe.
Realizacja kierunków polityki oświatowej w 2020 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 wykonano:
• Otwarcie Sali Poznawania Świata.
• Zrobiono nową pracownię arteterapii z profesjonalnym wyposażeniem.
• Utworzono i odnowiono tereny zielono-rekreacyjne na terenie ośrodka.
• Pozyskano dwie tablice interaktywne w ramach Rządowego programu
Aktywna Tablica.
• Wykonano zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne, rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia:
✓ muzyczne,
✓ sportowe,
✓ informatyczne,
✓ multimedialne,
✓ taneczne,
✓ teatralne,
✓ kucharskie i inne.
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•
•
•
•

Naprawiono elewację schodów wejściowych.
Utworzono przejście łączące budynek szkoły z oddziałami autystów.
Pomalowano klatkę schodową.
Zamontowano podjazd między szkołą a salą gimnastyczną dla dzieci
na wózkach.

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 70 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.
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 2020 roku przez jednostkę
• Konkurs literacki i plastyczny Wojewody Pomorskiego Niezłomne
Historie.
• Konkurs Dyrektora na logo SOSW w Kołozębiu.
• Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
• Szkolny turniej tenisa stołowego.
• Szkolny konkurs on-line Walentynkowa krzyżówka.
• Międzyszkolny turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Sztumskiego.
• Konkurs Starosty Powiatu Sztumskiego na symbol graficzny Roku setnej
rocznicy Plebiscytu na Powiślu.
• Konkurs plastyczny Starostwa Powiatowego w Sztumie Trzymaj formę!
Bądź zdrów.
• Szkolne konkursy i biegi – Dzień chłopaka na sportowo.
• Szkolny konkurs plastyczny Książka o historii mojej ojczyzny.
• Między powiatowy konkurs plastyczny Plebiscyt na Powiślu w 1920 roku.
• Ogólnopolski konkurs historyczno-marynistyczny ARMADA 2020
Projekty zrealizowane w szkole.
• Dęby przyjaźni – wyjazd integracyjny 12 uczniów na Litwę, posadzenie
symbolicznego drzewa dębu przyjaźni oraz zwiedzanie miasta, wykłady
integracyjne i konkursy.
Realizacja kierunków polityki oświatowej w 2020 roku polegała na
wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,
wdrażaniu podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
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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 2020 roku
Wydano 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 .
Prowadzano zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapię logopedyczną,
terapię psychologiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z uczniami
zdolnymi, konsultacje i terapię 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.
Przy Poradni działa Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego zajmujące się
opieką nad uczniem zdolnym.
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.
OCHRONA ZDROWIA
Działania podejmowane w 2020 roku:
1. 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.
2. 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
pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”. W ramach przedsięwzięcia
zaszczepione zostały 83 osoby.
3. Odbyło się oficjalne otwarcie lądowiska oraz pierwsze lądowanie
helikoptera medycznego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w
Sztumie.
4. Przekazanie spółce Karetki Sztumskie sprzętu medycznego – respiratory
transportowe, urządzenia do dezynfekcji parowej.
5. Przygotowanie informacji oraz jej udostępnienie na forum
społecznościowym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i
zapobieganiu COVID – 19.
6. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w związku z panującą
pandemią.
PROMOCJA
Promocja Powiatu w 2020 r. odbywała się m.in. poprzez różnego rodzaju
wsparcie finansowe i merytoryczne różnego rodzaju przedsięwzięć, tj.
konkursy, turnieje, przeglądy. Starostwo Powiatowe jest czynnym
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współorganizatorem największych imprez, które odbywają się na terenie
Powiatu: m. in. przeglądy Powiatowe i Wojewódzkie Kół Gospodyń Wiejskich,
Koncerty Chopinowskie w Muzeum w Waplewie Wielkim.
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,
inne jednorazowy. Podobną formą promocji jest także objęcie patronatem
niektórych imprez przez Starostę Powiatu 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.
Promocja powiatu sztumskiego prowadzona była także za pośrednictwem
stron internetowych, czy też portalu facebook. W 2020 r. ze względu na trudną
sytuację pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce, niestety większość
z zaplanowanych imprez nie odbyła się.
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”, Sztumskie Smoki (smocze łodzie)
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,
• czy kolarstwo w Liderze Sztum.
W prowadzonym przez Ministerstwo Sportu współzawodnictwie sportowym
dzieci i młodzieży powiat sztumski w 2020 roku zdobył 64 punkty –LKS Zantyr
27 pkt., KS Victoria 20 pkt., UKS Sokolik 16 pkt, KLKS Lider Sztum 1 pkt.
W kategorii powiatów, powiat sztumski zajmuje 281 miejsce w kraju na 369
sklasyfikowanych.
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.
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W ciągu roku 2020 z powodu COVID19 i ogłoszonego stanu epidemii z dnia
20.03.2020r. zostały odwołane wszystkie szkolne imprezy sportowe.
W związku z czym Powiatowy Szkolny Związek Sportowy nie organizował
żadnego współzawodnictwa sportowego.
W klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół średnich województwa
pomorskiego za rok szkolny 2019/20 szkoły z naszego powiatu na 91
sklasyfikowanych, plasują się na następujących miejscach: 7 miejsce ZS
w Sztumie, 17 miejsce ZSZ w Barlewiczkach.
W Igrzyskach dzieci bardzo wysoką lokatę zdobyła szkoła w Mikołajkach
Pomorskich (19 miejsce na 386 sklasyfikowanych szkół), następnie SP
w Czerninie (27 miejsce).
W klasyfikacji młodzieży z powiatu sztumskiego najlepsza okazała się szkoła
w Mikołajkach Pomorskich, która uplasowała się na 13 miejscu (na 354 szkoły,
kolejno SP 2 Sztum (38 miejsce).
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, Domki Barbary w Sztumie, 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.
Również 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. Powiat
sztumski, jest także jednym z atrakcyjniejszych regionów Dolnego Powiśla.
Posiada takie atuty na swoim terenie jak: zabytkowa śluza i przystań Pętli
Żuławskiej w Białej Górze, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim
(Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), Zamek w Sztumie, który jest
oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku, sieć dawnych dworków
ziemiańskich.
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:
• Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
• Powiatowy Konkurs – „Piękna Wieś Pomorska 2020”
• Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle
• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
• Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
• Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich
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•
•

Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka
Małe Mistrzostwa Piłki Nożnej i Siatkowej dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• 100. rocznica Plebiscytu Na Powiślu Warmii i Mazurach – 11.07.2020
• Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie K.S.Victoria
• Piknik Służb Mundurowych
• XXIX Ogólnopolski i XVII Międzynarodowy Przeglądu Sztuki
Więziennej w Sztumie
• Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim.
• Licealiada w ZS 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. W 2020 r. ze względu na trudną
sytuację pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce, niektóre zaplanowane
imprezy zostały zawieszone lub odbyły się w reżimie sanitarnym..
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego dotyczy
zadanie
w
roku
sprawozdawczym
Nazwa zadania

Zadanie realizowane
w oparciu o programy

Realizator

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Wykaz projektów zrealizowanych w ramach środków pozabudżetowych
w 2020 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
2012r. w sprawie Powiatowego Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2020.
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 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/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
na realizację w/w programu w roku 2020 to 114 028,76 zł (w tym 6 959,49 zł
na obsługę, promocję oraz ewaluację programu). Pozytywnie rozpatrzono 30
wniosków, w których łączna kwota dofinansowania wyniosła 101 557,78 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizowało w 2020r.
program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
ogłoszony w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w 2020 roku, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii wywołanej
COVID-19, którego adresatami pomocy udzielanej były: osoby
niepełnosprawne
posiadające
aktualne
orzeczenie
o
stopniu
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), dzieci i młodzież
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niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Celem programu było objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które
w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły
dodatkową pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych.
W ramach programu ogółem udzielono pomocy 99 Wnioskodawcom w kwocie
189 500,00 zł.
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 2020 roku zostały podjęte działania:
1. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:148 600,68zł
wypłacone dla 111 wnioskodawców (wraz z opiekunami),
2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych: 55 334,96zł wypłacone dla 21 wnioskodawców,
3. dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych: 204 654,70 wypłacone dla 403
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: 1500zł wypłacone dla 1 podmiotu, 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.

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 2020 zrealizowano następujące działania:
1.

Wsparcie psychologiczne rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne
domy dziecka.
W 2020r. przeprowadzono 3 spotkania z rodzinami zastępczymi w ramach
grup wsparcia. W styczniu odbyły się 2 spotkania przeznaczone dla rodzin
zastępczych niezawodowych, zawodowych i RDD oraz w lutym 1
spotkanie
z rodzinami spokrewnionymi. W wyżej wymienionych
spotkaniach brało udział 10 osób.
W marcu 2020r. z uwagi na pojawienie się zagrożenia epidemicznego
związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wstrzymano
grupy wsparcia do odwołania.
Rodziny zastępcze otrzymywały telefoniczne wsparcie psychologiczne,
miały możliwość wideorozmowy z psychologiem oraz kontaktu e-
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mailowego.
W pilnych przypadkach odbywały się indywidualne
spotkania z psychologiem w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie lub
w środowisku rodzin zastępczych
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
2.

Prowadzenie poradnictwa i terapii dla dzieci z rodzin zastępczych.
Psycholog świadczący usługi dla PCPR w ramach własnej działalności
w 2020r. udzielił łącznie 89 porad 44 rodzinom zastępczym oraz 32 porady
13 wychowankom.
W czerwcu 2020r. został zatrudniony psycholog, który objął wsparciem
małoletnich przebywających w pieczy zastępczej oraz opiekunów
zastępczych. Wychowankowie oraz rodzice zastępczy mieli możliwość
spotkania z psychologiem w siedzibie PCPR oraz telefonicznej rozmowy.
W wyjątkowych sytuacjach odbywały się także spotkania w środowisku
zastępczym. Udzielono łącznie 26 porad 15 osobom.

3.

Wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty pracy
z rodziną.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zatrudnionych jest
3 koordynatorów i 1 specjalista pracy z rodziną, którzy swoją opieką
obejmowali wszystkie rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

4.

Współpraca z jednostkami oświatowymi i pomocy społecznej
Współpracowano przede wszystkim ze szkołami i przedszkolami, głównie
poprzez pozyskiwanie opinii dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej oraz poprzez konsultowanie z pedagogami i wychowawcami
oceny sytuacji dziecka, z pracodawcami wychowanków odbywających
praktyki zawodowe (kontakt telefoniczny), z ośrodkami pomocy
społecznej; pracownicy socjalni, asystenci rodziny (w sprawie rodzin
biologicznych małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej),
z kuratorami sądowymi.

5.

Promocja pieczy zastępczej
Konkurs "Wielkanocy Zajączek", którego celem było między innymi
rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci i
młodzieży, integracja
z wychowankami pieczy zastępczej oraz
wzmacnianie poczucia własnej wartości. W konkursie wzięło udział 5
wychowanków.
Akcja, w ramach której rodziny zastępcze przesyłały zdjęcia
z dopiskiem „Zostań w domu” lub „Będzie dobrze”. Zdjęcia przedstawiały
w jaki sposób wychowankowie spędzają czas wolny wraz z rodzinami
zastępczymi w czasie pandemii. Zdjęcia zostały zamieszczone na
Facebook’u PCPR w Sztumie.

W ramach „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” przygotowano i przekazano
rodzinom zastępczym oraz wychowankom pieczy zastępczych zestawy
prezentowe zawierające słodkości oraz artykuły kosmetyczne.
W ramach Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia przygotowano dla
wychowanków pieczy zastępczej paczki świąteczne składające się ze słodyczy.
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.
Ponadto prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, którego zadaniem jest
udzielenie poradnictwa i wsparcia, osobom znajdującym się w sytuacji
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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:
• 4 porad socjalnych,
• 211 porad psychologicznych,
• 73 porady prawne,
• założono 3 Niebieskie Karty.
Realizowany jest Powiatowy programu korekcyjno- edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021, którego celem jest
edukacja, praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych
oraz ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.
Uczestniczyło 6 osób, zakończyły 4 osoby. Na realizację programu pozyskano
środki z budżetu państwa w wysokości 5 100,00zł, kwota ta została
wydatkowana w całości.
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 2020r. 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.
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 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. Na dofinansowanie działalności
warsztatów w roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
przeznaczyło 1 045 296 zł. Jest ścisła współpraca z Fundacją Społeczną „Bona
Fide” w Dzierzgoniu. Fundacja na zlecenie Powiatu Sztumskiego realizuje
zadanie pod nazwą „prowadzenie dwóch odrębnych placówek opiekuńczo-
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Realizator

wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków każda,
w Szropach i Dzierzgoniu.
Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie (ZAZ) utworzony został decyzją
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. Od czasu powstania
zatrudnia osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Od
15 lat Zakład funkcjonuje na regionalnym i lokalnym rynku oferując usługi
w zakresie introligatorsko-papierniczym, stolarskim i szwalnicznym, natomiast
od 2014 r. gastronomiczno-cateringowe.
Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest przede wszystkim aktywizacja
zawodowa tych osób. Zatrudnienie w nim znajdują osoby posiadające
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli
dodatkowo stwierdzono u nich autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę
psychiczną.
Cele te ZAZ realizuje poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.
Do najważniejszych atutów działalności ZAZ na lokalnym rynku pracy należy
aspekt społeczny – zatrudnienie 70 osób niepełnosprawnych. W 2020 r. Zakład
zatrudniał ogółem 96 pracowników, w tym 70 osób niepełnosprawnych.
Wśród osób niepełnosprawnych 39 osób (55,7%) posiadało orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 31 osób (44,3%) umiarkowanym.
Osoby niepełnosprawne zatrudnione były w 4 wymienionych powyżej
w Rozdziale III działach:
• 30 osób w Dziale Gastronomiczno-Cateringowym,
• 22 osoby w Dziale Papierniczym,
• 9 osób w Dziale Szwalniczym,
• 9 osób w Dziale Stolarskim.
Zdecydowana większość niepełnosprawnych pracowników ZAZ w Sztumie
zamieszkuje powiat sztumski, tj. 57 osób (81,43%). Pozostali pracownicy
niepełnosprawni pochodzą z powiatów: malborskiego – 6 osób (8,57%)
i kwidzyńskiego – 7 osób (10%).
Kadra obsługowo-rehabilitacyjna Zakładu na koniec 2020 r. liczyła ogółem 26
osób (27% w stosunku do ogółu pracowników ZAZ) zatrudnionych w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 20,5 etatów.
W celu zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom opieki medycznej oraz
wsparcia rehabilitacyjno-socjalnego Zakład zatrudnia 5 specjalistów, tj. lekarza
rehabilitanta, fizjoterapeutę, pielęgniarkę, terapeutę zajęciowego oraz
pracownika socjalnego.
Zakład zapewnia swoim pracownikom kursy, szkolenia zawodowe związane
z przygotowaniem do wykonywanej pracy oraz regularnie podnosi ich
kwalifikacje. Pracownicy biorą udział w szkoleniach zewnętrznych
i wewnętrznych, spotkaniach organizacyjnych związanych z pracą działów,
a także w szkoleniach w zakresie BHP i PPOŻ, w tym instruktażach
stanowiskowych. W 2020 r. odbyły się liczne spotkania i szkolenia wewnętrzne
dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również
związane z epidemią COVID-19. Zapoznano pracowników z zasadami
bezpieczeństwa związanymi z wybuchłą epidemią koronawirusa oraz
obowiązkami w tym zakresie, w tym związanymi z wprowadzonymi w kraju i
na terenie Zakładu restrykcjami sanitarnymi. W 2020 r. przeprowadzono dla
wszystkich pracowników szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
(RODO). Niepełnosprawni pracownicy ZAZ mają zapewniony dostęp do
komputera oraz sieci internet na terenie Zakładu. Wspomaganie rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem
komputera i sieci Internet odgrywa istotną rolę.
Największym sukcesem Zakładu w 2020 r., stanowiącym jednocześnie
o osiągnięciu jego podstawowego celu, jest fakt podjęcia pracy na otwartym
rynku pracy przez 5 osób niepełnosprawnych. Pracują oni obecnie
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w „normalnych” zakładach pracy na stanowiskach: pracownik ochrony
fizycznej, pracownik budowlany, szefowa kuchni oraz pracownik produkcji.
Od wielu lat ZAZ w Sztumie prowadzi na terenie swojego Zakładu praktyki i
staże zawodowe współpracując m. in. ze Specjalnymi Ośrodkami SzkolnoWychowawczymi w Uśnicach czy Malborku.
W grudniu 2020 r. Zakład – w ramach zadania polegającego na
zagospodarowaniu terenu wokół ZAZ – wykonał odwodnienie i utwardzony
podjazd do siedziby przy ul. Żeromskiego wraz z wymianą bramy wjazdowej na
kwotę 58 700,00 zł (52 830,00 zł ze środków PFRON i 5 870,00 zł ze środków
powiatu). Przy wsparciu samorządu województwa pomorskiego i samorządu
powiatowego wykonano również remont 2 łazienek na kwotę 11 800,00 zł (10
620,00 zł ze środków PFRON i 1 180,00 zł ze środków powiatu). W tym samym
miesiącu na potrzeby Działu Gastronomiczno-Cateringowego w Barlewiczkach
pozyskano środki w wysokości 39 445,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu i
wyposażenia tego działu (35 500,00 zł ze środków PFRON i 3 945,00 zł ze
środków powiatu). Wartość ogółem ww. inwestycji i remontów to kwota 109
945,00 zł.
W 2020 roku środki z Zakładowego Funduszu Aktywności na wsparcie
niepełnosprawnych pracowników Zakładu w wysokości 184 081,00 zł
przeznaczono przede wszystkim na:
• rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym – 91 895,00 zł (49,92%),
• poprawę warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych –
56 247,00 zł (30,6%),
• pomoc w zaspokajaniu potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją
społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 13 200,00 zł
(7,2%)
• zakup sprzętu i wyposażania pomagającego osobie niepełnosprawnej
w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym
w środowisku lokalnym – 12 000,00 zł (6,58%),
• pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażenia
indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego (..) –
6 000,00 zł (3,3%).
Transport zbiorowy i drogi publiczne.
Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
1. 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 1324,75 m2,
• Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej
w ilości 113,10 t,
• Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy
bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów
w ilości 273,82 t.
Powyższe prace wykonano za kwotę 351 552,98 zł brutto w ramach środków
niewygasających na podstawie umowy z 2019 r.
Usługi pełnienia funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni,
remontami mostów i przepustów zrealizowano za kwotę 22.386,00 zł brutto.
1.

Wykonano za kwotę 32 656,50 zł remont miejscowych zapadnięć
w nawierzchni brukowej drogi powiatowej nr 2912G na odcinku Szropy –
Śledziówka o powierzchni 177m2, kruszywem łamanym i masą bitumiczną.
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2.

Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3100G w miejscowości
Waplewo Wielkie o długości 0,353 km za kwotę 120 640,54 brutto
w ramach którego wykonano:
• rozbiórkę istniejącego chodnika z płytek betonowych 50x50 cm wraz
z krawężnikami,
• ułożenie krawężników o wymiarach15x13 cm na ławie betonowej
z oporem,
• ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol-bruk o gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,
• wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki pol-bruk o gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej.
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 72 360,00 zł brutto.
• na terenie miasta Dzierzgoń za kwotę 29 699,99 zł brutto.

3.

Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego,
dwukrotnie w ciągu roku wykonano za kwotę: 130 963,84 zł brutto:
• na terenie gminy Stary Targ za kwotę 29 942,78 zł,
• na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę 26 227,46 zł,
• na terenie gminy Stary Dzierzgoń za kwotę 28 390,80 zł,
• na terenie gminy Sztum za kwotę 23 719,22 zł,
• na terenie gminy Mikołajki Pomorskie za kwotę 22 663,58 zł.

4.

Wycinkę drzew i złomów (wiatrołomów) drzew z frezowaniem pni,
zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu
sztumskiego w ilości 158 szt. wraz z wykupem drewna pozyskanego z
wycinki za kwotę 79 737,16 zł brutto.

5.

Wykonano wycinkę krzaków na szerokość 2 m w pasie drogi powiatowej
nr 3100G na odcinku Dzierzgoń – Tulice na za kwotę 21 438,00 zł brutto,

6.

Wykonano za kwotę 5 904,00 zł brutto mechaniczne profilowanie za
pomocą równiarki samojezdnej dróg powiatowych o nawierzchni
gruntowej i tłuczniowej:
• nr 3121G na odcinku Kielmy – Nowy Folwark,
• nr 3145G Górki na odcinku od płyt betonowych do gr. powiatu,
• nr 3112G Tywęzy,
• nr 3102G Klecewo – Krastudy,
• nr 3140G Pierzchowice – Trzciano – gr. powiatu,
• nr 3137G Nowe Minięta – Nowy Targ,
Zakup mieszanki mineralno-bitumiczną w workach do układania na zimno
w ilości 15 ton, do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej za kwotę
14 383,87 zł brutto.
Zakup znaków drogowych, słupków do znaków, uchwytów, oraz farb do
oznakowania poziomego za kwotę 36 326,82 zł.

7.

8.

9.

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2020 r. wydano
kwotę 4 994,21 zł, na likwidację śliskości na drogach powiatowych na
terenie miasta Sztum.
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10. 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 brutto.
11. Frezowanie pni o średnicy do 100 cm, po wiatrołomach w pasie dróg
powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w ilości 40 szt.:
• droga nr 3110G Stary Targ – Waplewo Wlk. – 20 szt,
• droga nr 3100G Ramoty – Waplewo – 2 szt.
• droga nr 2936G Dzierzgoń – Żuławka Sztumska – 18 szt.
za kwotę 9 686,25 zł brutto.
12. Usługę przeglądu i oczyszczenia wraz z utylizacją i wywozem nieczystości,
7 separatorów w pasie dróg powiatowych nr 3109G, 3141G, 3105G za
kwotę 9 828,00 zł
13. Wykonano utwardzenia pobocza po jednej stronie na szerokości 1 m na
drogach powiatowych:
• nr 3133G na odcinku Myślice – Gisiel na długości 2900 m,
• nr 3129G na odcinku Grzymała – Szropy na długości 1100 m,
za kwotę 61 992,00 zł.
14. Wykonano projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych ograniczenie tonażu na drogach powiatowych nr 2936G, 3128G, 3124G,
3125G za kwotę 4.920,00 zł.
15. Wykonano dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych:
• drogi powiatowej nr 3106G – Stacja kolejowa Gościszewo odc. 0,667
km za kwotę 8.610,00 zł.;
• drogi i przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości
Stążki" za kwotę 32.595,00 zł.
• drogi powiatowej nr 3115G w miejscowości Postolin-Sadułki wraz
wznowieniem granic pasa drogowego za kwotę 91.034,76 zł.
• drogi powiatowej nr 3132G Lubochowo -Najatki za kwotę 23.124,00
zł.
• drogi powiatowej nr 3144G Postolin –Pułkowice” za kwotę 8.610,00
zł.
• drogi powiatowej nr 3162G Dzierzgoń ul. Mickiewicza" za kwotę
10.455,00 zł
• drogi powiatowej nr 3103G DK 55 - Stacja Kolejowa Sztumska Wieś”
za kwotę 10.455 zł.
• drogi powiatowej 3179G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie” za kwotę
3.690,00 zł.
• aktualizacje dokumentacji projektowo- kosztorysowej inwestycji
"Przebudowa dr 2936G odc. Dzierzgoń – Bruk” za kwotę 12.275,40 zł;
1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu
poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
współfinansowaną w 50 % ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
oraz w porozumieniu partnerskim z budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie
w wysokości 1 065 797,39 zł.
Wykonano zakres robót budowlanych oraz usługę nadzoru
inwestorskiego za kwotę 4 008 272,90 zł brutto. W ramach przebudowy
wykonano:

Strona 27 z 60

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
Inwestycje realizowane
w 2020 roku.

wycinke drzew zagrażających bezpieczeństwu
wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni,
przebudowę zjazdów na pola i zjazdów bramowych
zatokę autobusową w miejscowości Dworek,
chodniki dla pieszych miejscowości Dworek ·
oznakowanie pionowe i poziome,
bariery sprężyste w miejscach niebezpiecznych,
czyszczenie i regulację rowów przydrożnych oraz skarp,
oświetlenie przystanków autobusowych, przejść dla pieszych latarnie hybrydowe,
słupki U-12c na łukach skrzyżowania do miejscowości Stążki,
malowanie linii wyznaczających krawędź jezdni na całym odcinku.

W ramach realizacji projektu pn. ”Remont dróg powiatowych nr 3105G,
3129G,3133G w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”,
współfinansowanego w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
oraz w porozumieniu partnerskim z budżetu Gminy Stary Trag w kwocie
205.330,51 zł oraz Gminy Stary Dzierzgoń w kwocie 380.362,06 zł.
Wykonano zakres robót budowlanych oraz usługę nadzoru
inwestorskiego za kwotę 3 094 511,29 zł brutto.
W ramach projektu zrealizowano:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3129 G Grzymała - Tropy Sztumskie
, odc. Bukowo - Telkwice, od km 0+000 do km 1+019, dł. odcinka
1,019 km, polegającą na wykonaniu:
• nawierzchni jezdni w-wa ścieralna 3 cm o szer. 6,00 m i 3,50 ÷ 3,70 m
• chodnika przy jezdni po stronie lewej o dł. 169
• utwardzenia pobocza strona lewa o szer. 2,50 m,
• mechanicznej ścinki zawyżonych poboczy,
• oczyszczenia rowów z namułu po obu stronach drogi ,
zjazdach
• nawierzchni z betonu asfaltowego na skrzyżowaniach,
• nawierzchni z KŁSM na zjazdach na pola,
• nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach na posesję,
• przepustów pod zjazdami o Ø 40 cm i przepustu pod drogą o Ø 60 cm,
• oznakowania pionowego,
• tablice promujące inwestycję,
Wartość prac i inspektora nadzoru wyniosła 822 822,05 zł,
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3133G Myślice - Zalewo, odc.
Latkowo - granica powiatu, od km 11+400 do km 13+587, dł. odcinka
2,187 km, polegającą na wykonaniu:
• wycinki krzaków utrudniających widoczność,
• wiaty przystankowej na nową o przeszkloną,
• wymiany trzech przepustów kamiennych pod drogą na przepusty z
rur HDPE o przekroju Ø 60 cm,
• nowej nawierzchni o grub. 4 cm z mieszanki mineralno asfaltowej SMA,
• przepustów pod zjazdami o średnicy Ø 40 cm,
• ścinki nadmiarów ziemi utrudniających odwodnienie
nawierzchni,
• utwardzenie
lewego
pobocza
kruszywem
łamanym
stabilizowanym mechanicznie,
• oczyszczenie rowów przydrożnych,
• -poszerzenia nawierzchni w miejscu przystankowym,
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•

peronu z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni wewnątrz
wiaty przystankowej,
• na skrzyżowaniach nawierzchni z mieszanki mineralno–
bitumicznej,
• na zjazdach na pola nawierzchni z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie,
• na zjazdach na posesje nawierzchni z kostki brukowej betonowej
czerwonej,
• oznakowania pionowego,
• tablice promujące inwestycję,
Wartość prac i inspektora nadzoru wyniosła 1 522 948,24 zł,
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3105 G Łoza - Dąbrówka Malborska
- Sztum, odcinek w m. Koślinka, od km 4+800 do km 5+900, dł. odc.
1,100 km, polegającą na wykonaniu:
• poszerzenia istniejącej nawierzchni o 0,5 m do szerokości 6 m,
• wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4
cm warstwa ścieralna SMA
• przepustów z rur betonowych Ø40 cm pod zjazdami
• nawierzchni
z
kruszywa
łamanego
stabilizowanego
mechanicznie na zjazdach na pola,
• nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gruntowe,
• oczyszczeniu rowów przydrożnych po obu stronach,
• ścinki nadmiarów ziemi z poboczy po obu stronach drogi,
• oznakowania pionowe drogi,
• tablice promujące inwestycje
Wartość robót budowlanych i inspektora nadzoru wyniosła
748 741,00 zł.
•

•
•
•
•
•

Nazwa zadania

Nie została opracowana
strategia dla zadania

Realizator
Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3127G w
miejscowości Stary Dzierzgoń o długości 0,109 km za kwotę
49 692,00 zł w ramach której wykonano:
koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnika,
ułożenie krawężników o wymiarach15x13 cm na ławie betonowej z
oporem,
ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,
wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol-bruk o gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki pol-bruk o gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
łamanego.

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 2020 roku:
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•

wykonano przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji źródłowej
(operaty prawne, pomiary sytuacyjno – wysokościowe) z obszaru powiatu
sztumskiego w ilości 12 mb operatów (około 200 szt. na 1mb – łącznie ok.
2400 operatów) oraz utworzono rejestry przestrzenne wraz
z implementacją do bazy danych w relacyjnej hurtowni danych
Geomaticus – działającej pod kontrolą systemu informatycznego
TurboEWID wersja 9.2 oraz ich integracją z obiektami baz danych EGIB,
BDOT500,GESUT.

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
danych.
Ilość spraw, które załatwione na podstawie przytoczonej powyżej ustawy
przedstawiają poniższe tabele:
Tabela Nr 1
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
L.p.

Rodzaj prac

2020

1

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

930

2

Sprzedaż map do celów informacyjnych

953

3

Archiwizacja operatów technicznych

896

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

1132

238
159
2222

Tabela Nr 2
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
L.p.

Rodzaj prac

2020

1

Wprowadzenie zmian w części opisowej i
kartograficznej operatu ewidencji gruntów i
budynków

2464
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2
3
4
5

6
7
8
9
10

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
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

1941
1
1520
2498

440
2868
1763
74
17

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

Rodzaj prac

2020

1

Wprowadzenie operatów prawnych

337

2

Wprowadzenie operatów mapy zasadniczej

597

Tabela Nr 4
ZESPÓŁ UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
L.p.

Rodzaj prac

2020

1

Liczba zwołanych narad koordynacyjnych

24

2

Wydanie opinii do projektów

138

3.

4

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

1656

138

5

Uzgodnienia map do celów projektowych

250

6

Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty
za narady koordynacyjne

138

Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami mienia Skarbu
Państwa wykonywanych w ramach zadań administracji rządowej.
Na terenie Powiatu Sztumskiego znajduje się 20 437,40 ha gruntów, będących
własnością Skarbu Państwa, co stanowi ok. 28 % powierzchni gruntów całego
powiatu.
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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:
• 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 2020 roku :
• wydał 5 decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej,
• w wyniku rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego została
podpisana umowa dzierżawy na działki nr 139/1, 139/2, położone
w obrębie Koślinka, gmina Sztum z przeznaczeniem na cele rolne,
• podpisał 2 akty notarialne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu
na terenie dz. nr 500, obr. 1- Dzierzgoń oraz dz. nr 259/7, obr. Morany na
rzecz Energa Operator S.A.,
• dokonał 13 wypowiedzeń opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
• przeprowadził inwentaryzację nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa,
• wydał 15 decyzji dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości
oraz czasowego zajęcia nieruchomości na podstawie z art. 124, 124a, 124b
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Od 2017 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
o Krajowym Zasobie Nieruchomości 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. W roku 2020 sporządzono i przekazano wykaz
działek położonych na terenach miejskich oraz wiejskich.
Od 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, Starosta Sztumski sukcesywnie dokonuje
weryfikacji gruntów spełniających warunki ich przekształcenia i realizuje
zadania powierzone ww. ustawą.
Ilość spraw załatwionych z zakresu gospodarki nieruchomościami mienia
Skarbu Państwa przedstawiają poniższe tabele:
Tabela Nr 1
RODZAJE SPRAW
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L.p.

Rodzaj spraw

2020r.

1

Wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych

5

2

Nadanie działek dożywotniego użytkowania

0

3

4

5

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
Wydawanie decyzji przekazujących trwały
zarząd między jednostkami / oddanie w trwały
zarząd/

0

34

0

6

Wydanie decyzji wygaszających trwały zarząd

5

7

Przypomnienia o opłacie rocznej z tytułu
trwałego zarządu i użytkowania wieczystego

117

8

Zmiana celu użytkowania wieczystego

1

9

Wydanie decyzji określających pierwszą opłatę
roczną

0

10

Badanie ksiąg wieczystych

40

11

Wydanie decyzji orzekających o wysokości
odszkodowania za grunty zajęte pod drogami

0

12

Umowy najmu/ dzierżawy

2

13

Ustanowienie służebności przesyłu

2

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

2020
152
0

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

Rodzaj dokumentu

2020

1

Załatwianie wniosków o wydanie kserokopii
dokumentów archiwalnych

22

Tabela Nr 4
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI
L.p.
1

2

Rodzaj dokumentu

2020

Wydanie decyzji przekształcających prawo
użytkowania wieczystego w prawo własności
Wydanie zaświadczeń o przekształceniu
użytkowania
wieczystego
gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów

0

6
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3

4

Wydanie zaświadczeń o wysokości opłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności
Wydanie zaświadczeń o wniesieniu wszystkich
opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania
wieczystego
gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności

42

4

Tabela Nr 5
OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI
L.p.

Rodzaj dokumentu

2020

1

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

15

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 – 2020
rozdysponowano część nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania,
sprzedaży, zamiany, dzierżawy, bądź też przekazano nieruchomości
w administrowanie, użytkowanie, użyczenie i trwały zarząd.
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.
W 2020 r. Powiat Sztumski:
• złożył stosowne wnioski do Wojewody Pomorskiego w sprawie przejęcia
w drodze decyzji administracyjnej od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu
Sztumskiego 10 działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe
w celu uregulowania ich stanu prawnego (obręb Morany, gmina
Dzierzgoń: działki nr 239/1, 239/4, 166/1, 131/1, 131/2; obr. Sadłuki,
gmina Mikołajki Pomorskie: działka nr 65; obr. Pierzchowice, gmina
Mikołajki Pomorskie: działki nr 138/3, 152/1, 161; obr. Stążki, gmina
Mikołajki Pomorskie: działka nr 23,
• na podstawie umowy sprzedaży Powiat Sztumski dokonał nabycia od osób
fizycznych udziału ½ części w działce nr 177/9, oraz udziału ½ części
w działce 177/12, położonych w obrębie Żuławka Sztumska,
• gmina Dzierzgoń w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr
2936G relacji Dzierzgoń – Stare Pole,
• wykonano dokumentację geodezyjno – prawną w zakresie wznowienia
punktów granicznych działek nr: 45, 55/3, 64, 65, 66, 67, 68, 107
położonych w obrębie Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie, zajętych pod
drogę powiatową, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej
drogi powiatowej nr 3115G,
• wykonano dokumentację geodezyjno – prawną w zakresie wznowienia
punktów granicznych działek nr: 252, 388, 395/2, 389, 396 położonych
w obrębie Postolin, gmina Sztum, zajętych pod drogę powiatową, na
potrzeby opracowania dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr
3115G,
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Nazwa zadania
Realizator

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

w wyniku likwidacji Spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o. z/s w Elblągu przejęto
nieruchomości położone w obrębie Biała Góra (działka nr 271/1, 225/4)
oraz w obrębie Benowo, gmina Ryjewo (działka nr 415/3) wraz z obiektami
budowlanymi i infrastrukturą stanowiące własność Powiatu Sztumskiego
(Przystań Żeglarska Biała Góra). Powiat Sztumski zabezpieczył obiekt
w zakresie jego bieżącego funkcjonowania,
w wyniku rozstrzygnięcia II przetargu pisemnego nieograniczonego na
oddanie na okres 15 lat w dzierżawę nieruchomości zajętych pod przystań
żeglarską Biała Góra wyłoniony został Dzierżawca: firma DREWPAL Sp.
z o.o. W dniu 30.12.2020 r. została podpisana przez Zarząd Powiatu oraz
Dzierżawcę umowa dzierżawy obowiązująca od 01.01.2021 r.,
na podstawie Uchwały Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia
30.11.2020 r. zaktualizowano wysokość stawek czynszu najmu garaży,
lokali użytkowych, i lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów
stanowiących własność Powiatu Sztumskiego,
pomiędzy Powiatem Sztumskim a Spółką Szpitale Polskie S.A. została
zawarta umowa najmu pomieszczeń IIIp. w budynku rehabilitacji przy ul
Reja 8 w Sztumie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
medycznej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,
zrealizowano inwestycję w zakresie budowy rurociągu kablowego i linii
optotelekomunikacyjnej łączącej budynek Starostwa Powiatowego
w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 z budynkiem Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Mickiewicza
39B w Sztumie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
przeprowadzono inwentaryzację nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Sztumskiego.

Administracja architektoniczno-budowlana.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. Informacja z wydanych pozwoleń na budowę:
W 2020 r. wydział architektury rozpoznał łącznie 2031 sprawy, z czego 250
dotyczyły pozwoleń na budowę, a 393 prostszej formy administracyjnej
zgłoszeń robót budowlanych.
Wśród 250 pozwoleń na budowę 168 otrzymały osoby fizyczne, a 82 instytucje
i podmioty prawne.
Największą grupę zezwoleń stanowiły pozwolenia na budowę wewnętrznych
instalacji gazowych 66 i tradycyjnie domy jednorodzinne 62.
W roku sprawozdawczym wydano 16 pozwoleń na odnawialne źródła energii
w postaci farm fotowoltaicznych, głównie na terenie gm. Mikołajki Pomorskie
i w gm. Sztum.
Najwięcej zezwoleń w 2020 r. udzielono na terenie gm. Sztum 128, a na terenie
pozostałych gmin wydano łącznie 121 zezwolenia.
Ponadto, w ramach udzielonych od 2006 r. pozwoleń na budowę, na terenie
całego powiatu sztumskiego realizowano łącznie 112 turbin wiatrowych.
Załącznik graficzny stanowi Załącznik Nr 3 do Raportu o stanie powiatu.
2. W ramach współpracy z instytucjami:
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
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
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• 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 2020 r., w ramach swoich kompetencji, powiat w uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (PWKZ) w Gdańsku zezwolił na 13
inwestycji budowlanych przy zabytkach nieruchomych, realizowanych na
pozwolenia na budowę czy w trybie zgłoszenia robót budowlanych.
3. Bieżąca działalność obejmowała również:
1) Sporządzenie 46 sprawozdań o ruchu budowlanym w powiecie sztumskim
na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewody
Pomorskiego,
2) Skierowano 18 spraw do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Sztumie celem załatwienia wg kompetencji,
3) Prowadzono monitoring efektywności systemu fotowoltaicznego na
budynku tut. starostwa:

ZADANIA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ POWIATU SZTUMSKIEGO
NA LATA 2016-2025
1.
Inwestycje zrealizowane
w roku sprawozdawczym

2.
3.
4.

Nazwa zadania
Powiat sztumski przyjazny
środowisku
Realizator

Remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej w ZS im. C. K. Norwida
w Dzierzgoniu – wartość zadania 145.015,36 zł,
Remont 5 pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie
oraz punktu informacyjnego - wartość zadania 116.176,21 zł ,
Wymiana drzwi szybu windowego w budynku głównym szpitala w Sztumie
- wartość zadania 10.586,00 zł,
Zmiana sposobu użytkowania III piętra budynku WZSP (były internat) na
oddział rehabilitacji kardiologicznej - wartość zadania 2.004.898,04 zł.

Ochrona środowiska i przyrody.
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.
Gospodarka wodna.
Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY
W zakresie ochrony środowiska:
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przyjęto 40 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
wydano 1 decyzję eksploatacyjną dla instalacji energetycznej nie
wymagającej pozwolenia;
przyjęto i rozpatrzono 2 skargi dotyczące zanieczyszczenia powietrza,
przyjęto i zweryfikowano półroczne wyniki pomiarów wielkości emisji z 4
instalacji.

W zakresie ochrony przyrody:
• rozpatrzono 92 sprawy dotyczące wycinki drzew i krzewów;
• wydano 50 decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów;
• przesłano 13 projektów decyzji do uzgodnienia do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Gdańsku;
• wydano 4 decyzję zmieniające zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów;
• prowadzono 23 sprawy w zakresie drzew i krzewów znajdujących się
w pasie dróg powiatowych;
• wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z 6
wnioskami o zezwolenie na zniszczenie siedlisk gatunków i gatunków
objętych ochroną prawną;
• przeprowadzono kontrole obowiązku wykonania nasadzeń w 5 gminach,
nałożonych decyzjami starosty zezwalającymi na usunięcie
drzew/krzewów;
• prowadzono 10 spraw w zakresie rejestracji zwierząt znajdujących się na
liście chronionych prawem unijnym.
Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

W zakresie gospodarki odpadami:
• prowadzono 11 spraw związanych z gospodarką odpadami,
• prowadzono publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku.
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 wynosi
200.144,54 zł.
W 2020 roku powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
na terenie powiatu sztumskiego wynosiła 1 105,40 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 – 760,73 ha,
• Nadleśnictwo Susz – 289,12ha,
• Nadleśnictwo Dobrocin – 55,55 ha.
W roku 2020 powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
powierzona w nadzór wzrosła o 3,09 ha w porównaniu do roku 2019, w którym
powierzchnia lasów prywatnych wynosiła 1 102,31 ha.
Koszty nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2020 wyniosą 21 191,59 zł.
W zakresie gospodarki leśnej:
• prowadzono 6 spraw z zakresu gospodarki leśnej, z czego 6 postępowań
zakończyło się wydaniem decyzji określającej zadania z zakresu
gospodarki leśnej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
• wydano 498 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
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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 15 postępowań administracyjnych dotyczących
rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych;
• zaopiniowano 159 projekty decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
• przeprowadzono 83 postępowania administracyjne dotyczące wyłączenia
z produkcji rolniczej gruntów rolnych.
W ramach gospodarki łowieckiej:
• prowadzono sprawy związane z wydzierżawieniem polnych obwodów
łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
• rozliczono otrzymany czynsz między nadleśnictwa i gminy,
• przygotowano umowy na dzierżawę obwodów łowieckich.
Powierzchnia obwodów łowieckich zajmowana przez poszczególne koła
łowieckie, kategorię obwodów oraz zestawienie czynszów dzierżawnych
w roku 2020 przedstawiono w Załączniku Nr do Raportu o stanie powiatu.
W ramach gospodarki rybackiej:
• wydano 107 kart wędkarskich,
• zarejestrowano 14 jednostek sprzętu pływającego, służącego do
amatorskiego połowu ryb;
• przystąpiono do rejestracji jednostek pływających w systemie REJA24
• zarejestrowano 1 jednostkę pływającą
• wydano 4 legitymacje Społecznej Straży Rybackiej.
W zakresie geologii:
• przeprowadzono 14 postępowań administracyjnych dotyczących koncesji
na wydobycie kopalin ze złóż;
• zweryfikowano i przyjęto 7 dokumentacji geologicznych,
• zweryfikowano i zatwierdzano 3 projekty robót geologicznych,
• wydano 2 decyzje ustalającą opłatę eksploatacyjną dla przedsiębiorców.
W ramach projektów ekologicznych, debat i spotkań:
• przeprowadzono na szczeblu powiatowym konkurs „Piękna Wieś
Pomorska 2019” w kategorii „Wieś” i „Zagroda”,
• uczestniczono w walnych zgromadzeniach Powiślańskiej Agencji
Zarządzania Energią w Kwidzynie.
Nazwa zadania
Realizator

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
W roku 2020 odbyły się dwa posiedzenie Komisji i Porządku Publicznego
Powiatu Sztumskiego, w której oprócz jej członków uczestniczyli również
przedstawiciele służb i inspekcji związanych z bezpieczeństwem w powiecie,
wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu sztumskiego, jak również pracownicy
samorządów gminnych.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w dniu 29 października 2020
r. ze względu na panującą na terenie kraju i powiatu pandemię korona wirusa
SARS CoV-2 / COVID-19.
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Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa
w powiecie sztumskim w związku z panująca na terenie kraju jak i powiatu
sztumskiego pandemią korona wirusa SARS CoV-2 / COVID-19.
Komendacji straży, służb i inspekcji powiatowych, kierownicy jednostek
organizacyjnych oraz Dyrektor „Szpital Polski” S.A. w Sztumie złożyli
informacje stanie realizacji zadań i przygotowania w zakresie realizacji zadań,
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sztumskiego za
I półrocze 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania
kierowanych jednostek i realizacji bieżących zadań związanych
z występującym stanem epidemii SARS CoV-2 / COVID-19 na terenie powiatu.
Sprawozdanie za I półrocze działalności przedstawił również Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu oraz Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w szczególności w zakresie
realizacji zadań ustawowych związanych z wsparciem lokalnego rynku pracy
i przedsiębiorców oraz rodzin w związku z występującym stanem epidemii
SARS CoV-2 / COVID-19.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację za I półrocze z bieżących
działań i przyjętej strategii związanej z zwalczaniem zagrożenia ASF
(Afrykańskiego Pomoru Świń) na terenie powiatu sztumskiego.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie przedstawił
ocenę
stanu
bezpieczeństwa
i
ochrony
przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia w 2020 roku oraz Informację ogólną z zebrań sprawozdawczych
organizowanych w jednostkach OSP działających na terenie powiatu
sztumskiego.
W dniu 19.02.2020 roku na terenie siedziby Starostwa Powiatowego
w Sztumie odbyło się spotkanie przedstawicieli n/w straży, służb i inspekcji
powiatowych z przedstawicielami administracji publicznej Powiatu
Sztumskiego w sprawie wstępnych zasad współpracy oraz powołania
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Sztumskiego wraz
z regulaminem pracy PZZK.
W dniu 11.03.2020 r. na zaproszenie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego - Starosty Powiatu Sztumskiego Pani Sylwii Celmer
odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Powiatu w składzie rozszerzonym.
Celem było przekazaniu informacji na temat podjętych i koniecznych do
wdrożenia działań zapobiegawczych, w tym organizacyjnych, planistycznych,
wdrożonych procedur a także możliwych, potencjalnych scenariuszy rozwoju
sytuacji związanych z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym
koronawirusem COVID-19.
Starosta Powiatu Sztumskiego w formie zarządzenia podjął decyzję o:
• z dnia 11 marca 2020 roku Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020
roku w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez
Powiat Sztumski oraz wszystkie jednostki organizacyjne powiatu,
• z dnia 11 marca 2020 roku Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 12 marca 2020
roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski,
• z dnia 11 marca 2020 roku Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 12 marca 2020
roku w sprawie zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Dzierzgoniu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie.
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17 października 2020 r. zwołane przez Przewodniczącą Starostę Powiatu
Sztumskiego,
poświęcone
zmianom
w
nauczaniu
w szkołach
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Sztumski, od dnia 19 października 2020 r., w związku z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapobiegania COVID-19,
zakwalifikowaniem powiatu sztumskiego do strefy żółtej i koniecznością
wdrożenia nauczania zdalnego/hybrydowego, prowadzanych działań
przeciwepidemicznych na terenie placówek oświatowych.
W 2020 roku zrealizowano trening z zakresu alarmowania powszechnego
i ochrony ludności RENEGADE / SAREX 2020 wspólnie z Wydziałem
Bezpieczeństwa i zarzadzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, Centrum Operacji Powietrznych SZ RP oraz
z udziałem straży, służb i inspekcji powiatowych.
Budżet w 2020 roku przeznaczony na Dział 754 Rozdział 75421 –
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wynosił: 154.644,00 zł.
Budżet zrealizowano w 75% to jest wydatkowano kwotę 116.028,53 zł.
W związku z panująca epidemia koronawirusa SARS CoV-2 / COVID-19 w trybie
ciągłym realizowano zadania związane ze zwalczaniem jak i zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się epidemii na terenie powiatu sztumskiego we
współpracy ze wszystkimi jednostkami samorządu gminnego, strażami,
służbami i inspekcjami powiatowymi.
W ramach zadań zleconych w Internacie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego
w ramach porozumienia nr 2/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. pomiędzy
Wojewodą Pomorskim a Starostą Powiatu Sztumskiego w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
udostępnienia pomieszczeń na potrzeby kwarantanny w okresie od marca do
końca maja 2020 roku funkcjonował ośrodek kwarantanny zbiorowej dla osób
powracających z zagranicy, którzy zobowiązani byli odbyć kwarantannę
graniczną.
W ramach działań zlecono wydruk plakatów informacyjnych w celu
prewencyjnym, dokonano zakupu maseczek ochronnych, środków ochrony
indywidualnej i środków do dezynfekcji, wyposażenia na zorganizowanie
kwarantanny zbiorowej w SOSW w związku z wprowadzonym stanem
zagrożenia epidemicznego na terenie kraju i zwalczaniem choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS CoV-2.
Działania prowadzone na szczeblu powiatu i gmin skupiały się przede
wszystkim na działaniach realizowanych w poszczególnych etapach
zarządzania kryzysem, do wdrażania na podstawie wydawanych aktów
prawnych, implementacji zapisów na poziom lokalny oraz prowadzenia działań
koordynujących i przede wszystkim działań informacyjnych.
W całym okresie sprawozdawczym przekazywano w trybie całodobowym
informacje dotyczących sytuacji na terenie powiatu. Informacje wpływające
w trybie art. 20a ustawy o zarządzaniu kryzysowym zarówno od organów
wiodących dla zagrożenia epidemią SARS CoV-2 / COVID-19 jak i jednostek
współpracujących.
Wśród informacji kluczowe znaczenie miały wydawane zalecenia, polecenia
Wojewody Pomorskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Malborku, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Edukacji.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano we współpracy z Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz Zakładem Aktywności
zawodowej „Pod Dobrym Aniołem” w Sztumie odbiór środków ochrony
osobistej, preparatów do dezynfekcji, termometrów bezkontaktowych z
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magazynów wojewódzkich Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego PUW w Gdańsku w związku z organizacją wyborów
prezydenckich, uruchomieniem funkcjonowania placówek oświatowych,
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Środki te były
dystrybuowane w trybie bieżącym. Przekazano termometry – 42 szt., maseczki
3 warstwowe – 36.000 szt. dla wszystkich placówek oświatowych, przedszkoli,
publicznych oraz niepublicznych na terenie powiatu.
Pozyskano środki ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla jednostek OSP.
Przesłano informację do Naczelników wszystkich jednostek OSP znajdujących
się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie powiatu
o przydziale dla każdej z jednostek środków ochrony osobistej:
• Kombinezony biały antybakteryjny z kapturem
• Kombinezony ochronny TYCHEM zestaw
• Rękawice ochronne chloroprenowe
• Maseczki ochronne jałowe
• Maseczki ochronne niejałowe
• Półmaska z filtrem FFP3
• ORLEN płyn do dezynfekcji rąk 5 l.
• Preparat do dezynfekcji „Virkon”
Środki te zostały dostarczone do poszczególnych OSP w dnia 4-6.05.2020 r.
Ponadto przekazano na rzecz Karetki Sztumskie Sp. z o. o. w Sztumie zgodnie
z porozumieniem sprzęt medyczny o wartości 317 tyś. finansowany ze
środków województwa pomorskiego, na rzecz Szpital Polski S.A. w Sztumie
14.500 szt. maseczek niemedycznych wykonanych przez Fundacje „Damy
Radę” w Starym Dzierzgoniu na podstawie porozumienia.
Starosta Powiatu w związku z możliwością poszerzenia współpracy i zakresu
wsparcia między 71 Batalionem Lekkiej Piechoty w Malborku z 7 Pomorskiej
Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Gdańsku wystąpił z wnioskami
o udzielenie wsparcia SZ RP w zakresie:
1. Przejęcia obowiązków przez kwalifikowanych ratowników – żołnierzy
w ramach preselekcji (TRIAGU) na terenie szpitala oraz innych miejsc
w przypadku takiej potrzeby,
2. Wsparcia stałych składów zespołów ratownictwa medycznego oraz
transportu medycznego przez kwalifikowanych ratowników – żołnierzy,
3. Realizacja zadań wsparcia w zaopatrzeniu lokalnej ludności,
w szczególności w porozumieniu i we współpracy z MOPS / GOPS jeżeli
chodzi o dostawy zaopatrzenia żywności i innych artykułów potrzebnych
dla życia, zdrowia także w obszarach oddalonych od standardowych
skupisk miejskich, wiejskich takich jak oddalone gospodarstwa,
pojedyncze zabudowania w obszarach leśnych. Istnieje tutaj także
możliwość pozyskiwania niezbędnych artykułów samodzielnie przez WOT
w ramach współpracy z Caritas lub z wykorzystaniem darczyńców.
4. Dystrybucja między poszczególnymi punktami zaopatrzenia i odbioru
środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcji a także dostarczanie
do odbiorców końcowych zapotrzebowanych środków,
5. Prowadzenia wspólnie z policją (KP Policji w Sztumie już współpracuje z 71
blp 7 BOT w tym zakresie) działań patrolowych, ochronnych wskazanych
ze względu na funkcje obiektów na terenie gmin jeżeli sytuacja tego
wymaga. Kwestia ta wymaga oddzielnego ustalenia i przygotowania planu
realizacji takich zadań między Policją a WOT na wniosek Burmistrza,
Wójta, Kierownika obiektu. W grę wchodzą tylko i wyłącznie obiekty
o podwyższonym ryzyku ze względu na realizowane w chwili obecnej
zadania w związku z kryzysem.
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Nazwa zadania
Powiat sztumski
gospodarczo
Realizator

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
prężny

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
Do najważniejszych działań podejmowanych w 2020 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 w Sztumie;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków z tytułu bezrobocia;
• realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia;
• realizacja wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Najważniejsze wydarzenia podejmowane w 2020 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 oraz trenerką fitness, poświęconych m.in. tematyce
odkrywania talentów, mocnych stron, planowania kariery oraz rozwoju
kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
3. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” – w ramach realizacji
przedsięwzięcia 25.09.2020r. uczniowie ostatnich klas szkół średnich
uczestniczyli w webinarium poświęconym funduszom europejskim.
Własna firma, środki unijne, biznes to tematy, które były poruszane na
spotkaniu on-line. Miały one na celu pomóc młodzieży w odnalezieniu
własnej drogi zawodowej oraz uzyskania możliwości startu
w samodzielne, dorosłe życie po ukończeniu szkoły.
4.

5.

6.

„Barometr zawodów” - pracownicy Urzędu wspólnie z pracownikami
Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku w dniu 15.09.2020r.
określili zapotrzebowanie na
pracowników w 2021 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
przekazali uczniom informację na temat lokalnego rynku pracy i
formach wsparcia realizowanych przez Urząd.
„XIII Pomorski Tydzień Przedsiębiorczości” – zrealizowany został
19.11.2020r. w formie webinarium. Udział wzięli uczniowie szkół
ponadpodstawowych Powiatu Sztumskiego. Wydarzenie odbyło się
w formie on-line pt. „Rozwiń skrzydła w nowej rzeczywistości”. Podczas
webinarium doradcy zawodowi zaprezentowali uczniom jak za
pośrednictwem urzędu „rozwinąć skrzydła” i stać się własnym szefem.
Rozmawiano o zawodach przyszłości i planowaniu kariery zawodowej.
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7.

Uczniowie mieli możliwość udziału w quizie internetowym (Kahoot)
dotyczącym przedsiębiorczości. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
oraz drobne upominki.
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim
– aktywizacja zawodowa II” – projekt współfinans owany przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałaniae 5.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu
realizowany był cykl warsztatów prowadzonych przez prawników,
psychologów, doradców zawodowych oraz rekruterów. Wsparcie
skierowane było 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 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.

Programy zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Poddziałanie 1.1.1. – projekt pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (V)” – w ramach projektu
organizowano staże, prace interwencyjne, przyznawano bony na
zasiedlenie, przyznawano jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej oraz dokonywano refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy. Ogólna wartość projektu wynosiła:
4 568 214,11 zł z czego na rok 2020 przeznaczono 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)
2. 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 (V)” –
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: 3 601 405,78 zł z czego na rok 2020 przeznaczono 1 752 807,80
zł. Projekt skierowany jest
do osób pozostających bez pracy
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu jako bezrobotne (z wyłączeniem osób przed ukończeniem
30 roku życia) należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• kobiety
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• 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 (III). 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: 1 285 176,68 zł
w tym wkład własny z Funduszu Pracy to kwota 69 926,68 zł. Projekt
realizowany jest od 04.11.2019r. do 30.06.2023r Na rok 2020
przeznaczone było 170 590,00 zł. Projekt skierowany jest do osób
pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu jako bezrobotne (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).
4.

Projekt partnerski realizowany w ramach Działania 05.07. Nowe
mikroprzedsiębiorstwa,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Trwałe
przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej
mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”. Liderem projektu
jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Rarytas” J. i R. Markowscy”
Sp. J. Realizacja działań zaplanowana została do 2022 roku. Wsparcie
w ramach projektu skierowane zostało do osób pow. 30 roku życia,
niepozostających w zatrudnieniu chcących rozpocząć własną działalność
gospodarczą. W ramach projektu Urząd odpowiedzialny jest za
organizację szkoleń ABC Przedsiębiorczości, dla zarejestrowanych osób
bezrobotnych, zakwalifikowanych do projektu. Szkolenia wzbogacają
uczestników o wiedzę prawną, finansową oraz marketingową niezbędną
do prowadzenia własnego biznesu.
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Programy realizowane ze środków Funduszu Pracy
1.

2.

3.

4.

5.

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
lat, osoby z obszarów wiejskich orz osoby o niedopasowanych
kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Ogólna wartość programu
wyniosła: 105 800,00zł.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - w ramach działania Urząd dofinansował
pracodawcom i osobom zatrudnionym działania obejmujące kształcenie
ustawiczne tj. szkolenia/kursy. Ogólna wartość działań wyniosła
310 844,21 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 nad
dzieckiem i koszty badań lekarskich. Ze środków Funduszu Pracy
skorzystać mogły osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie. Wartość
przyznanego dofinansowania na rok 2020r. wyniosła: 510923,05 zł.
Rezerwa Ministra dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi – w ramach
działania Urząd realizował wsparcie w postaci staży, Wartość
przyznanego dofinansowania wyniosła: 100 000,00 zł. W 2020r.
wydatkowano 88 106,45 zł.
Tarcza Antykryzysowa - Urząd, w badanym okresie rozpoczął realizacje
nowych form wsparcia zawartych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizowane w 2020 roku
formy wsparcia wg w/w ustawy to:
- pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikro przedsiębiorcy – na tą formę wydatkowano 7 159
000,00zł. ze środków Funduszu Pracy;
- pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy – na tą formę wydatkowano 126 155,17zł. ze środków Funduszu Pracy
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19 – wydatkowano 3 740 883,93 zł. w tym ze środków POWER 784 157,20zł., RPO 5.1.2 - 440 847,14zł., Funduszu Pracy - 2 515 879,59zł.;
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego
pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19 – wydatkowano -1 083 940,00zł.,
w tym ze środków POWER - 132 080,00zł., RPO 5.1.2 - 455 780,00zł.,
Funduszu Pracy - 496 080,00zł.;
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
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i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej – wydatkowano 6 438,99zł.
ze środków Funduszu Pracy;
- dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy – przeznaczono kwotę 50
000,00zł. ze środków Funduszu Pracy.
Nazwa zadania
Dla
zadania
nie
ma
odrębnego dokumentu.
Realizator

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Nazwa zadania
Dla
zadania
nie
ma
odrębnego dokumentu.
Realizator

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Nazwa zadania

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 2020
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 Stowarzyszenie OVUM z Gdyni.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielał adwokat i radca prawny.
Od dnia 16 marca 2020 r. do końca okresu sprawozdawczego - w związku ze
stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii – udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywało się za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość oraz poza lokalem punktu. Osiągniętym rezultatem
zrealizowanego zadania publicznego było zapewnienie osobom uprawionym,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
powszechnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, na szczeblu
lokalnym – powiatowym.
Beneficjentami zadania były osoby, które ze względu na swoją sytuację
materialną, nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Udzielana w ramach zadania pomoc prawna, wydatnie przyczyniła się do
zwiększenia w śród odbiorców projektu podstawowej wiedzy prawniczej,
pozwalającej jednocześnie tym osobom na zdobycie praktycznych
umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań własnych problemów
prawnych.
Udzielane porady obejmowały, między innymi informacje o obowiązującym
stanie prawny regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego praw i
obowiązków oraz o trybie, podmiotach lub organizacjach właściwych do jej
załatwienia.
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.
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Realizacja na podstawie
przyjętego programu
Realizator

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Roczny Program Współpracy na rok 2020 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 XIII/96/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku
Wydział Pozyskiwania Środków i Współpracy z Organizacjami
W 2020 roku współpraca Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.
Przedmiotem współpracy finansowej 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 2 oferty, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego wpłynęła 1 oferta, w zakresie edukacji, oświaty
i wychowania wpłynęła 1 oferta. W celu wyboru najlepszych ofert Zarząd
Powiatu Sztumskiego powołał komisje konkursowe właściwe dla zakresu
spraw będących przedmiotem konkursów.
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 dwie oferty, jedna z zakresu edukacji, oświaty
i wychowania, jedna z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Wysokość kwot udzielonych dotacji wyniosła
łącznie 37 140,00 zł , w tym w poszczególnych obszarach:
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 23 000,00 zł.
- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 14 140,00 zł.
Podmioty, którym zlecano realizację zadań publicznych w 2020 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 (440 zł) zwróciło na rachunek
bankowy Starostwa. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z powodu COVID19
i ogłoszonego stanu epidemii z dnia 20.03.2020r. nie zorganizował żadnych
szkolnych imprez sportowych. W związku z czym, Stowarzyszenie wykazało, że
poniesiono wydatki w wysokości 150,00 zł, na niezbędne koszty
administracyjne – opłaty bankowe, poniesione zgodnie z umową. Pozostała
kwota dotacji została zwrócona zgodnie z zawartą umową.
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”.
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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 4 do Raportu o stanie powiatu
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Załącznik Nr 1 do Raportu

WYKAZ STOWARZYSZEŃ STAN NA KONIEC 31 GRUDNIA 2020
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. FUNDACJA GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE"GAŁĘZIAKI"
119. FUNDACJA MONTIS
120. STOWATZSZENIE NIESIEMY POMOC
121. STOWARZYSZENIE "AKTYWNI - KREATYWNI" W STARYM DZIERZGONIU
122. STOWARZYSZENIE ŚW. FRANCISZKA "PORCJUNKULA"
123. STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO-WĘDKARSKIE "ŻWIRKI"
124. STOWARZYSZENIE DZIERZGOŃ TEAM
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125. SZTUMSKIE TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "STAL"
126. STOWARZYSZENIE KREATYWNE
127. STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY POSTOLIN
128. STOWARZYSZENIE ZRÓBMY COŚ RAZEM - SZTUMSKIE POLE
129. STOWARZYSZENIEZ PIEKŁA RODEM
130. STOWARZYSZENIE "SZTUM NA PLUS"
131. STOWARZYSZENIE LABUNTUR ANNI
132. SZTUMSKI KLUB KOLARSKI STEVENS VOS
133. STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE OSTOJA
134. MOTOKLUB ENDURO GOŚCISZEWO
135. STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA I WSI
136. STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ BALEWO
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Załącznik Nr 2 do Raportu

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W 2020 ROKU
I.

W ramach projektu pn. „Remont dróg powiatowych nr 3105G, 3129G oraz 3133G w łącznym wymiarze
4,306km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wykonano pełen zakres
zaplanowanych robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego w łącznym wymiarze 3 094
511,92 zł, w tym dofinasowanie z Programu w wymiarze 1 547 255,00 złotych.

Zakres rzeczowy projektu:
•
•
•

DROGA NR 3105G ODCINEK KOŚLINKA - GRANICA GMINY SZTUM – 1,1km
DROGA NR 3129G ODCINEK BUKOWO – TELKWICE – 1,019km
DROGA NR 3133G ODCINEK MYŚLICE – LATKOWO – 2,187km

II.

W ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211km w celu
poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” współfinansowanego ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych, wykonano pełen zakres zaplanowanych robót budowlanych
oraz usługę nadzoru inwestorskiego w łącznym 3 753 356,24 zł, w tym dofinasowanie z Programu w
wymiarze 1 876 678,00 złotych.

III.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Edycja 2021 (nabór sierpień 2020r.) zostały złożone 3
projekty inwestycyjne tj.:

1) Remont dróg powiatowych nr 3115G, 3132G oraz 3145G w wymiarze 4,837km w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
• ODCINEK DROGI NR 3115G POSTOLIN – SADŁUKI
• ODCINEK DROGI NR 3132G LUBOCHOWO – NAJATKI
• ODCINEK DROGI NR 3145G GÓRKI – PACHUTKI
Wartość projektu: 2 832 654,00 złotych
Projekt znalazł się na liście projektów rezerwowych.
2) Przebudowa drogi powiatowych nr 3119G, 3129G, 3162G, 3165G, 3129G, 3175G, w wymiarze
3,329km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
• ODCINEK DROGI NR 3119G PRONIE – TABORY
• ODCINEK DROGI NR 3129G JORDANKI – BUKOWO
• ODCINEK DROGI NR 3162G UL. MICKIEWICZA W DZIERZGONIU
• ODCINEK DROGI NR 3165G UL. KOŚCIUSZKI W DZIERZGONIU
• ODCINEK DROGI NR 3175G UL. KRÓLOWEJ JADWIGII W SZTUMIE
Wartość projektu: 4 435 276 złotych
Projekt został rekomendowany do dofinansowania.

3) Przebudowa dróg powiatowych nr 2900G, 2936G, 3100G, 3103G, 3104G, 3112G, 3113G, 3115G,
3129G, 3132G, 3137G, 3144G, 3146G w wymiarze 17,744km w celu poprawy bezpieczeństwa i
dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
• ODCINEK DROGI NR 2936G DZIERZGOŃ - BRUK I ETAP
• ODCINEK DROGI NR 2936G DZIERZGOŃ - BRUK II ETAP
• ODCINEK DROGI NR 3112G TYWĘZY
• ODCINEK DROGI NR 3100G WAPLEWO – TULICE
• ODCINEK DROGI NR 3104G NOWY TARG - KRASNA ŁĄKA
• ODCINEK DROGI 3129G JORDANKI - BUKOWO I ETAP
• ODCINEK DROGI 3129G JORDANKI - BUKOWO II ETAP
• ODCINEK DROGI NR 3132G LUBOCHOWO – NAJATKI
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• ODCINEK DROGI NR 3113G UL. DWORCOWA W MIKOŁAJKACH POMORSKICH
• ODCINEK DROGI NR 3146G STĄŻKI
• ODCINEK DROGI NR 3137G NOWE MINIĘTA
• ODCINEK DROGI NR 3104G KRASNA ŁĄKA – BALEWO
• ODCINEK DROGI NR 3103G SZTUMSKA WIEŚ
• ODCINEK DROGI NR 2900G GRONAJNY
• ODCINEK DROGI NR 3144G POSTOLIN – PUŁKOWICE
• ODCINEK DROGI NR 3115G POSTOLIN - SADŁUKI
Wartość projektu: 25 910 020,00 złotych

IV.

•
•
•
V.

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji
kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Okres realizacji: I 2021r. – X 2021r.
Wartość projektu: 639 943,47 złotych
Pozyskane dofinansowanie: 407 196,00 złotych

Projekt pn. „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez
montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię” w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny:
Przedsięwzięcie 2.2.2 Działania Infrastrukturalne w Zakresie Turystyki, Rekreacji, Dziedzictwa
Kulturowego i Zasobów Przyrodniczych.

•
•
•
•

Zakres rzeczowy projektu: huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich w SOSW
Uśnice oraz 3 urządzenia rekreacyjne wyposażone w porty USB w ZSZ Barlewiczki
Wartość projektu: 99 986,00 zł
Pozyskane dofinansowanie: 63 621,00 zł
Okres realizacji: do IX 2021r.

VI.

Zrealizowano i rozliczono projekt pn. „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych
w powiecie sztumskim” ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o
wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –
zakupiono 22 zestawy komputerowe do realizacji zdalnych zajęć dydaktycznych dla SOSW Uśnice, SOSW
Kołoząb, ZS Sztum, ZS Dzierzgoń i ZSZ Barlewiczki. Pozyskane dofinansowanie 70 000,00 zł.

VII.

W ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na
obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1
Zasoby ochrony zdrowia, w związku z epidemią COVID-19 przyznane zostało dofinansowanie na zakup
środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji dla:
• Szpital Polski Sztum – 1 000 000,00 złotych
• Karetki Sztumskie Sp. z o.o. – 350 000,00 złotych

VIII.

Złożony został projekt pn. „Przeciwdziałajmy zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu - cykl
działań adaptacyjnych do zmian klimatu w 2 szkołach powiatu sztumskiego” w ramach Programu
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość
na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Wartość projektu: 1 137 256,61 złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 023 530,94 złotych.
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W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia, wniosek został umieszczony w projekcie
listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie.

IX.

Tytuł projektu: nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. „ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT SZTUMSKI”
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, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1226/192/16 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016r. z późn. zm.
Wartość projektu: 604 698,86 zł
Pozyskane dofinansowanie: 574 463,92 zł
Wkład własny finansowy w ramach kosztów pośrednich: 30 234,94 zł
Okres realizacji projektu: 2015 - 2023.
W ramach projektu realizowany jest 8-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.
W 2020r. w ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia dydaktyczne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

matematyka – 78 godziny,
informatyka – 151 godzin,
fizyka – 62 godziny,
chemia – 88 godzin,
biologia – 84 godziny,
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - 36 godzin.

Ponadto w ramach zadania odbyły się 5 wyjazdów dydaktycznych uczniów i opiekunów poza LCNK:
1)
2)
3)
4)
5)

25.01.2020r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych – 4 uczniów oraz 1 opiekun,
15.01.2020r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych – 6 uczniów oraz 1 opiekun,
22.01.2020r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych - 3 uczniów oraz 1 opiekun,
29.01.2020r. Centrum Edukacji Nauczycieli - 4 uczniów oraz 1 opiekun,
Uczniowie wzięli udział w prezentacji projektów - 19.09.2020r. w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku - 5 osób.

Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych na łączną kwotę 42
201,75 złotych oraz wypłacono stypendia dla 35 beneficjentów projektu na kwotę 19 200,00 zł.

X.

W 2020r. w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16-00 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe
w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ
w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WP na lata 2014-2020, na
podstawie umowy nr RPPM.03.03.01-22-0006/16-00 z dnia 9 listopada 2016r., zrealizowano
następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:
BRANŻA ŚRODOWISKO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

język angielski zawodowy – 16 godz.
język niemiecki zawodowy - 21 godz.
zajęcia w prac. prod. zwierzęcej – 7 godz.
zajęcia w prac. prod. roślinnej – 3 godz.
kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji zwierzęcej" – 12 godz.
kurs "Zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej" – 12 godz.

BRANŻA ICT I ELEKTRONIKA:
1) język angielski zawodowy – 7 godz.
2) prototypowanie układów elektronicznych i programowanie sterowników PLC - 16 godz.
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3) projektowanie i budowa robotów – 22 godz.
BRANŻA TRANSPORT, LOGISTYKA I MOTORYZACJA:
1)
2)
3)
4)
5)

język angielski zawodowy – 4 godz.
język niemiecki zawodowy – 1 godz.
zajęcia w pracowni metrologii z obróbką maszynową toczeniem – 6 godz.
zajęcia w pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych – 12 godz.
zajęcia diagnostyka z wykorzystaniem przyrządu KTS – 8 godz.

Doradztwo zawodowe – 77 godz.

XI.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
1) Przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu w wymiarze 1 313 779,00 złotych.
2) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej – I nabór konkursowy
•

instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu,
• termomodernizacja stropodachów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwie Powiatowym w Sztumie,
• instalacja systemu zarządzania energią w w/w budynkach,
• adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w w/w budynkach.
Okres realizacji: IV 2021r. – XI 2022r.
Wartość projektu: 3 650 000,00 złotych
Pozyskane dofinansowanie: 3 000 000,00 złotych

XII.

•

•
•

Tytuł projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Celem głównym projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii
w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych
podmiotów w okresie epidemii.
Natomiast celem szczegółowym Projektu było wsparcie dzieci, rodzin zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji
zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup
laptopów, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób
z niepełnosprawnością);
zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych,
zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach Projektu otrzymano środki w wysokości 414.100 zł z przeznaczeniem na ww. cele.
Środki w ramach projektu pochodziły z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie
349.003zł, co stanowi 84,28% środków oraz ze współfinansowania krajowego w kwocie 65.097zł,
co stanowi 15,72% środków.
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Środki z Projektu zostały przeznaczone na zakup:
a) sprzętu komputerowego i multimedialnego dla dzieci i młodzieży, przybywających
w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej:
- 115 szt. laptopów,
- 69 szt. drukarek,
- 115 szt. słuchawek,
- 18 szt. oprogramowań komputerowych dla dzieci z niepełnosprawnością,
b) środków ochrony indywidualnej:
- 260 litrów płynu do dezynfekcji rąk,
- 13.000 szt. rękawic ochronnych,
- 2600 szt. maseczek ochronnych,
- 30 szt. przyłbic ochronnych,
- 30 szt. kombinezonów,
c) wyposażenia 3 miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci.
Łącznie na zakup w/w przedmiotów wykorzystano 390.965,19 zł.
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Załącznik Nr 3 do Raportu

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Strona 58 z 60

Strona 59 z 60

Załącznik Nr 4 do Raportu

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SZTUMSKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU
Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowa
na
kwota
dotacji

Wysokość
przyznanej
dotacji

Termin
wykonania
zadania

Zadanie
zostało
wykonane
w
terminie

Sprawozda
nie zostało
złożone w
terminie

1.

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”.

23 000 zł

23 000 zł

od
06.03.2020
r. do
30.12.2020
r.

Nie

Tak

2.

Stowarzyszenie
Seniorów
Dzierzgońskich

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

6 820 zł

6 820 zł

od
16.05.2020
r. do
30.12.2020
r.

Tak

Tak

3.

Stowarzyszenie
Seniorów
Dzierzgońskich

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
i pomocy społecznej „Aktywizacja osób
niepełnosprawnych
zamieszkujących teren
powiatu sztumskiego poprzez
organizację zajęć wokalnych
oraz wyjazdu do teatru
muzycznego”.

7 200 zł

7 200 zł

od
16.05.2020
r. do
30.12.2020
r.

Tak

Tak
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