Zarządzenie Nr 9/2013
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2013r. w formie powierzenia
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XXV/239/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”,
Uchwały Nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, Uchwały Nr XXVII/258/2013
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2013, Zarządzenia Nr 8/2013 Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do dokonywania wszelkich czynności
w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz w związku z upoważnieniem Nr
OR.II.0113/13/10 z dnia 19.01.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołów z dnia 21 marca 2013r.
z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w ramach zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, wybiera się
następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji:
Nazwa
organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Wysokość
udzielonej
dotacji

Stowarzyszenie –
Klub Abstynenta
„Radość
i Słońce”

Promowanie i wspieranie
abstynencji oraz zdrowego
stylu życia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin
na terenie Miasta i Gminy
Sztum

„Wspólne życie
w trzeźwości to życie
w spokoju i radości”

11 000,00 zł

Stowarzyszenie –
Klub Abstynenta
„Radość
i Słońce”

Propagowanie idei
trzeźwościowych na terenie
Miasta i Gminy Sztum
poprzez organizację Dnia
Trzeźwości

„Dzień Trzeźwości” –
promocja abstynencji

2 500,00 zł

Lekkoatletyczny
Klub Sportowy
ZANTYR

Stowarzyszenie
„Przyjaciele
Dzieci”

Stowarzyszenie
„Do życia przez
życie”

Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
OświatowoWychowawczych
im. Teresy Kras

Organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci
i młodzieży, w
szczególności z rodzin
ubogich i dysfunkcyjnych,
z terenu Miasta i Gminy
Sztum z realizacją
programu edukacyjnoprofilaktycznego z zakresu
uzależnień i przemocy.

„Żyj zdrowo i wzorowouczęszczając na
pozalekcyjne zajęcia
sportowe”

38 000,00 zł

Promocja zdrowego stylu
życia wolnego od
uzależnień i przemocy
poprzez organizację czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży, w
szczególności z rodzin
ubogich i dysfunkcyjnych z
terenu Miasta i Gminy
Sztum, w postaci m.in.
otwartych spotkań, imprez,
zajęć itd.

„Szkoła zabawy i
kreatywności” – cykl
spotkań edukacyjnych dla
dzieci w wieku
przedszkolnym i ich
rodziców.

3 955,00 zł

Festiwal Twórczości
Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych

7 400,00 zł

Kolonie profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży

35 000,00 zł

Promocja zdrowego stylu
życia wolnego od
uzależnień i przemocy
poprzez organizację czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży, w
szczególności z rodzin
ubogich i dysfunkcyjnych z
terenu Miasta i Gminy
Sztum, w postaci m.in.
otwartych spotkań, imprez,
zajęć itd.

Organizacja wypoczynku
letniego dla dzieci i
młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych lub
ubogich z terenu Miasta i
Gminy Sztum z realizacją
programu profilaktyki
uzależnień i przemocy.

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołów z dnia 21 marca 2013r.
z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, wybiera się następujące oferty realizacji
zadań publicznych w formie powierzenia i wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie/dofinansowanie jego realizacji:
Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Wysokość
udzielonej dotacji

Bank Żywności w Tczewie

„Pomoc żywnościowa dla
najuboższych mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum”

5 000,00 zł

Sztumskie Towarzystwo
Oświatowe

Transport i przechowywanie żywności

2 000,00 zł

Polski Związek
Niewidomych
Okręg Pomorski
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów –
Zarząd Rejonowy Sztum

Aktywizacja społeczna i integracja
osób niepełnosprawnych-wzrokowo.
Organizowanie spotkań i imprez
integrujących środowisko osób
niewidomych
Integracja osób starszych i
niepełnosprawnych, bezdomnych,
samotnych i najuboższych
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum

1 000,00 zł

11 000,00 zł

§2
Zobowiązuje się Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie – Przewodniczący Komisji do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o
wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w
tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sztumie oraz na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

