Zazqdzenie
NrCn/20'10
Burmistza$iastai GminySztum
z dnia..k. stycznia
2010t.
w sprawiewyboruofertrealincjizadahpublicznych
w formiewspierania
wykonania
zadahwraz
z udzieleniem
dotacjinadofinansowanie
ichrealincjL
gminnym
(Dz.U.z 2001r.
art.30ust.1 ustawy
z dniaB marca1990r. o samozqdzie
Napodstawie
w Sztumie
Nr 142, poz. 1591z p62n.zm.) i S 3 uchwalyXLIU3'16/2009
RadyMiejskiej
i
Sztum
z dnia13 listopada
2009r.w sprawieuchwalenia
wspolpracy
Miasta
Gminy
,,Programu
pozazqdowymi
z organizacjami
orazpodmiotami,
o kt6rychmowaw art,3 ust.3 ustawyz dnia24
po2ytku
publicznego
narok2010".
kwietnia
2003r.
o dzialalno5ci
i o wolontariacie
Burmisltz
Miasta
iGminySzlum
zanqdza,
conaslgpuje;

s1

pzedlo2onego
pzez KomisjqKonkursowq
protokolu
Na podstawie
z dnia4 stycznia2010r.
z otwarcia
i rozpatzenia
ofertw ramachotwartego
konkursu
na realizacjg
zadafipublicznych
publicznych
w 2010r.wybierasignastgpujqce
ofertyrealizacji
zadai
w formiewspierania
wykonania
wrazz udzieleniem
nadofinansowanie
zadan
dotacii
ichrealizacii.
Lp.

Nazwaorganizacji

Nazwa
zadania

Wysoko66
udzielonej
dotacji
w ty6.zl

Kolarski Ludowy Klub Rozw6j
i upowszechnianie
kolarstwa
w$r6d
dzieci
i
mlodzieZy
z
terenu
miasta
Sportowy
,,Lider"
i gminy
Sztum

B,000zl

2

KlubPilkarski
,,Ruch"
GoSciszewo

18.00021

3

Lekkoatletyczny
Klub
Sportowy,,Zantyr"

4

Klub
Lekkoatletyczny
Sportowy
,,Zantyr"

1

5
6
7

Rozw6jkulturyfizyczneji sportuna
gminySztumpopnez
terenach
wiejskich
propagowanie
gry w pilkgno2nqw6r6d
dziecii mlodzie2y
na tereniesolectwa
GoSciszewo
Rozw6j
i upowszechnianie
sportuw5r6d
dziecii mlodzie2y
z terenumiastai gminy
lekkiej
Sztum
w zakresie
atletyki

fizycznej
w6r6d
Upowszechnianie
kultury
dziecii mlodzieZy
naterenie
miasta
i qminy
Sztum
przez
PolskiZwiqzekNiewidornyehSpotkania
integracyjne
wyjazdowe,
rehabilitacie
0krggPomorski
dosukcesuDziefldziecka
Towarzystwo
Milo6ni
lt6w
ZiemiSztumskiei
MiejskiLudowyKlub
Sportowy
,,Victoria"

21.000d
1.0002t

Kultura i
ochrona dziedzictwa 6.50021
narodoweqo
Upowszechnianie
kultury fizycznej 30.00021
i sportu w6r6d dzieci i mlodzie2y
z terenu miasta i grniny Sztum
w dziedzinie
kaiakarstwa
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29.00021
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8

Zwi4zek
Harcerstwa
Komenda
Hufcaw
Polskiego
Sztumie

Akcji
Organizacja
i realizacja
Harcerskiej
Letniejdla dziecimlodzie2y
z miasta
igminy
Sztum

6.00021

Ludowy
KlubSportowy
w Postolinie

Rozw6j
kulturyfzyczneli sportuw5r6d
dzieci
i mlodzieZv

21.0002l

Towanystwo
Sztumskie
O6wiatowe

NagrodyBurmistzadla najlepszych 14.5002l
nauczycielii uczni6w ze szk6l
podstawowych
i gimnazj6w
z terenu
miasta
i gminy
Sztum

10

11 Stowazyszenie,,Szansa" Podtzymywanie
i rozw6j warto5ci
pzy SzkolePodstawowej
Nr2 w Sztumie
KlubSportowy
12 Uczniowski
,,Sokolik"

3.50021

kulturalnych
i narodowych
w6r6ddzieci
i mtodzie2y
Rozw6jkulturyfizyczneji sportuna
gminySztumpoprzez
terenach
wiejskich
propagowanie
sportu,
r62nych
dyscyplin
pilkq
gryw
z wylqczeniem
noZnq

10,00021

13

io Pomocy
Stowanyszen
Opieka paliatywna nad osobami
Przewlekle
Ghorym dotknigtymi
na
Osobom
chorobqnowolworowq
gminy
.,DarSerca"
terenie
miasta
i
Sztum

5.00021

14

AKywny
Stowanyszenie
Czemin

5.00021

46

Stowanyszenie,,Pnyjaciele
Wyr6wnywanie
szans edukacyjnych 3.00021
u dzieci
w wiekupzedszkolnym
dzieci"

to

Pzyjaciol
Stowanyszenie
Szkolyw Piekle

Podtzymywanietradycji narodowej
poprzezorganizacjq
i kulturowej
spotkai
integrujqcych
lokalnq
spoleczno6c

Ochronadziedzictwahistoryczno
popzezorganizacjg
festynu
kulturowego

$2

1.50021

z organizacjami
siq pracownika
Uzgdu Miastai GminySztumds. wsp6lpracy
Zobowiqzuje
postepowania
pozazqdowymi
w sprawie
zainteresowanych
do zawiadomienia
organizacji
o wynikach
jej zamieszczenie
poprzez
w BlP,
otwartego
konkursu
ofertorazdoogloszenia
informacji
w tejsprawie
Miastai Gminy
natablicyogloszefi
w UzqdzieMiastai Gminyw Sztumie
oraznastronieinternetowej
Sztum.

s3

podpisania.
Zarzqdzenie
wchodzi
w 2ycie
z dniem
BIutto ill,.LiYe4tE,si(lEl
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