Sprawozdanie z realizacji
„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 2012”
W 2012r. zadania na rzecz lokalnej społeczności realizowało 21 organizacji
pozarządowych, w tym:
- 14 zadań realizowanych było przez 13 stowarzyszenia na podstawie
ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
- 10 zadań realizowanych było przez 8 klubów sportowych na podstawie
ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu,
w trybie ustawy o sporcie.
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego udzielono dotacje na
realizację następujących zadań:
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 1.500zł na realizację zadania pn.
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl wykładów z zakresu historii
ziemi sztumskiej”. Zorganizowanie cyklu wykładów historycznych
dotyczących dziejów Ziemi Sztumskiej. W wyniku analizy sprawozdania
ustalono, że koszt finansowy pokryty z dotacji w wysokości 300,00 zł został
poniesiony przed podpisaniem umowy. Wobec powyższego wydatek ten nie
zostały zaakceptowane do rozliczenia dotacji. Stowarzyszenie wpłaciło
powyższą kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 04 grudnia
2012r.
2. Stowarzyszenie „Aktywny Czernin” – 5.000 zł na realizację zadania pn.
„Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizowanie
spotkań integrujących lokalną społeczność”. Zorganizowanie cyklu spotkań
integrujących lokalną społeczność, mających na celu podtrzymanie tradycji
kulturowej i narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej, wymianę
doświadczeń oraz zachęcenie społeczności do podejmowania wspólnych
działań.
3. Stowarzyszenie „Szansa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie – 3.500zł
na realizację zadania pn. Podtrzymywanie i rozwijanie wartości kulturalnych
i narodowych wśród dzieci „Śladami legend sztumskich”. Przeprowadzenie
cyklu zajęć historyczno – edukacyjnych, wycieczek do: Dzierzgonia, Świętego
Gaju, Straszewa i Nowej Wsi, rajdu do Postolina oraz zwiedzanie Małego
Muzeum Sztumskiego i Muzeum Wisły w Tczewie. Podsumowaniem było
spotkanie integracyjne i wystawa fotograficzna. Celem projektu było
rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przeszłością historyczną
i kulturową własnego regionu oraz kształtowanie postawy patriotycznej
i obywatelskiej młodego pokolenia. W projekcie brało udział 25 dzieci.

1

4. Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś” – 3.000 zł. na realizację zadania
pn. Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu
podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez cykl zajęć z zakresu
historycznego i produktu regionalnego. Zorganizowanie wykładu, cyklu
warsztatów kulinarnych i rękodzieła oraz wycieczki do Muzeum
Etnograficznego w Oliwie. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w wysokości
2.958,00 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 42,00 zł stowarzyszenie
wpłaciło na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum w dniu 28 listopada 2012r..
Dział Oświata i Wychowanie:
1. Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci” – 3.000zł. na realizację zadania pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
„Mały geniusz matematyczny – zabawy wspomagające rozwój operacyjnego
rozumowania
dzieci”.
Przeprowadzenie
cyklu
dodatkowych
zajęć
matematycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w wieku 5-6 lat.
Projektem zostało objętych 26 dzieci.
Dział Ochrona Zdrowia:
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” – 5.000zł
na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi
chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum”. Dotację
przeznaczono na zakup torby pielęgniarskiej z wyposażeniem, aparatów do
pomiaru ciśnienia oraz ssaków celem poprawienia standardu opieki oraz
jakości życia w okresie terminalnym choroby nowotworowej.
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 1.000zł na realizację
zadania pn. „Spotkania integracyjne Międzynarodowy Dzień Białej Laski”.
Stowarzyszenie zaplanowało w ofercie zorganizowanie spotkania
integracyjnego z okazji Dnia Białej Laski dla 40 osób, którego koszt miał
wynosić 1.000,00 zł.
Z uwagi na fakt, iż stowarzyszenie nie wykorzystało dotacji zgodnie
z zawartą umową dotacja musiała zostać zwrócona. Stowarzyszenie wpłaciło
powyższą kwotę tj. 1.000,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum
w dniu 19 grudnia 2012r..
Dział Kultura Fizyczna i Sport:
1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 28.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinie
lekkiej atletyki
poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane we
współzawodnictwie sportowym na szczeblu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym oraz upowszechnianiem wszelkich form aktywności
fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej społeczności Miast i Gminy Sztum. Rozwój integracji
i stosunków społecznych oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
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2. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 20.500zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy
Sztum poprzez uczestnictwo zorganizowane we współzawodnictwie sportowym
na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Rozwój
wszelkich form aktywności fizycznej wpływającej na poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej oraz osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych
przez uczniów i szkoły Miasta i Gminy Sztum od szczebla lokalnego do
krajowego.
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 6.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa
Miasta i Gminy Sztum”. Celem publicznym zadania był rozwój i popularyzacja
marszów Nordic Walking poprzez zorganizowane uczestnictwo we wszelkiego
rodzaju marszach, rajdach i zawodach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.
Rozwój aktywności ruchowej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Dalszy
rozwój stosunków społecznych i integracji oraz osiągnięcie wyników
odpowiednich do poszczególnych kategorii wiekowych.
4. Miejski Ludowy Klub sportowy „Victoria” – 30.000zł. na realizację zadania pn.
Rozwój i upowszechnianie sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców
„Przygoda kajakiem to życie ze smakiem”. Celem publicznym zadania było
zapobieganie zagrożeniom patologii społecznej, promowanie zdrowego stylu
życia, integracja lokalnego środowiska oraz zabezpieczenie wolnego czasu
poprzez upowszechnianie kajakarstwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum (organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, uczestnictwo we
współzawodnictwie i obozach sportowych).
5. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” – 20.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu Miasta i Gminy Sztum”. Celem publicznym zadania było poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej naszej społeczności, osiągnięcie dobrych
wyników sportowych oraz zachęcenie do zdrowego i sportowego trybu życia
naszej lokalnej społeczności.
6. Klub Piłkarski „Olimpia” – 47.000zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie
drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum”. Celem publicznym zadania
było upowszechnianie i rozwój sportu, poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej poprzez udział w treningach, szkoleniach i zawodach, a także
zwiększenie aktywności i integracji społeczeństwa poprzez uczestnictwo
w rozgrywkach, meczach i turniejach.
7. Ludowy Klub Sportowy w Postolinie – 21.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa
Postolin”. Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu
oraz stałe podnoszenie jego poziomu poprzez uczestnictwo w treningach,
turniejach i rozgrywkach piłkarskich, a także organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych dla mieszkańców, mających poprawić kondycję fizyczną
i psychiczną naszej społeczności oraz zwiększenie integracji.
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8. Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo – 30.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa
Gościszewo”. Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój
sportu poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, popularyzacja
kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk wiejskich oraz
dążenie do poprawy uzyskiwanych wyników sportowych.
9. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” – 15.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu na terenach wiejskich Gminy Sztum poprzez propagowanie
różnych dyscyplin sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną”. Celem
publicznym zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków
umożliwiających dążenie do mistrzostwa sportowego oraz upowszechniania
sportu, przygotowanie zawodników sekcji kajakowej do rywalizacji o medale
Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski
Młodzieży i Międzywojewódzkich Mistrzów Młodzików. Ciągłe doskonalenie
umiejętności technicznych gry w tenisa stołowego, organizowanie turniejów,
przygotowanie do rywalizacji w różnych dyscyplinach sportu oraz poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej jak również umiejętności współdziałania
w grupie.
10. Ludowy Klub Sportowy „Powiśle” Czernin – przyznano dotację w wysokości
30.000zł na realizację zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu na
terenach wiejskich – sołectwa Czernin”. Celem publicznym zadania było
upowszechnianie i rozwój sportu poprzez współzawodnictwo sportowe na
różnych szczeblach, poprawienie kondycji fizycznej oraz psychicznej
mieszkańców. Klubowi przekazano kwotę 22.500 zł. W wyniku informacji
uzyskanych od trenerów klubu i jego zawodników wezwano klub do złożenia
sprawozdania i zarządzono kontrolę, w wyniku której stwierdzono, że klub nie
może rozliczyć się z przekazanej dotacji. Na wniosek policji wszczęto
postępowanie prowadzone przez prokuraturę w tej sprawie.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Przeciwdziałania Narkomani:

Problemów

Alkoholowych

oraz

1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 35.000zł na realizację zadania pn.
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”.
Zadanie powyższe organizowane było w celu zabezpieczenia czasu wolnego
dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum poprzez prowadzenie
różnorodnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych. Miały zapobiegać
spożywaniu alkoholu, używaniu tytoniu i narkotyków przez dzieci i młodzież.
Miały również zapobiegać agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez
wyżycie się, uczestnicząc w różnych formach ciekawych zajęć sportowych
i rywalizacji sportowej. Był to również aktywny wypoczynek i ruch dla
zdrowia, sprawiający dzieciom i młodzieży dużo radości i uśmiechu oraz
podniesienie sprawności ogólnej uczestników zajęć. W pozalekcyjnych
zajęciach sportowo-rekreacyjnych wzięło udział 1089 uczestników. Wszystkie
zakładane cele zadania publicznego zostały w pełni zrealizowane.
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2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce” – 2.500,00 zł na realizację
zadania pn. „Propagowanie idei trzeźwości”. Celem projektu była promocja
abstynencji i propagowanie rodzinnego, zdrowego sposobu spędzania wolnego
czasu – bez używek, poprzez organizację festynu pod nazwą „Dzień
Trzeźwości”. Organizacja festynu miała na celu pokazanie, że można w sposób
przyjemny i aktywny spędzić czas i żeby dobrze się bawić nie potrzeba
„motywatorów” takich jak alkohol czy narkotyki. Można cieszyć się ruchem
i tym, że jest się z rodziną. Celem pierwszym projektu była promocja
abstynencji i propagowanie rodzinnego, zdrowego sposobu spędzania czasu
wolnego – bez używek. Poprzez plakaty, ulotki oraz artykuł w prasie
przybliżono problem uzależnienia od alkoholu. Pokazano, że można w sposób
przyjemny i aktywny spędzać czas wolny, dobrze się bawić. Zorganizowano
między innymi turniej piłki nożnej, rzut piłką do kosza, ringo dla dzieci,
szachy, warcaby, siłownia. Drugim celem było udzielanie osobom
uzależnionym i ich bliskim, a także mieszkańcom Sztumu porad dotyczących
uzależnień, sposobów motywacji bliskich do podjęcia terapii oraz zagrożenia
wirusem HIV/AIDS. W trakcie festynu terapeuci udzielili 20 porad
dotyczących uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Instruktorzy
przeprowadzili w tym czasie również cztery rozmowy terapeutyczne (wsparcie
psychologiczne zapobiegające nawrotom choroby). Dodatkowym rezultatem
była integracja mieszkańców Sztumu, którzy przyjęli zaproszenie na festyn.
W festynie wzięło udział około 200 osób.
3. Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie „SALING” – 10.000,00 zł. na realizacje
zadania pn. Promocja zdrowego stylu życia „Jak chronić młodzież przed
substancjami psychoaktywnymi”. Celem zadania było zwiększenie aktywności
ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijanie wszechstronnej sprawności
fizycznej, zapraszanie do zabawy w sport i do przygody ze sportem,
rozbudzanie nawyków kontynuowania najprostszych form ruchu jako przejawu
fizjologii życia, przez żeglarstwo, turystykę kajakową i inne formy sportów
wodnych, ustrzec młodzież przed nikotynizmem, alkoholizmem i narkomanią,
zainteresować dzieci i młodzież żeglarstwem, turystyką kajakową,
ratownictwem wodnym. Zadanie było realizowane poprzez prowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyjnych na terenie kąpieliska miejskiego na kajakach
turystycznych i żaglówkach. Zadanie kierowane było dla dzieci i młodzieży
z Gminy Sztum spędzających wakacje w domu, szczególnie uczestników zajęć
w świetlicach socjoterapeutycznych. W zadaniu uczestniczyła grupa 20
dziewcząt i chłopców w wieku 12 – 17 lat. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się aktywne formy wypoczynku: pływanie kajakami, turystycznymi,
żeglowanie, a w upalne dni pływanie z elementami ratownictwa.
Najatrakcyjniejszą formą realizowanego zadania był spływ kajakowy z Białej
Góry do Malborka z przerwą biwakową przy śluzie Szonowo.
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomoc Społeczna:
1. Bank Żywności w Tczewie – 5.000,00 zł na realizację zadania: „Pomoc
żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”. Celem
zadania było zaopatrzenie rodzin i osób potrzebujących w podstawowe
artykuły żywnościowe na terenie Miasta i Gminy Sztum. Pomocą objętych
zostało 1200 osób, przekazując każdemu nieco ponad 30 kg żywności. Łącznie
przekazano 36 752,68 kg produktów o wartości 117 856,67 zł.
2. Sztumskie Towarzystwo Oświatowe – 1. 436,67 zł na realizacje zadania:
„Transport i przechowywanie żywności”. Transport i przechowywanie we
właściwych warunkach sanitarnych żywności pozyskanej z banku żywności do
Sztumu oraz jej rozdział pomiędzy najbardziej potrzebujących mieszkańców
miasta i gminy Sztum na podstawie listy klientów pomocy społecznej.
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 1.000,00 zł. na realizację
zadania: „Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnychwzrokowo. Organizowanie spotkań i imprez integrujących środowisko osób
niewidomych”. Celem zadania było zwiększenie aktywności i zaradności
niewidomych i słabo widzących osób oraz aktywne uczestniczenie dzieci
i młodzieży słabowidzących w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Dziecka.
Spotkanie to miało miejsce w dniu 02.06.2012r. i uczestniczyło w nim 40 osób.
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum
– 1.000,00 zł na realizację zadania: „Integracja osób starszych
i niepełnosprawnych”. Zorganizowano spotkania integracyjne z okazji: Dnia
Seniora w dniu 19.10.2012r. oraz z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych
i Inwalidów w dniu 30.05.2012r., ogółem uczestniczyło 102 osób w tym
przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego.
Podsumowanie:
Ogółem 21 organizacji pozarządowych podjęło realizację zadań na rzecz
lokalnej społeczności, z którymi zawarto 24 umowy.
Jedna umowa nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Miasta
i Gminy Sztum. Stowarzyszenie zostało wezwane do zwrotu przekazanej dotacji wraz
z odsetkami. Z uwagi na fakt, iż dotacja nie została zwrócona w wyznaczonym
terminie wobec stowarzyszenia wszczęto dalsze postępowanie.
Jedną dotację zwrócono z uwagi na fakt, iż nie została ona wykorzystana
zgodnie z zawartą umową.
Pozostałe zadania zostały zrealizowane zgodnie z ofertami w określonym
terminie.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym :
- w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 13.000,00 zł,
- w zakresie Oświaty i Wychowania – 3.000,00 zł,
- w zakresie Ochrony Zdrowia – 6.000 zł,
- w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu – 240.000,00 zł,
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- w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii – 47.500,00 zł
- w zakresie Pomocy Społecznej – 8.436,67 zł
Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 315.436,67zł
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