Zarządzenie Nr 4/2014
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków
na poszczególne zadania.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr
XXXVI/351/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 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 2014”, Uchwały Nr XXXVII/359/2013 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014, Zarządzenia Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30
stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie do dokonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
zarządzam, co następuje:
§1
Określa się, w ramach priorytetowych zadań określonych w „Programie 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 pożytki publicznego i o wolontariacie
na rok 2014” stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/351/2013 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2014”, szczegółowy rodzaj zadania przewidzianego do zlecenia w 2014 r. oraz wysokość
środków na poszczególne zadanie:
Zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014:

1) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodziezy z rodzin dysfunkcyjnych lub
ubogich z terenu Miasta i Gminy Sztum z realizacją programu profilaktyki uzależnień
i przemocy – do 35.000,00 zł.
2) Promowanie i wspieranie abstynencji oraz zdrowego stylu życia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin z terenu Miasta i Gminy Sztum – do 11.000,00 zł.
3) Propagowanie idei trzeźwościowych na terenie Miasta

i Gminy Sztum poprzez

organizację Dnia Trzeźwości – do 3.000,00 zł.
4) Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności
z rodzin ubogich, z terenu Miasta i Gminy Sztum z realizacją programu edukacyjnoprofilaktycznego z zakresu uzależnień i przemocy – do 38.000,00 zł.
5) Promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizaję
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. - do 18.000,00 zł.
Projekt ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Zlecenie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania lub powierzania realizacji
zadań z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie zadań wskazanych w § 1 pkt 1 i 2 nie może przekroczyć 80 % kosztów
realizacji zadania.
3. Finansowanie zadań wskazanych w § 1 pkt. 3, 4 i 5 obejmuje 100 % kosztów realizacji
zadania.
§3
Zobowiązuje się Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jego wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

