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 2014”
W 2014r. zadania na rzecz lokalnej społeczności realizowało 21 organizacji
pozarządowych, w tym:
- 19 zadań realizowanych było przez 13 stowarzyszeń 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.
Dotacje udzielono na realizację następujących zadań:
Dział Oświata i Wychowanie:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1,
2. Liczba zawartych umów – 1,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 3 000,00 zł.
1. Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci” – 3 000,00zł na realizację zadania pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
„Magia muzyki – cykl dodatkowych zajęć muzycznych wyrównujących
i ułatwiających dzieciom start szkolny”.
W ramach projektu przeprowadzono cykl dodatkowych zajęć muzycznych, które
przyczyniły się do wyzwalania i podejmowania przez najmłodszych twórczej
aktywności. W projekcie uczestniczyło 51 dzieci w wieku 5 lat oraz 49 osób
dorosłych (rodziców).
W ramach realizowanego zadania odbyło się łącznie 12 spotkań, w tym
2 warsztaty muzyczne pt. „Magia muzyki – pokazy muzyki etnicznej”, zajęcia
warsztatowe, zajęcia matematyczno – muzyczne, przygotowanie koncertu
muzyczno – teatralnego dla dzieci z przedszkola i rodziców uczestników
projektu.
Dział Ochrona Zdrowia:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1
2. Liczba zawartych umów – 1
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
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4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 1 000,00 zł.
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 1 000,00zł na realizację
zadania pn. „Spotkanie integracyjne Międzynarodowy Dzień Białej Laski”.
Celem zadania była integracja – rehabilitacja osób niewidomych, słabo
widzących poprzez wyjazdy, wyjścia kulturalne, sportowe a tym samym
przełamanie barier psychicznych. Ponadto osoby te mają okazję nawiązać
bliższe kontakty z innymi niepełnosprawnymi z całego Powiatu. W ramach
projektu został przeprowadzony nabór uczestników oraz zorganizowane
spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski.
W spotkaniu uczestniczyło 40 osób niewidomych i słabo widzących.
Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 4,
2. Liczba zawartych umów – 4,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 14 408,23 zł.
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 1 500,00 zł na realizację
zadania pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl wykładów z
zakresu historii ziemi sztumskiej”. W ramach zadania w okresie od maja do
listopada 2014 roku zorganizowano cykl pięciu wykładów historycznych
dotyczących dziejów Ziemi Sztumskiej:
1. „Oskar Kolberg w Waplewie, Bukowie, Telkwicach” - wykładowca mgr
Wacław Bielecki,
2. „Walka o powiat sztumski w latach 1818-1823” – wykładowca prof. Marek
Stażewski,
3. „Badania archeologiczne i etnograficzne ks. dr Władysława Łęgi” –
wykładowca Krystian Zdziennicki,
4. „Ruch polski na ziemi sztumskiej w XIX wieku i pierwszej połowie XX
wieku.” – wykładowca Prof. Józef Borzyszkowski,
5. „Z dziejów Sztumskiego więzienia do 1956” – wykładowca mgr Krzysztof
Czermański.
W wykładach udział wzięło ok. 60 osób w tym członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sztumskiej, młodzież ponadgimnazjalna i inni
zainteresowani historią mieszkańcy, słuchacze poznali nowe fakty związane
z przeszłością ziemi sztumskiej oraz procesami historycznymi jakie zachodziły
na ziemi sztumskiej.
2. Stowarzyszenie „Szansa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie –
3 500,00 zł, na realizację zadania pn. Podtrzymywanie i rozwijanie wartości
kulturowych i narodowych wśród dzieci i młodzieży „Nie święci garnki lepią
…ginące zawody”. Głównym celem zadania było rozwijanie wśród uczniów
ich zainteresowań i pasji, w tym historycznych, plastycznych, a także
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rozbudzenie ciekawości poznawczej związanej ze sztuką, rzemiosłem i historią
regionu, w tym osiągnięciami poprzednich pokoleń. Istotnym zadaniem było,
by dzieci dostrzegały dokonania przodków poprzez obserwację, ale także
doświadczenie. Przez takie działanie zrozumiały, iż nie ma teraźniejszości czy
przyszłości bez przeszłości. W realizacji zadania publicznego uczestniczyło 35
dzieci. W okresie od maja do listopada 2014 roku przeprowadzono w ramach
przyznanej dotacji następujące działania:
– opracowanie materiałów informacyjnych
– nabór uczestników
– 2 spotkania integracyjne rozpoczynające i podsumowujące projekt
– 2 wyjazdy: do Malborka (udział w warsztatach w pracowni ceramicznej,
Praca w kole garncarskim.) i do Owidza (udział w zajęciach „Wehikuł czasu”,
wędrówka po warsztatach dawnych rzemieślników.)
– 5 spotkań w formie warsztatów: rzemieślniczych, ceramicznych
i artystycznych.
Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji nie wykorzystało kwoty 20,01 zł., którą
zwróciło 29 grudnia 2014r. Z uwagi na fakt, iż termin zwrotu niewykorzystanej
dotacji upłynął 15 grudnia 2014r. od tej kwoty zostały naliczone odsetki
w wysokości 0,06 zł, które wpłacono 20 stycznia 2015r.
3. Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś” – 2 500,00 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”. Celem projektu było przekazanie
tradycji narodowej i kulturowej z zakresu rękodzieła i produktu regionalnego,
który zrealizowany został poprzez następujące działania:
- spotkanie z autorem książki „Smaki Powiśla”,
- wykład „Rękodzieło w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego
Powiśla”,
- zajęcia komputerowe w celu poznania stron internetowych promujących różne
formy rękodzieła,
-warsztatowe zajęcia kulinarne i rękodzieła artystycznego,
-nocna wycieczka do Muzeum Zamkowego w Malborku mająca na celu
zwiedzanie kolekcji witraży, rzeźby, tkanin, kafli i innych dawnych manufaktur
oraz udział w spektaklu „Światło i dźwięk”.
W realizacji zadania udział wzięło ok. 120 osób.
Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji nie wykorzystało kwoty 70,00 zł., którą
zwróciło 25 listopada 2014r. Termin zakończenia realizacji zadania
publicznego przewidziano na 30 listopada 2014r.
4. Stowarzyszenie „Aktywny Czernin” – 7 000,00 zł na realizację zadania pn.
„Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizowanie
spotkań integrujących lokalną społeczność”.
Cel zrealizowanego zadania - podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej
został spełniony - mieszkańcy podczas wspólnych spotkań postanowili
szczególnie zadbać o najbliższe środowisko: tereny wokół klubu osiedlowego,
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bloków i domów mieszkalnych. Poprzez wspólną pracę zwiększono integrację
lokalnej społeczności. Podczas wieczoru sobótkowego dzielono się
wspomnieniami podobnych wieczorów lat ubiegłych. Starsi mieszkańcy
opowiedzieli o dawnych zwyczajach i obrzędach związanych z „Nocą
Świętojańską”.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- spotkanie integracyjne „rozpoczęcie wakacji” połączone z nocą świętojańską,
podczas którego odbyła się pogadanka „Bezpieczne wakacje”, gry i konkursy
dla dzieci, występy dzieci i młodzieży, przygotowanie i prezentacja wianków,
zabawa taneczna;
- spotkanie integracyjne „pożegnanie lata” podczas którego odbyły się gry
i konkursy, degustacja deseru „jabłko czernińskie”, zabawa taneczna.
W każdym spotkaniu integracyjnym udział wzięło około 500 osób.
Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji nie wykorzystało kwoty 1,76 zł, którą
zwróciło w dniu 19 listopada 2014r. Termin zakończenia realizacji zadania
publicznego przewidziano na 30 listopada 2014r.
Dział Kultura Fizyczna i Sport:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 8,
2. Liczba zawartych umów – 10,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 264 258,41 zł.
1. Klub Piłkarski „Olimpia” – 47 000,00 zł 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 oraz aktywności sportowej dzieci, młodzieży
i dorosłych poprzez systematyczne treningi i szkolenia, a także zwiększenie
integracji i aktywności społeczeństwa poprzez uczestnictwo w rozgrywkach
i turniejach.
W klubie podczas realizacji zadania trenowało 88 zawodników w 4 grupach
wiekowych.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
- systematyczne treningi 5 razy w tygodniu w czterech grupach,
- zajęcia indywidualne – korekcyjne – 2 razy w tygodniu,
- uczestnictwo w rozgrywkach towarzyskich i turniejach piłkarskich.
Z otrzymanej dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, środki czystości oraz
ubezpieczenie zawodników.
2. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” – 30 000,00 zł na realizację
zadania pn. Upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród
mieszkańców Sztumu „I Ty Możesz Być Mistrzem”. Celem publicznym
zadania było krzewienie kultury fizycznej, uczestniczenie w zawodach
i imprezach sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych
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i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, zapobieganie
zagrożeniom patologii społecznej, prowadzenie działalności edukacyjnej
profilaktyki szeroko pojętego zdrowia.
W zajęciach systematycznie uczestniczyło 40 zawodników.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
- prowadzenie systematycznych zajęć dla dzieci 6 razy w tygodniu: na przystani
kajakowej w Sztumie, pływalni w Malborku, w sali gimnastycznej, klubowej
siłowni oraz terenach leśnych Sztumu,
- organizacja i udział zawodników w obozach sportowych w Szteklinie
i Borowicach k. Karpacza,
- udział w zawodach sportowych.
Dodatkowo w ramach przyznanych środków zakupiono sprzęt sportowy
do prowadzenia zajęć sportowych na wodzie.
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 40 000,00 zł 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 upowszechnianie wszelkich form
aktywności fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej społeczności Miasta i Gminy Sztum. Rozwój integracji
i stosunków społecznych oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych
w kategoriach od dzieci poprzez młodzików, juniorów, seniorów do weteranów
włącznie od szczebla lokalnego do międzynarodowego.
W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono następujące zadania:
- prowadzono systematyczne treningi w dwóch grupach szkoleniowych (grupa
biegów średnich i długich oraz grupa sprintu, skoków i wielobojów) na
stadionie miejskim w Sztumie, salach gimnastycznych oraz na obiektach
lekkoatletycznych w Grudziądzu, Gdańsku, Malborku, Spale, Szklarskiej
Porębie i innych, w których uczestniczyło 38 zawodników w kategoriach
młodzieżowych, dodatkowo w klubie trenuje 61 seniorów i weteranów.
- udział w zawodach lekkoatletycznych we wszystkich kategoriach wiekowych
od szczebla lokalnego poprzez wojewódzkie, międzywojewódzkie,
ogólnopolskie i międzynarodowe.
- zorganizowano obóz zimowy w Muszynie
- zakupiono niezbędny sprzęt sportowy dla zawodników
- wszyscy zawodnicy zostali ubezpieczeni i poddani badaniom lekarskim.
W wyniku tych działań zawodnicy klubu w 2014 roku zdobyli 74 punkty we
współzawodnictwie sportu młodzieżowego w Polsce zajmując 6 miejsce wśród
klubów lekkoatletycznych woj. Pomorskiego.
4. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” – 20 000,00zł na realizację
zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży
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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. W ramach realizowanego zadania w sezonie
15 zawodników trenowało na systematycznych treningach na siłowni, na sali
gimnastycznej oraz specjalistycznych treningach na szosie. Zawodnicy
startowali według kalendarza imprez PZKOL w kategoriach młodzik, junior
młodszy, junior i w kategoriach masters. W ramach przyznanej promocji
zakupione zostały części i osprzęt rowerowy, stroje kolarskie, wykupione
zostało ubezpieczenie zawodników oraz opłacone zostały noclegi i wyżywienie
na zawodach kolarskich.
5. Klub Sportowy Czernin – 29 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Rozwój
sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenach wiejskich –
sołectwo Czernin”. Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój
sportu poprzez współzawodnictwo sportowe na różnych szczeblach,
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez aktywny udział
w meczach, turniejach i treningach oraz rozwój integracji wśród mieszkańców.
W ramach realizowanego zadania zorganizowano:
- Turniej Juniorów, w którym udział wzięło 7 zespołów po 9 zawodników
- Turniej Seniorów, w którym udział wzięły 4 zespoły po 15 zawodników
- Turniej Halowy w którym udział wzięło 20 drużyn po 10 zawodników
Środki z dotacji przeznaczone zostały również na transport zawodników
na mecze wyjazdowe, utrzymanie murawy boiska, opłaty za pracę trenerów,
zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości.
Klub zrzesza 44 zawodników, w tym 24 seniorów i 20 juniorów.
Klub z otrzymanej dotacji nie wykorzystał kwoty 731,59 zł. Kwota dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 500,00 zł. Wyżej
wymienione kwoty – razem 1 231,59 zł zostały zwrócone w dniu 24 lutego
2015r. Od kwoty tej zostały naliczone odsetki w wysokości 10,00 zł, które
wpłacono 24 lutego 2015r.
6. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 20 500,00 zł 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.
W okresie realizacji powyższego zadania zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
- organizacja 8 różnych zawodów w biegach przełajowych, w mini piłce
nożnej, w unihokeju dla dzieci i młodzieży,
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- organizacja wyjazdów na zawody dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum,
- prowadzenie systematycznych zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych celem przygotowania do zawodów
międzyszkolnych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
7. Ludowy Klub Sportowy w Postolinie – 24 000,00 zł 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.
W klubie trenowało w sumie 42 zawodników, z tego 24 seniorów i 18
juniorów.
W ramach realizowanego projektu zrealizowano następujące działania:
- udział drużyn juniorów i seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN
oraz w turniejach i meczach towarzyskich,
- treningi na boisku oraz na hali sportowej.
Z otrzymanej dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, środki czystości,
ubezpieczenie zawodników oraz materiały niezbędne do utrzymania murawy
boiska.
8. Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo – 30 000,00 zł 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,
dążenie do poprawy uzyskiwanych wyników sportowych oraz wspieranie
zwyczaju uprawiania sportu w każdym wieku.
W klubie trenowało 49 zawodników, w tym 32 seniorów i 17 juniorów.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- treningi piłkarskie prowadzone 4 razy w tygodniu w dwóch grupach, osobno
dla seniorów i osobno dla juniorów, czas trwania treningu wynosił 2 godziny,
każdorazowo brało w nim udział od 10 do 15 zawodników,
- rozegranie 15 meczów sparingowych, z czego 11 odbyło się na wyjazdach,
- przeprowadzenie 25 godzin zajęć w hali sportowej,
- uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN
w klasie B,
- udział w Malborskiej Lidze Futsalu oraz w turnieju halowym
zorganizowanym w Sztumie.
Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano również na zakup sprzętu
sportowego i utrzymanie murawy.
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9. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 10 000,00 zł 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, udział w zawodach
oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych odpowiedni do wieku
w różnych kategoriach wiekowych.
W ramach programu zrealizowano następujące działania:
- systematyczne organizowanie marszów z kijkami Nordic Walking, połączone
z instruktażem,
- organizacja rajdów Nordic Walking w sołectwach Gminy Sztum: do Białej
Góry, Koniecwałdu, po Zajezierzu oraz inne okazjonalne (np. z okazji Dnia
kobiet, marsz Szwedzki, marsz podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy),
- organizacja wyjazdów na marsze Nordic Walking w ramach zawodów
o Puchar Pomorza,
- zorganizowanie Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w ramach Pucharu
Pomorza w Nordic Walking.
10. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” – 15 000,00 zł na realizację zadania
pn. „Rozwój sportu na terenach wiejskich Gminy Sztum poprzez propagowanie
różnych dyscyplin sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną”. Celem
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
Młodzików i Międzywojewódzkich Mistrzostw 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. Rezultatem realizowanego zadania były dwa złote
medale zdobyte w kajakarstwie oraz 34 punkty we współzawodnictwie dzieci
i młodzieży.
W ramach programu zrealizowano następujące działania:
- prowadzenie zajęć sportowych w takich dyscyplinach jak tenis stołowy,
kajakarstwo, lekkoatletyka, unihokej, piłka halowa, siatkówka, w których
udział brało każdorazowo około 30 osób,
- zajęcia na basenie pływackim – każdorazowo uczestniczyło 10 osób,
- udział w mistrzostwach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym
sekcji kajakowej,
- udział w pięciu wyjazdowych akcjach szkoleniowych,
- cykl siedmiu turniejów tenisa stołowego w ramach Grand PRIX Czernina,
- zakupiono dresy reprezentacyjne oraz osprzęt kajakowy.
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sprawozdanie z wykonanych zadań publicznych wskazanych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 na terenie miasta i gminy Sztum
Dział Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 3,
2. Liczba zawartych umów – 4,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę z
przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 86.970,00 zł.
W 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał 3
umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego oraz 1 umowę o wsparcie
realizacji zadania publicznego z n/w organizacjami:
1. Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie – nazwa
zadania Promowanie i wspieranie abstynencji oraz zdrowego stylu życia wśród
osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Miasta i Gminy Sztum – kwota
udzielonej dotacji 10.970 zł (wsparcie). W ramach tego zadania Stowarzyszenie
zorganizowało w dniu 7-9 czerwca 2014 r. wyjazd na Jasnogórskie Spotkanie
Trzeźwościowe, w którym wzięło udział 40 osób. W ramach tego zadania i współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie Komisji
Stowarzyszenie uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny – telefon zaufania,
z którego skorzystało 40 osób oraz 7 osób skorzystało z indywidualnej pomocy.
Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania
Trzeźwościowe do Lichenia w dniach 26-28 lipiec 2014 r. W wyjeździe uczestniczyło
30 osób. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu to modlitwa o wyjście
z nałogu, rozmowy z psychologiem, specjalistą ds. uzależnień a także możliwość
uzyskania wsparcia i nadziei od innych osób zmagających się z podobnymi
problemami. Stowarzyszenie zorganizowało również wyjazd integracyjny nad morze
dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin – wspólne spotkanie członków
Stowarzyszenia: kobiet, mężczyzn i ich dzieci, którzy dzielą się nawzajem swoim
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać
innym w zdrowieniu. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób. Celem działalności
Stowarzyszenia było przede wszystkim kształtowanie trwałych dążeń do całkowitej
abstynencji oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości oraz udzielaniu
członkom Klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych a także
pomoc w podjęciu leczenia odwykowego. Stowarzyszenie „Radość i Słońce” skupia
120 członków. Stowarzyszenie dzięki przychylności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie korzysta z pomieszczeń GKRPA. Łącznie
w ramach ww. zadania skorzystało 147 osób z problemem alkoholowym.
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2. Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie – nazwa
zadania Propagowanie idei trzeźwościowych na terenie Miasta i Gminy Sztum
poprzez organizację „Dnia Trzeźwości”- kwota udzielonej dotacji 3.000 zł
(powierzenie). W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało Dzień
Trzeźwości. Celem zadania była promocja abstynencji i propagowanie rodzinnego,
zdrowego sposobu spędzania czasu bez używek, edukacja społeczna w zakresie
uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przybliżenie celów i działania
środowisk abstynenckich, łamanie stereotypów abstynenta. Podczas trwania festynu
można było skorzystać z porad terapeuty i radcy prawnego. Na festynie
zorganizowano wiele konkurencji sportowych w różnych kategoriach wiekowych np.
rzut piłką do kosza, rzut lotką, warcaby, rzut ringiem, przeciąganie liny, mecz piłki
nożnej. Dla zwycięzców turnieju zostały wręczone puchary i dyplomy. Ponadto
podczas festynu został zapewniony gorący posiłek, zimne napoje, kawa, herbata oraz
słodycze.
W festynie uczestniczyli reprezentanci Stowarzyszeń i grup trzeźwościowych
z Malborka, Kwidzyna, Elbląga oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum, tj. ok.
łącznie 160 osób, w tym ok. 70 mieszkańców ( z czego 107 z problemem
alkoholowym). W trakcie Festynu terapeuta ds. uzależnień udzielił 6 porad natomiast
z dyżuru prawnika skorzystało 7 osób.
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie – nazwa zadania
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy
Sztum z realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego z zakresu uzależnień
i przemocy – kwota udzielonej dotacji 38.000,00 zł (powierzenie).
Zadanie polegało na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w różnorodnych
formach dla szerokiej grupy dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum, które
potrzebują zabezpieczenia czasu wolnego. Zajęcia promowały zdrowy styl życia
wśród dzieci i młodzieży, zapobiegały spożywaniu alkoholu, używaniu środków
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. W ramach zadania zorganizowane zostały
m.in.:
- zajęcia sportowe z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkiej
atletyki, gier i zabaw, fitness, gier planszowych dla 182 uczniów z terenu Miasta
i Gminy Sztum na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Klubie Fitness ElVitalia, Gimnazjum Sztum i Zespołu Szkół w Czerninie. Zajęcia odbywały się 2-3 razy
w tygodniu w okresie od 4 marca 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.
- zorganizowano Sportowe Wakacje 2014 dla 264 dzieci w zakresie nauki pływania,
zorganizowano amatorskie zawody pływackie, naukę pływania na kajakach
turystycznych, gry i zabawy, turniej piłki nożnej i siatkówki plażowej. Zajęcia nauki
pływania odbywały się codziennie po 2 godziny w miesiącu lipcu 2014 r.
- zorganizowano 10 wyjazdów do stadniny koni Iska na Sztumskim Polu w celu nauki
jazdy konnej, zdobywania wiedzy na temat koni i opieki nad nimi z ogniskiem, grillem
i zabawami sportowymi, 4 wyjazdy na basen do Malborka, na ścianę wspinaczkową
do Gdańska i parku linowego do Malborka, Aquaparku do Ergo Areny do Sopotu,
zorganizowano wyjazdy na imprezy sportowo-rekreacyjne do Prabut, Kwidzyna,
Gdyni, Osiecznej, Osielska, Chojnic, Gardei dla 184 dzieci.
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- zorganizowano imprezy sportowe - rekreacyjne dla ponad 400 dzieci i młodzieży
tj. biegi przełajowo - uliczne, lekkoatletyczne, gry i zabawy dla dzieci.
- zorganizowano spływ kajakowy rzeką Wdą z Lipusza do Wdzydz, w którym
uczestniczyło 18 dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum.
- zorganizowano aquathlon dla 15 dzieci, zajęcia rekreacyjne z kajakarstwa oraz
zawody na kajakach turystycznych (22 osoby) oraz zorganizowano rajd rowerowy na
trasie Sztum- Malbork- Biała Góra-Sztum, w którym uczestniczyło 18 dzieci.
W pozalekcyjnych zajęciach sportowych wzięło udział 1.181 osób, z czego 300 osób
z rodzin z problemem alkoholowym.
4. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – nazwa
zadania Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych lub ubogich z terenu Miasta i Gminy Sztum z realizacją
programu profilaktyki uzależnień i przemocy – kwota udzielonej dotacji
35.000,00 zł (powierzenie). Kolonie profilaktyczne odbyły się w Pucku w terminie od
21.07.2014 r. - 30.07.2014 r. W dziesięciodniowym turnusie łącznie uczestniczyło 53
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Sztum. W trakcie trwania
turnusu odbywały się zajęcia zawarte w programie kolonii, który obejmował również
zajęcia z programem socjoterapeutycznym. Głównym zadaniem programu „Kraina
100-milowego Lasu” było uświadomienie oraz ukazanie problemu związanego
z uzależnieniami i alternatywne sposoby przyjemnych doznań jakie może dostarczać
sport. Celem realizacji programu było kształtowanie umiejętności społecznych takich
jak, m.in. psychoedukacja z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, wyrabianie
umiejętności efektywnego komunikowania się, asertywne wyrażanie siebie,
budowanie poczucia własnej wartości rozpoznawanie stanów emocjonalnych
i radzenie sobie z nimi. Natomiast zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w grupie
starszych chłopców obejmowały następujące obszary tematyczne np. integracja,
przyjaźń i poprawna komunikacja interpersonalna, kreowanie zachowań asertywnych,
rozwijanie umiejętności współpracy. Dodatkowo realizowano program „Sport-tak,
Nałóg-nie” poprzez warsztaty i rozmowy czy pogadanki z pielęgniarką i psychologiem
na temat zdrowia i zachowań prozdrowotnych. W czasie kolonii odbywały się imprezy
turystyczne, rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia wynikające z programu pracy
instruktora i wychowawców. Podczas kolonii została zorganizowana wycieczka
autokarowa do Władysławowa, na Półwysep Helski, Gdańska, jak również
zorganizowano spacery nadmorskie oraz krajoznawcze po Pucku tj. Muzeum Ziemi
Puckiej, molo, gotycki kościół parafialny. Ponadto podczas trwania kolonii zostały
przeprowadzone różnego rodzaju konkursy, turniej gier planszowych, karaoke,
kalambury, sportowe igrzyska kolonijne, dyskoteka, ognisko, wieczory czytania bajek,
wieczór filmowca i talentów. Organizator kolonii zapewnił upominki i nagrody w celu
uhonorowania uczestników biorących udział w konkurach i turniejach oraz za dobre
zachowanie.
Dział Przeciwdziałanie Narkomanii
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 4,
2. Liczba zawartych umów – 4,
str. 11

3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 18.000,00 zł.
W 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał 2
umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego oraz 2 umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego z n/w organizacjami:
1. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” w Sztumie - nazwa zadania 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.- kwota udzielonej dotacji 6.000,00 zł (powierzenie).
Tytuł zadania „Aktywnie, zdrowo, kolorowo” - promowanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.
Odbiorcami projektu było 52 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, uczęszczające
do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie oraz 20 dzieci z terenu Miasta i Gminy
Sztum nie uczęszczających do przedszkola, które uczestniczyły w poprzednim
projekcie – podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
W ramach zadania przeprowadzone były spotkania:
- „Spotkajmy się” - integracyjne zabawy aktywizujące prowadzone metodą pedagogiki
zabawy,
- „Aktywnie, zdrowo, kolorowo” - spotkanie rodziców uczestniczących w projekcie
z pedagogiem, psychologiem z Poradni Psychologicznej w Sztumie,
- W dniu 31 maja 2014 r. Festyn Rodzinny „Aktywnie, zdrowo, kolorowo” w Parku
Miejskim – Interaktywna zabawa i edukacja w „Miasteczku edukacyjnym”, w której
uczestniczyło ok. 400 osób (dzieci z Przedszkola Nr 1, dzieci z rodzin ubogich oraz
mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum).
- Wystawa prac plastycznych promujących zdrowy styl życia wykonanych przez
uczestników projektu.
Podsumowując projektem zostało objętych 72 dzieci, z czego 52 dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym. Natomiast w Festynie Rodzinnym wzięło udział ok. 400
osób.
2. Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach - nazwa zadania 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.- kwota udzielonej dotacji 4.000,00 zł (wsparcie).
W ramach zadania przeprowadzono Cykl imprez kulturalno-rekreacyjnych do życia
przez integrację. Głównymi celami realizacji zadania było:
- integracja osób niepełnosprawnych podczas organizacji cyklu imprez rekreacyjnokulturalnych poprzez postawienie przed nimi wspólnych, możliwych do osiągnięcia
celów,
- prezentacja swojego dorobku artystycznego, zdrowa rywalizacja sportowa podczas
zawodów dla najmłodszych uczniów,
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- zwiększenie świadomości lokalnej społeczności dotyczącej osób niepełnosprawnych
i dysfunkcyjnych poprzez promocję festiwalu w lokalnych mediach,
- wsparcie osób niepełnosprawnych z rodzin dysfunkcyjnych poprzez aktywne
uczestnictwo w przygotowaniach i pomoc przy organizacji cyklu imprez,
- zapobieganie uzależnieniom, promocja zdrowego stylu życia poprzez wskazanie
prawidłowych rozwiązań/ wzorców osobowych.
W ramach powyższych działań zaangażowano ok. 200 osób z terenu Miasta i Gminy
Sztum (w tym 40 wolontariuszy), 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną
i rodzin dysfunkcyjnych oraz 50 nauczycieli z przygotowaniem do pracy z osobami ze
stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną.
Dzięki pozyskanym środkom Stowarzyszenie pokryło koszty związane z promocją
przeglądu (plakaty, upominki), zakupem nagród rzeczowych, wystrojem obiektów
sportowych oraz sali widowiskowej w obiekcie SCK w Sztumie, poczęstunkiem dla
wszystkich uczestników przeglądu oraz festynu integracyjnego, transportem
uczestników.
3. Stowarzyszenie „Szansa” w Sztumie - nazwa zadania 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. kwota udzielonej dotacji 6.000,00 zł (powierzenie). Tytuł zadania „Edukacja na
planszy – odkrywamy, rozwijamy, wzmacniamy – zajęcia edukacyjne z
wykorzystaniem gier planszowych”. Projekt adresowany był do dzieci z klas I-VI i ich
rodziców, młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli i wychowawców, osób
zainteresowanych pracą przy projekcie. W ramach realizacji zadania podjęte zostały
następujące działania:
- spotkanie integracyjne,
- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych,
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży dostarczające wiedzę na temat tworzenia
gier planszowych,
- otwarte spotkanie z grami planszowymi dla rodziców dzieci biorących udział
w projekcie oraz innych mieszkańców Sztumu,
- noce z grami planszowymi w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
- Mistrzostwa szkoły w Rummikub dla grupy dzieci i młodzieży uczestniczących
w projekcie,
- Ogólnopolskie III Mistrzostwa Szkół w Rummikub,
- Ogólnopolski konkurs literacki „Graj, pisz ze Story Cubes”,
- Wojewódzkie Mistrzostwa w grze Super farmer w Sztumie i Ogólnopolskie
Mistrzostwa w grze Super farmer w Warszawie.
Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 70 tytułów gier, nagrody w postaci gier
planszowych oraz dofinansowano 2 wycieczki do Warszawy i po powiecie sztumskim.
W projekcie w trakcie zajęć uczestniczyło od 30 do 70 dzieci. W spotkaniach dla
dorosłych i ich dzieci uczestniczyło od 10 do 30 osób. Zajęcia prowadziło od 2 do 4
opiekunów. Przygotowano 9 turniejów. Od marca do listopada 2014 r. odbyło się 40
spotkań dla dzieci i rodziców oraz odbyły się 3 spotkania tzw. „Noce z grami
planszowymi”. Głównym celem projektu było popularyzowanie nowoczesnych gier
str. 13

towarzyskich oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu, wolnego
od przemocy i uzależnień. Realizacja celu miała zwrócić uwagę dzieci, młodzieży i ich
rodziców, że gry planszowe to jednocześnie zabawa i narzędzie edukacyjne. Mogli
odkrywać swoje możliwości twórcze, a także zwiększyć wiedzę i umiejętności
w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnienia. W spotkaniach wzięło udział ok.
100 osób, z czego 50 osób z rodzin dysfunkcyjnych.
4. Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś” - nazwa zadania 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. - kwota udzielonej dotacji 2.000,00 zł (wsparcie). Tytuł
zadania „Żyj mądrze zdrowo i sportowo”. Projekt adresowany był do mieszkańców
obszarów wiejskich, a w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych z terenu obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej wsi oraz ich
rodziców. W ramach działań zrealizowano cykl spotkań kulturalno -rekreacyjnoedukacyjnych, tj.:
- szkolenie dla rodziców nt. „Jadłospis mojego dziecka” i „Co to jest zdrowy styl
życia”,
- spotkanie ze stomatologiem w celu przeglądu jamy ustnej,
- festyn sportowy z okazji „Powitania lata” promujący zdrowy styl życia wolny
od uzależnień i przemocy,
- aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży podczas czasu wolnego tj. ćwiczenia
gimnastyczne i zabawy ruchowe połączone z dniem sałatkowym, zajęcia sportowe na
wesoło w parku fitness na Zajezierzu, leśne podchody w terenie chronionego
krajobrazu w Borowym Młynie, marsz Nordic Walking połączony z warsztatami
kulinarnymi z zakresu zdrowej żywności,
- witaminy witaminki – kuchnia jarska kluczem długowieczności,
- konkurs plastyczny – talerz pełen zdrowia.
Liczba osób biorących udział w całym projekcie wyniosła ok. 180 osób, z czego 120
osób z rodzin z problemem alkoholowym. W festynie wzięło udział ok. 120 osób.
W wypoczynkach na terenach rekreacyjnych brało udział ok. 80 osób, natomiast
w zajęciach z pielęgniarką i wizycie u stomatologa wzięło udział ok. 60 osób.
Dzięki pozyskanym środkom Stowarzyszenie zakupiło artykuły spożywcze
i przemysłowe niezbędne do prowadzenia i realizacji warsztatów kulinarnych
związanych z promocją zdrowego żywienia podczas festynu i aktywnego wypoczynku
oraz zakupiło artykuły przemysłowe i papiernicze oraz inne niezbędne artykuły do
przeprowadzenia konkursów podczas festynu i wypoczynku dzieci. Realizowane
przedsięwzięcie zaktywizowało i zintegrowało międzypokoleniową lokalną
społeczność, a także przybliżyły miejsca wypoczynku i rekreacji w regionie.
Podniesiono świadomość dotyczącą zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień
i przemocy na obszarach wiejskich w rodzinach o niskim statusie społecznym poprzez
propagowanie i promowanie bezalkoholowych form spędzania wolnego czasu całych
rodzin wraz z przyjaciółmi.
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Sprawozdanie z wykonanych zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
w 2014 roku na terenie miasta i gminy Sztum
Dział Pomoc Społeczna
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 6,
2. Liczba zawartych umów – 6,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 1
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 60 412,62 zł.
W 2014r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał 6 umów
o powierzenie i wsparcie realizacji zadania publicznego z n/w organizacjami:
1. Stowarzyszenie „VIS – Siła Dobrych Serc”
„Rehabilitacja
Niepełnosprawnych
Dzieci
Neurofizjologicznymi” – kwota udzielonej dotacji
5000,00 zł - umowa rozwiązana na prośbę
niewykorzystana w całości.

w Sztumie – nazwa zadania:
i
Młodzieży
Metodami
w formie powierzenia zadania
ww. Stowarzyszenia, dotacja

2. Bank Żywności w Tczewie – nazwa zadania: „Pomoc żywnościowa dla
najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w tym organizacja zbiórek” kwota udzielonej dotacji w formie wsparcia zadania - 8.000,00 zł., kwota
wydatkowana 6 514,44 zł. Celem zadania było zaopatrzenie rodzin i osób
potrzebujących w podstawowe artykuły żywnościowe na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
3. Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Sztumie – nazwa zadania „Wigilia 2014
dla osób samotnych, bezdomnych i najuboższych„ – kwota udzielonej dotacji w
formie powierzenia zadania 9 999,00 zł, kwota wydatkowana 9 923,99 zł. Celem
spotkania była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu gminnego
i powiatowego oraz innych instytucji.
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” - nazwa
zadania „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 10 osób starszych (w wieku 60 lat
i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum” - kwota udzielonej
dotacji w formie wsparcia zadania 50 000,00 zł, kwota wydatkowana 41 974,19 zł
Celem zadania było podniesienie jakości i różnorodności usług społecznych dla osób
powyżej 60 roku życia, czego rezultatem była poprawa jakości życia tych osób.
5. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – nazwa zadania: „Niewidomy
Turysta Zwiedza Kraj” - kwota udzielonej dotacji w formie wsparcia zadania 1.000,00
zł, kwota wydatkowana 1 000,00 zł. Celem zadania było zwiększenie aktywności
i zaradności niewidomych i słabo widzących osób oraz aktywne uczestniczenie dzieci
i młodzieży słabowidzących w spotkaniu integracyjnym tj. zorganizowanie wycieczki
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dla 40 osób niewidomych i słabowidzących do Kraków- Wieliczka- Oświęcim.
6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum –
nazwa zadania: „Spotkanie opłatkowe” - kwota udzielonej dotacji w formie wsparcia
realizacji zadania: 1.000,00 zł., kwota wydatkowana 1 000,00 zł Celem zadania była
integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem i społeczeństwem.
Podsumowanie:
Ogółem 21 organizacji pozarządowych podjęło realizację zadań na rzecz
lokalnej społeczności, z którymi zawarto 30 umów.
29 umów zostało zrealizowanych, 1 z umów została rozwiązana na prośbę
stowarzyszenia.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym :
- w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 14 408,23zł,
- w zakresie Oświaty i Wychowania – 3 000,00 zł,
- w zakresie Ochrony Zdrowia – 1 000 zł,
- w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu – 264 258,41 zł,
- w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
86.970,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 18 000,00 zł
- w zakresie Pomocy Społecznej – 60 412,62 zł
Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 448 049,26 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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