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 2015”
W 2015 roku 36 zadań na rzecz lokalnej społeczności realizowało
26 organizacji pozarządowych, w tym:
- 22 zadań realizowanych było przez 16 stowarzyszeń na podstawie ogłoszonego
Otwartego Konkursu Ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
- 11 zadań realizowanych było przez 8 klubów sportowych na podstawie ogłoszonego
naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu,
w trybie ustawy o sporcie,
- 3 zadania zrealizowanych było przez 3 organizacje w trybie małych zleceń.
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 – 6.000,00 zł.
1. Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci” – 6.000,00zł na realizację zadania:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
„Mali odkrywcy przyrody – cykl dodatkowych zajęć i warsztatów
wspierających rozwój umysłowy dzieci 5 - letnich” (powierzenie).
Projekt miał na celu wsparcie rozwoju umysłowego dzieci 5-letnich z terenu Miasta
i Gminy Sztum, uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Sztumie oraz wyrównanie
ich szans edukacyjnych. Zrealizowano liczne działania tj. zabawy badawcze,
doświadczenia i eksperymenty, które przyczyniły się do wyzwalania
i podejmowania przez dzieci aktywności poznawczej, wzbogaciły ich wiedzę
i umiejętności w zakresie zagadnień ekologicznych. Projektem objęto 70 dzieci
( 5-latków) uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie. Są to
dzieci z terenu Miasta i Gminy w Sztumie, w większości potrzebujące wsparcia
edukacyjnego. Przedszkolaki wzięły udział w cyklu dodatkowych zajęć o tematyce
przyrodniczo – ekologicznej (łącznie 13 spotkań, w tym 3 warsztaty
przeprowadzone przez przedstawicieli firmy SmartLab z Gdańska). Odbyło się
jedno wspólne spotkanie podsumowujące działania projektowe – quiz ekologiczny
„Mali odkrywcy przyrody.” Pośrednio w projekcie wzięli udział rodzice
przedszkolaków uczestniczących w przedsięwzięciu – uczestniczyli oni w zebraniu
organizacyjnym, przeprowadzonym przez realizatorów projektu we wrześniu 2015
roku.
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Dział Ochrona Zdrowia:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 2
2. Liczba zawartych umów – 2
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 6.000,00 zł.
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 1.000,00zł na realizację
zadania: „Spotkanie integracyjno - opłatkowe” (powierzenie).
Celem zadania była integracja – rehabilitacja osób niewidomych, słabo widzących
poprzez wyjścia na spotkania kulturalno – integracyjne z niepełnosprawnymi z
całego Powiatu Sztumskiego. Zorganizowano nabór uczestników na spotkanie
integracyjno - opłatkowe i spotkanie z Mikołajem, zorganizowano również
poczęstunek na spotkanie integracyjne dla niewidomych. W spotkaniu
uczestniczyło 40 osób niewidomych i słabo widzących, w tym 15 osób w stopniu
znacznym i 25 osób w stopniu umiarkowanym.
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” – 5.000,00 zł
na realizację zadania: „Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą
nowotworową z terenu miasta i gminy Sztum – Opieka paliatywna darem
serca dla chorego”(wsparcie).
W ramach projektu zrealizowano cele polegające na zapewnieniu kompleksowej
opieki domowej, poprawie dostępności do usług zdrowotnych w zakresie opieki
paliatywnej domowej poprzez niesienie ulgi w cierpieniu i poprawę jakości życia
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i nieuleczalnie chorym aż do
ostatnich chwil ich życia, oraz poprzez udzielenie wsparcia ich rodzinom.
W ramach projektu zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne elektrycznie sterowane z
przeznaczeniem dla osób chorych i objęto opieką chorych wraz z ustaleniem planu
opieki: 48 wizyt u pacjentów pielęgniarki i 28 wizyt u pacjentów lekarza.
Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 7,
2. Liczba zawartych umów – 7,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 16.431,45 zł.
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 1.500,00 zł na realizację zadania:
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl wykładów z zakresu
historii ziemi sztumskiej” (powierzenie).
W ramach zadania w okresie od maja do listopada 2015 roku zorganizowano cykl
pięciu wykładów historycznych dotyczących dziejów Ziemi Sztumskiej:
Prof. dr Z. Chojnowski - Kiedy znów zakwitną białe bzy,
Dr T. Łaszkiewicz - Życie codzienne w pomorskich majątkach ziemskich
w okresie II Rzeczypospolitej,
Dr W. Nowosad - Szlachta województwa malborskiego w XVII-XVIII,
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Dr J. Chłosta – Ks. Walenty Barczewski i jego związki z Powiślem,
Dr A. Chęć - Myślistwo w puszczy sztumskiej w czasach krzyżackich
i polskich.
W wykładach udział wzięło ok. 60 osób, w tym członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sztumskiej, młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i inni
zainteresowani historią mieszkańcy. Słuchacze wykładów poznali nowe fakty
związane z przeszłością ziemi sztumskiej.
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska - Hufiec Sztum ZHP –
3.290,00 zł na realizację zadania: „Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji
Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum” (wsparcie).
Poprzez realizację zadania, dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu programu
kolonii oraz stosowaniu metodyki zuchowej, zostały osiągnięte następujące cele:
zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci na łonie natury, integracja,
zagospodarowanie czasu wolnego, dbałość o kondycję fizyczną, wszechstronny
rozwój intelektualny, promocja ziemi Sztumskiej w innych regionach Polski,
poznanie innych regionów Polski, wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie
im dostępnym, poznanie kultury innych regionów Polski.
W ramach zadania zorganizowano kolonię zuchową i obóz harcerski, podczas
których zrealizowano 1 wycieczkę całodniową do Tarnowskich Gór
dla 40 uczestników, rajd pieszy dwudniowy dla 15 uczestników oraz wycieczkę
bryczkami dla 25 uczestników. Sprawności zuchowe zdobyło 25 uczestników,
sprawności harcerskie 15 uczestników. W całości zadania trwającego 14 dni wzięło
udział 40 uczestników.
3. Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś” – 2.500,00 zł na realizację
zadania: „Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na
celu podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez cykl zajęć
z zakresu rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego dla mieszkańców
z terenu co najmniej trzech sołectw z Gminy Sztum” (powierzenie).
Cel zadania publicznego został zrealizowany poprzez zaangażowanie mieszkańców
gminy Sztum, w tym ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sztumskiej
Wsi, Parowy i Postolina poprzez następujące działania:
-spotkanie z gospodyniami posiadającymi certyfikat produktu tradycyjnego wraz
z promocją książek ,,Smaki Powiśla” i ,,Kulinarny atlas Pomorza”,
-wykład ,,Kuchnia Pruska na terenach dolnego Powiśla”,
-spotkanie z Internetem w celu poznania stron internetowych promujących różne
,,Smaki Pomorza”,
- 5 warsztatowych zajęć kulinarnych,
- 3 warsztaty rękodzieła artystycznego,
-wycieczka do Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich mająca na celu poznanie
piękna kaszubskiej sztuki ludowej, która tkwi w misternych korzennych
plecionkach i wielobarwnych wdzydzkich haftach.
Zakres realizacji wymienionych działań przyczynił się do poznania uzupełniającej
się kuchni dwóch kultur oraz podstawowych form tradycji gospodarki wiejskiej,
sprzętu związanego z manufakturą, rękodziełem oraz przetwórstwem domowym
ludności z końca XIX i XX w. Działanie poszerzyło wiedzę mieszkańców na temat
walorów kulturowych oraz wsparło proces identyfikacji mieszkańców z obszarów
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wiejskich z regionem Powiśla, Kociewia i Kaszub wraz z jego tradycjami
i wartościami.
W realizacji zadania udział wzięło ok. 100 osób. Stowarzyszenie z otrzymanej
dotacji nie wykorzystało kwoty 44,00 zł, które zwróciło 03 października 2015r.
4. Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” – 2.500,00 zł na realizację zadania:
„Cykl imprez kulturalno rekreacyjnych „Artystycznie, narodowo, wspólnie i
na wesoło – to jest to!” (wsparcie).
W trakcie realizacji projektu osiągnięto następujące cele:
-prezentacja dorobku artystycznego (tj. śpiew, teatr, taniec),
-prezentacja wyrobów rękodzielniczych (tj. dywany, wycinanki, malarstwo,
rzeźba),
-przeprowadzenie zajęć z zakresu rekreacji ruchowej oraz technik teatralnych oraz
wokalnych dla lokalnej społeczności oraz integracja różnych uczestniczących
w projekcie grup społecznych,
-prezentacja różnych form wspólnego spędzania czasu wolnego w sposób twórczy
i aktywny.
Dzięki organizacji tych imprez umocniono poczucie świadomość narodowej wśród
lokalnej społeczności, zarówno osób dorosłych jak i dzieci czy młodzieży, a także
rozwinięta została ciekawość związana z poznawaniem dziedzictwa kulturowego
i narodowego wśród młodego pokolenia.
W realizacji zadania udział wzięło ok. 200 osób. Stowarzyszenie z otrzymanej
dotacji nie wykorzystało kwoty 3,51 zł, które wraz z odsetkami w wysokości 0,03 zł
zwróciło 29 stycznia 2016r.
W bezkonkursowym trybie małych zleceń udzielono dotacji w formie wsparcia
na realizację następujących zadań publicznych:
5. Stowarzyszenie Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła –
600,00 zł na realizację zadania: „Sztumskie Święto Miodu”(wsparcie).
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy o bartnictwie, pszczelarstwie,
miodzie i produktach pszczelich. W ramach projektu zorganizowano 2 prelekcje
dotyczące miodu pszczelego oraz jarmark miodu i produktów pszczelich.
Mieszkańcy Sztumu mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty pszczelarzy
zawodowych. W realizacji zadania udział wzięło ok. 400 osób.
6. Stowarzyszenie Przystań Biała Góra – 2.300,00 zł na realizację zadania:
„Łączenie pokoleń – warsztaty gotowania w sołectwie Biała Góra skierowane
do mieszkańców gminy Sztum” (wsparcie).
W ramach projektu przeprowadzono czterodniowe warsztaty wspólnego gotowania
dań bożonarodzeniowych, które rozpowszechniły tradycję, dziedzictwo i kulturę
naszego narodu pośród mieszkańców gminy.
Wielopokoleniowe wspólne warsztaty zintegrowały członków stowarzyszenia oraz
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Wspólne gotowanie pozwoliło na wymianę
doświadczeń kulinarnych, naukę i poprawę jakości i smaku wykonywanych
tradycyjnych dań. Aktywne spędzenie czasu pozwoliło na wspólne przygotowanie
dań bożonarodzeniowych takich jak tradycyjne pierniki, pierogi z grzybami,
makowiec, pstrąg w galarecie i ryba po grecku. Na potrzeby projektu zakupiono
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niezbędne wyposażenie kuchni nowej świetlicy: kuchenkę gazowo – elektryczną
oraz niezbędne naczynia, które wykorzystane zostały podczas zorganizowanych
warsztatów i pozostaną na wyposażeniu świetlicy w Białej Górze, do wykorzystania
przez Stowarzyszenie.
W warsztatach udział wzięło łącznie około 90 osób.
Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji nie wykorzystało kwoty 5,19 zł, którą wraz
z odsetkami w wysokości 0,01 zł zwróciło w dniach 13 stycznia i 01 lutego 2016r.
7. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie – 3.857,00 zł na
realizację zadania pn.: „Spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Sztum”
(wsparcie).
Cele założone w ofercie tj.: integracja społeczeństwa lokalnego poprzez udział w
wydarzeniu 300 osób, mieszkańców naszej Gminy, upowszechnienie spotkań
integracyjnych, podtrzymanie tradycji i pielęgnacja polskości oraz świadomości
narodowej poprzez organizację wspólnego Spotkania Wigilijnego połączonego z
poczęstunkiem, w skład którego weszły tradycyjne potrawy wigilijne i śpiewanie
polskich kolęd - zostały osiągnięte. Na potrzeby projektu zakupiono namiot, który
służył podczas zorganizowanego spotkania i wykorzystywany będzie również
podczas innych spotkań plenerowych, w których udział bierze KGW Postolin.
Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji nie wykorzystało kwoty 62,85 zł, które wraz
z odsetkami w wysokości 0,23 zł zwróciło 29 stycznia 2016r.
Dział Kultura Fizyczna i Sport:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 8,
2. Liczba zawartych umów – 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 – 264.831,64 zł.
1. Klub Piłkarski „Olimpia” – 41.125,00 zł na realizację zadania: „Prowadzenie
drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu w zawodach
lokalnych i krajowych, 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 trenowano zawodników w 4 grupach
wiekowych.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
- systematyczne treningi 6 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 oraz ubezpieczenie
zawodników.
Na etapie ponownej kontroli sprawozdania w zakresie rozwoju sportu z dnia
15.01.2016 roku, realizowanego w ramach umowy nr PPIII.423.6.8.2015 z dn.
30.01.2015 roku, analiza złożonych dokumentów wykazała przekroczenie kwoty
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zaplanowanych wydatków w pozycji 1. Zakup sprzętu sportowego (min. obuwie
piłkarskie, koszulki, dresy, stroje piłkarskie, piłki i sprzęt sportowy wraz z kosztami
przesyłki). Planowana we wniosku kwota przeznaczona na te działanie to 15 000,00
zł, natomiast na podstawie przedłożonego sprawozdania wydatkowano 21 092,48
zł, przekroczenie wynosiło więc 6 092,48zł.
Zgodnie z § 16 w/w umowy dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć
wydatków pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów na następujących
warunkach:
- do wysokości 10 %, jednak nie większej niż 500,00 zł bez uzyskania pisemnej
zgody Gminy,
- do wysokości 25 % w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie
wniosku złożonego najpóźniej 7 dni przed poniesieniem wydatku.
Klub Piłkarski Olimpia w trakcie realizacji umowy nie wystąpił z wnioskiem
o dokonanie przesunięcia w wydatkach opisanych wyżej, w związku z czym nie
uzyskał od Gminy zgody na przesunięcie środków.
Po stwierdzeniu nieprawidłowości wystąpiono o opinię prawną do Kancelarii
Prawnej Koneksja. Radca prawny po analizie przedstawionej dokumentacji
stwierdził naruszenie zawartej umowy między Klubem Piłkarskim Olimpia i Gminą
Sztum i w swojej opinii prawnej wskazał, że zgodnie z § 12 w/w umowy Gmina jest
uprawniona do żądania zwrotu udzielonej dotacji w całości tj. w wysokości
41 125,00 zł. Jednak w związku z faktem, że na etapie realizacji umowy Klub
poprawnie rozliczał się w ramach sprawozdań częściowych, wezwano Klub do
zwrotu części dotacji, w wysokości 4 043,36 zł, która została wydatkowana
w sposób sprzeczny z ustalonymi warunkami umowy.
W związku z późniejszą korespondencją Klubu i mając na uwadze interes
społeczny: dzieci i młodzież trenujące piłkę nożną w Sztumie, Gmina Sztum na
podstawie zawartego między stronami porozumienia zmniejszyła kwotę należną
z 4 043,36 zł do 793,36 zł, którą Klub wraz z należnymi odsetkami
w wysokości 33,15 zł wpłacił 05 kwietnia br.
2. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” – 30.000,00 zł na realizację
zadania: 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 i
rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 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.
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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:
„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 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 i szkolnych salach gimnastycznych w Sztumie, oraz na obiektach
lekkoatletycznych w Grudziądzu, Gdańsku, Malborku, Spale, Szklarskiej Porębie
i innych, w których uczestniczyło 36 zawodniczek i zawodników w kategoriach
młodzieżowych, w klubie trenuje również 59 seniorów i weteranów,
- udział w zawodach lekkoatletycznych we wszystkich kategoriach wiekowych
od szczebla lokalnego poprzez wojewódzkie, międzywojewódzkie, ogólnopolskie
i międzynarodowe,
- zorganizowano obozy sportowe - zimowy w Muszynie i letni w Sztutowie,
- zakupiono niezbędny sprzęt sportowy oraz witaminy i odżywki dla zawodników,
- wszyscy zawodnicy zostali ubezpieczeni i poddani badaniom lekarskim.
W wyniku tych działań zawodnicy klubu w 2015 roku zdobyli 81,5 punktów we
współzawodnictwie sportu młodzieżowego w Polsce, zajmując 8 miejsce wśród
klubów lekkoatletycznych woj. Pomorskiego.
4. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” – 23.000,00zł na realizację zadania:
„Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej oraz
zachęcenie do zdrowego i sportowego trybu życia lokalnej społeczności,
osiągnięcie dobrych wyników sportowych. W ramach realizowanego zadania w
sezonie 12 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, wykupione zostało ubezpieczenie zawodników
oraz opłacone zostały noclegi i wyżywienie na zawodach kolarskich.
5. Klub Sportowy Czernin – 29.000,00 zł, na realizację zadania: „Rozwój sportu
poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenach wiejskich gminy Sztum –
sołectwo Czernin”.
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Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu – dyscypliny
piłki nożnej, uczestnictwo zorganizowane we współzawodnictwie sportowym,
lokalnym oraz wszelkich formach aktywności fizycznej wpływającej na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej lokalnej
społeczności, rozwój integracji i stosunków społecznych oraz osiąganie wyników
sportowych na wszelkich poziomach. Celem klubu było również poszerzenie
współpracy z klubami sportowymi oraz przyczynienie się do wzrostu partycypacji
społecznej w zdrowym i sportowym życiu lokalnej społeczności. Klub w 2015 roku
prowadził dwie drużyny. Środki z dotacji przeznaczone zostały na transport
zawodników na mecze wyjazdowe, utrzymanie murawy boiska, opłaty za pracę
trenerów, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości.
6. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” – 3.000,00 zł na realizację zadania:
„Rozwój sportu na terenie sołectwa Czernin poprzez propagowanie różnych
dyscyplin sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną”.
Zakładane cele zostały w pełni zrealizowane. Program wpłynął na zwiększenie
aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, rozwijał wszechstronną sprawność
fizyczną, zapraszał do zabawy w sport i do przygody ze sportem, uczył nowych,
aktywnych form wypoczynku. Prowadzący zajęcia przez sport starali się ustrzec
młodzież przed nikotynizmem, alkoholizmem i narkomanią, w wyniku
prowadzonych zajęć wielu uczniów miało możliwość doskonalenia umiejętności
sportowych głownie w tenisie stołowym. W trakcie realizacji zadania
przygotowano reprezentację Zespołu Szkół w Czerninie do Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady w tenisie stołowym. Zawodnicy sekcji tenisa
stołowego startowali w turniejach organizowanych przez Szkolny Związek
Sportowy oraz inne stowarzyszenia, godnie reprezentując Gminę Sztum.
Działacze zorganizowali cykl siedmiu turniejów tenisa stołowego pod nazwą
„Grand Prix Sztumu” dla wszystkich kategorii wiekowych. Zajęcia były
prowadzone systematycznie przez cały okres realizacji zadania łącznie
z wakacjami co pozwalało chętnym na wypełnienie wolnego czasu zajęciami
sportowymi, których efektem pozasportowym jest poprawa kondycji fizycznej i
psychicznej uczestników zajęć. W ramach dotacji zakupiono stół do tenisa
stołowego, dofinansowano udział w obozie pn. „Sportowe Wakacje” oraz
zakupiono nagrody dla zwycięzców „Grand Prix Sztumu”. W ramach
zorganizowanych przez klub zawodów udział wzięło 139 osób, w tym 81 z Gminy
Sztum.
7. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 20.500,00 zł na realizację zadania:
„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 zorganizowane uczestnictwo 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 ramach
zadania klub trenuje ok. 500 osób (dzieci i młodzież).
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8. Ludowy Klub Sportowy w Postolinie – 24.000,00 zł na realizację zadania:
„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,
mających na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności oraz
integrację i poprawienie stosunków społecznych. Drużyna seniorów uczestniczyła
w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonej przez PZPN oraz turniejach i meczach
towarzyskich. W zajęciach uczestniczyło ok. 25 zawodników, w tym młodzież
i dzieci od 9 do 18 lat. W okresie jesienno – zimowym zajęcia odbywały się
w Zespole Szkół w Czerninie.
Z otrzymanej dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, środki czystości,
ubezpieczenie zawodników oraz materiały i usługi niezbędne do utrzymania
murawy boiska.
9. Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo – 30.000,00 zł na realizację zadania:
„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 48 zawodników, w tym 30 seniorów i 18 juniorów.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- treningi piłkarskie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów odbywały się
4 razy w tygodniu w dwóch grupach, osobno dla seniorów i osobno dla młodzieży,
czas trwania treningu wynosił 2 godziny, każdorazowo brało w nim udział od 10
do 15 zawodników,
- rozegranie 14 meczów sparingowych, z czego 10 odbyło się na wyjazdach,
- uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN w klasie B,
- udział w Lidze Futsalu oraz w turnieju halowym zorganizowanym w Sztumie.
Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano również na zakup sprzętu sportowego
i utrzymanie murawy.
10. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 10.000,00 zł na realizację
zadania: „Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród
społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania był rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking
wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum poprzez organizowanie uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju marszach, rajdach i zawodach na szczeblu lokalnym
i ponadlokalnym. Poprawiono rozwój aktywności ruchowej wpływający na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum. Rozwijano dalej integrację i stosunki społeczne, udział w
zawodach oraz osiąganie wysokich wyników sportowych odpowiednio do wieku
w różnych kategoriach wiekowych.
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W ramach programu zrealizowano następujące działania:
- systematycznie propagowano i zachęcano mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,
niezależnie od wieku do uprawiania marszów z kijkami Nordic Walking poprzez
podawanie informacji w lokalnej prasie, na stronach miasta i klubu o prowadzonych
formach zajęć,
- organizowanie w każdą sobotę marszów z kijkami Nordic Walking, połączone z
instruktażem,
- organizacja rajdów Nordic Walking w sołectwach Gminy Sztum: (np. Marsz
Noworoczny, z okazji Dnia kobiet, marsz Szwedzki, marsz podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, marsze do Uśnic, do Sztumskiej Wsi, Sztumskiego
Pola, marsz podczas pikniku w Szkole podstawowej w Nowej Wsi),
- organizacja jednodniowych wyjazdów na marsze np. do Nykoping
w Szwecji, do Stegny,
- organizacja wyjazdów na marsze Nordic Walking w ramach zawodów o Puchar
Pomorza, Puchar Bałtyku, na mistrzostwa Polski do Osielska, Puchar Polski do
Hajnówki, Elbląga i Gdańska, marsz urodzinowy i Świętojański do Gdyni,
- zorganizowanie Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w ramach Pucharu Pomorza w
Nordic Walking dla ponad 230 zawodników ze startem i metą na plaży miejskiej w
Sztumie,
- mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum oraz członkowie LKS Zantyr osiągnęli
znakomite wyniki sportowe w zawodach Nordic Walking: zwycięstwa i miejsca na
podium w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Pomorza i Bałtyku, łącznie 24
zawodniczek i zawodników stanęło na podium.
W ramach zadania systematycznie trenowało 50 osób.
11. 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”.
Realizacja zadania wpłynęła na zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i
młodzieży, rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, zapraszając do zabawy w
sport i do przygody ze sportem, ucząc nowych, aktywnych form wypoczynku.
Prowadzący zajęcia przez sport starali się ustrzec młodzież przed nikotynizmem,
alkoholizmem i narkomanią, w wyniku prowadzonych zajęć wielu uczniów miało
możliwość doskonalenia umiejętności sportowych w takich dyscyplinach jak tenis
stołowy, kajakarstwo, lekkoatletyka, unihokej, piłka nożna halowa, siatkówka. W
trakcie realizacji zadania przygotowano reprezentację Zespołu Szkół w Czerninie
do Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady w piłce ręcznej,
siatkówce, unihokeju, lekkoatletyce. Zawodnicy UKS Sokolik startowali w
Zimowym Grand Prix w biegach przełajowych oraz zawodach lekkoatletycznych
organizowanych przez LKS Zantyr Sztum oraz Szkolny Związek Sportowy.
Zawodnicy sekcji kajakowej startowali w Długodystansowych Mistrzostwach
Polski, Mistrzostwach Polski w Maratonie, Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz wielu regatach
ogólnopolskich, międzywojewódzkich i okręgowych godnie reprezentując Sztum.
Uczestnicy zajęć na basenie pływackim nabyli umiejętności dzięki którym
uzyskali karty pływackie. Zajęcia były prowadzone systematycznie przez cały
okres realizacji zadania, łącznie z wakacjami co pozwalało chętnym na
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wypełnienie wolnego czasu zajęciami sportowymi, których efektem
pozasportowym jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczestników zajęć.
W klubie trenuje ok. 57 osób.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sprawozdanie z wykonanych zadań publicznych wskazanych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 na terenie miasta i gminy Sztum
Dział Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 4,
2. Liczba zawartych umów – 5,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0,
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 87.000,00 zł.
1. Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie – 10.000 zł na
realizację zadania: „Promowanie i wspieranie abstynencji oraz zdrowego stylu
życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Miasta i Gminy
Sztum”(wsparcie).
W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało:
- wyjazd na Jasnogórskie Spotkanie Trzeźwościowe do Częstochowy, w którym
wzięło udział 25 osób,
- udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu w dniach
25-27 lipiec 2015 r.,
- otwarty turniej w szachy i warcaby oraz wyjazd integracyjny nad morze dla
członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
- zabawę Andrzejkową.
Celem działalności Stowarzyszenia jest przede wszystkim kształtowanie trwałych
dążeń do całkowitej abstynencji, stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości
oraz udzielanie 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 od roku
2005 korzysta z pomieszczeń GKRPA. Łącznie we wszystkich działaniach
organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział 147 osób.
2. Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Sztumie - 1.000,00 zł na realizację
zadania: „Promowanie i wspieranie abstynencji oraz zdrowego stylu życia
wśród osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Miasta i Gminy Sztum”
(powierzenie).
Otrzymane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztu przejazdu na
Pielgrzymkę do Częstochowy, w której wzięło udział 40 osób. Pielgrzymka na
Jasną Górę jest szczególnym rodzajem wędrowania. Oprócz umacniania więzi z
Bogiem jest także czasem utrwalania dobrych wartości moralnych m.in. szacunku
do siebie, drugiego człowieka i ojczyzny. Uczestnicy pielgrzymki zapoznali się ze
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sposobami walki z uzależnieniami i promowaniu w środowisku zdrowego stylu
życia.
3. Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie – 3.000 zł
na realizację zadania: „Propagowanie idei trzeźwościowych na terenie Miasta
i Gminy Sztum poprzez organizację „Dnia Trzeźwości” (powierzenie).
W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało w dniu 12 września 2015 r.
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 (udzielono 6 porad) i
radcy prawnego (udzielono 5 porad). Na festynie zostało zorganizowanych wiele
konkurencji sportowych w różnych kategoriach wiekowych np. rzut piłką do kosza,
rzut lotką, warcaby, rzut ringiem, przeciąganie liny, mecz piłki nożnej. Zwycięzcom
turnieju wręczono puchary i dyplomy. Ponadto podczas festynu został zapewniony
gorący posiłek, zimne napoje, kawa, herbata oraz słodycze. Łącznie w festynie
wzięło udział 160 osób.
4. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” Sztum – 38.000,00 zł na realizację
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” (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.:
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 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,
- zajęcia sportowe z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkiej
atletyki, gier i zabaw, fitness, gier planszowych dla uczniów z terenu Miasta
i Gminy Sztum na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Gimnazjum
Sztum i Zespołu Szkół w Czerninie. Zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu
w okresie od kwietnia do grudnia 2015 r.,
- zorganizowano Sportowe Wakacje w zakresie nauki pływania. Zajęcia nauki
pływania odbywały się w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r.,
- wyjazdy do stadniny koni Iskra na Sztumskim Polu (8 wyjazdów) w celu nauki
jazdy konnej, zdobywanie 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 Gdańska,
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- imprezy sportowo-rekreacyjne tj. biegi przełajowo-uliczne, lekkoatletyczne, gry
i zabawy dla dzieci,
- Tydzień Zdrowia „Aktywni dla zdrowia” w miesiącu czerwcu.
Łącznie w ww. zajęciach wzięły udział 1264 osoby.
5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy
Kras w Lublinie – 35.000,00 zł, na realizację 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” (powierzenie).
Kolonie profilaktyczne odbyły się w Małe Ciche (10 km od Zakopanego) w
terminie od 07.07.2015 r. - 16.07.2015 r. W dziesięciodniowym turnusie łącznie
uczestniczyło 45 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Sztum. W
trakcie trwania turnusu odbywały się również zajęcia z programem
socjoterapeutycznym. Celem głównym zadania było kształtowanie osobowości i
wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz przeciwdziałanie
niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym profilaktyka uzależnień i przemocy.
Celami szczegółowymi było m.in. zagospodarowanie czasu wolnego, umożliwienie
nawiązania, wzmocnienia pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, kształtowanie
nawyków zdrowego trybu życia, zapobieganie uzależnieniom, przemocy i innym
niepożądanym zachowaniom. Podczas kolonii realizowany był program obejmujący
wycieczki turystyczne, zajęcia sportowe, gry, zabawy, zajęcia artystyczne, działania
w zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień.
Dział Przeciwdziałanie Narkomanii
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 3,
2. Liczba zawartych umów – 3,
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.
1. Stowarzyszenie „Szansa” w Sztumie - 5.500,00 zł na realizację 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. (powierzenie).
W ramach realizacji zadania podjęto 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,
- festiwale i turnieje (Rummikub, SuperFarmer, Splendor, Graj, Pisz ze Story
Cubes, SztumCon I i II) z grami planszowymi,
- wycieczki edukacyjne do Warszawy i Gdańska,
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- przeprowadzenie turnieju „Zagraj z nami”,
- organizacja letniego wypoczynku w postaci Obozu planszówkowego w Sztutowie.
Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 68 tytułów gier, 5 kg klocków Lego,
nagrody w postaci gier planszowych oraz dofinansowano wycieczkę.
Głównym celem projektu było popularyzowanie nowoczesnych gier 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, że
mogą odkrywać swoje możliwości twórcze a także zwiększyć wiedzę i umiejętności
w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnienia. W spotkaniach wzięło udział
ok. 120 osób.
2. Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś” - 2.500,00 zł na realizację
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.”, tytuł zadania: „Żyj mądrze
zdrowo i sportowo” (wsparcie).
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-rekreacyjno-edukacyjnych, tj.:
- szkolenie dla rodziców nt. „Zasady domowej profilaktyki” i „Jak reagować
w sytuacjach zachowań agresywnych”,
- 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, marsz nordic walking połączony
z warsztatami kulinarnymi z zakresu zdrowej żywności, rodzinny bieg rekreacyjny,
- warsztaty kulinarne z zakresu zdrowej żywności,
- konkurs plastyczny – Aktywny wypoczynek to samo zdrowie.
Liczba osób biorących udział w całym projekcie wyniosła ok. 260 osób.
Realizowane przedsięwzięcie miało na celu aktywizację i integrację
międzypokoleniową lokalnej społeczności, a także przybliżyło miejsca wypoczynku
i rekreacji w regionie. Działania podniosły 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.
3. Stowarzyszenie „Przyjaciół Edukacji Samorządowej SPES” – 10.000 zł
na realizację 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, w postaci m.in. otwartych
spotkań, imprez, zajęć itd.” (powierzenie).
W ramach zadania w dniach 10-11 kwietnia 2015 r. w Sztumie odbył się
II Pomorski Przystanek PaT. Celem realizacji zadania była promocja zdrowego
stylu życia wolnego od uzależnień poprzez organizację czasu wolnego – udział w
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warsztatach, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, integracja osób,
rozwijanie pasji i zainteresowań, doskonalenie umiejętności komunikacji,
kształtowanie umiejętności społecznych.
Dla uczestników Przystanku w Sztumie przygotowano 14 warsztatów, m.in.:
hip-hopu, capoeiry, samby brazylijskiej, samoobrony, a także sceny wokalnej,
teatralnej, filmowej i plastycznej. PaTosfera, która poprzedziła Galę Finałową
II Pomorskiego Przystanku PaT przeszła w dniu 11 kwietnia ulicami Sztumu
z Gimnazjum Nr 1 na Plac Wolności. Mieszkańcy serdecznie witali i pozdrawiali
maszerujących PaTowiczów. Szef PaTu insp. Grzegorz Jach pozdrawiał przez
głośniki mieszkańców Sztumu w imieniu samorządowców, pedagogów, policjantów
i PaTowiczów z całego województwa, którzy zachęcali mieszkańców do życia
wolnego od przemocy i uzależnień - podkreślając, że najważniejsze jest
bezpieczeństwo!
W trakcie przemarszu młodzież oraz policjanci wspólnie z Burmistrzem Leszkiem
Taborem rozdawali elementy odblaskowe przechodniom, jednocześnie
przypominając o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na czele profilaktycznego
korowodu defilowała Orkiestra Dęta ze Sztumu, która w podniosłej atmosferze
prowadziła PaTosferę na Plac Wolności. Atmosfera w rytmie samby brazylijskiej,
HipHopu i capoeiry zachęcała mieszkańców do zatańczenia belgijki z uczestnikami
Przystanku PaT. Preludium do wielkiego finału był występ Grupy PaT Lębork z
Grupą Teatralną ENOSIS. Pokazano także dynamiczne prezentacje wszystkich
warsztatów. Warsztaty w Sztumie prowadzili m. in. Ricardo Marqes z Brazylii,
Sophie Kobus urodzona w RPA i Branko Bielopotocky ze Słowacji. Każdy
PaTowicz miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i warsztatowej
pracy z instruktorem. Wśród nich odbyły się prezentacje muzyczne, taneczne,
aktorskie, kabaretowe, teatralne, filmowe, dziennikarskie, a także samoobrony
prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Każdy uczeń sztumskich
szkół miał niepowtarzalną szansę najbardziej intensywnego i bezpośredniego
doświadczenia PaTu. Finał zakończył się hymnem PaTu.
Sprawozdanie z wykonanych zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
w 2015 roku na terenie miasta i gminy Sztum
Dział Pomoc Społeczna
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 6,
2. Liczba zawartych umów – 7,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0,
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 78.598,41 zł.
1. Spółdzielnia Socjalna ISKRA – 4.000,00 zł na realizację zadania: „Galop
ku Wolności” - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób skazanych
(powierzenie).
Celem zadania było przygotowanie osób skazanych do wejścia na rynek pracy po
powrocie do wolności oraz zwiększenie ich kompetencji społecznych. Galop ku
wolności był kompleksowym programem reintegracji zawodowej, społecznej osób
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osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie poprzez działania w obszarze
ekonomii społecznej. Nabycie nowych kompetencji zawodowych, społecznych
i rodzinnych, przyczyniło się do poprawy sytuacji życiowej i rodzinnej oraz
aktywizacji w obszarze pracy i doświadczenia zawodowego osób skazanych.
Program był realizowany wspólnie przez Zakład Karny w Sztumie, Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA w Gdańsku oraz Spółdzielnią
Socjalną Iskra w Sztumskim Polu.
2. Bank Żywności w Tczewie – 5.000,00 zł na realizację zadania: „Pomoc
żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w tym
organizacja zbiórek” (wsparcie).
Celem zadania było zmniejszenie liczby niedożywionych mieszkańców Miasta
i Gminy Sztumu oraz zaopatrzenie najuboższych rodzin i osób w podstawowe
artykuły żywnościowe. Realizacja zadania polega na dostarczaniu żywności dla
najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum prze Bank Żywności
w Tczewie. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwie zbiórki żywności,
które były koordynowane w sklepach sieciowych tj. Lidl. Biedronka, Netto, Polo
Market, Sokół. Do akcji włączeni zostali wolontariusze z miejscowych szkół
średnich tj. Zespół Szkół w Sztumie oraz pracownicy MGOPS w Sztumie. Podczas
zbiórek zostało zebranych: 2 114,23 kg żywności. Dzięki przekazanym artykułom
spożywczym dla osób najuboższych Bank Żywności w Tczewie wsparł zadania
statutowe realizowane przez MGOPS w Sztumie.
Łącznie w okresie realizacji zadania Bank Żywności przekazał potrzebującym
16 773,23 kg produktów o wartości 48 827,47 zł (w tym jabłka, makaron, cukier,
mleko, mąka, desery).
3. Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Sztumie – 11.000,00 zł na realizację
zadania: „Zorganizowanie wigilii dla ok. 300 osób samotnych, bezdomnych,
starszych, niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum” (powierzenie), kwota wykorzystana 10.998,41 zł.
Celem spotkania była integracja osób samotnych, bezdomnych, starszych,
niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum
ze środowiskiem społecznym. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
samorządu gminnego i powiatowego oraz przedstawiciele innych instytucji
działających na rzecz ww. grup społecznych. Organizatorem spotkania wigilijnego
była Parafia św. Anny w Sztumie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Sztumie, Zarządem Rejonowym Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie, Parafią św. Andrzeja Boboli
w Sztumie i Sztumskim Kołem Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych
w Sztumie.
Rezultatem spotkania wigilijnego było zintegrowanie wielu grup społecznych
(ok. 300 osób, tj. osób samotnych, bezdomnych, starszych , niepełnosprawnych,
najuboższych i lokalnych przedstawicieli samorządowych) poprzez między innymi
poznanie ich problemów, wspólne śpiewanie kolęd i biesiadowanie przy jednym
stole. Bardzo ważną rolę w czasie trwania spotkania odegrali wolontariusze, którzy
z wielkim zapałem włączyli się w przygotowanie przedsięwzięcia oraz służyli
pomocą w czasie trwania spotkania.
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4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca - 50.000,00 zł
na realizację zadania: „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca
dla potrzebujących” (wsparcie).
Zadanie polegało na prowadzeniu ośrodka wsparcia w Czerninie dla 10 osób
starszych (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy
Sztum. 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 – 1.000,00 zł na realizację
zadania: „Niewidomy Turysta Zwiedza Pomorze Zachodnie” (wsparcie).
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 dla 40 osób niewidomych
i słabowidzących do Szczecina, Świnoujścia, Kołobrzegu, Wyspy Wolin.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili Krzywy Las oraz Wyspę Wolin.
6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum –
1.000,00 zł na realizację zadania: „Spotkanie opłatkowe” (wsparcie).
Celem zadania była integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem
i społeczeństwem. Spotkanie Opłatkowe zorganizowane zostało w dniu 08 grudnia
2015 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w
Sztumie. W spotkaniu udział wzięło 50 osób w tym przedstawiciele samorządu
gminnego i powiatowego. Ponadto w spotkaniu wzięły udział osoby
niepełnosprawne, samotne, starsze zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Sztum.
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum –
6.600,00 zł na realizację zadania: „Zorganizowanie wigilii dla ok. 500 osób
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w tym osób niepełnosprawnych i osób
w wieku emerytalnym” (powierzenie).
Celem zadania była integracja osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym ze
środowiskiem lokalnym oraz społeczeństwem. Organizatorem ww. spotkania był
sztumski samorząd w tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z siedzibą w Sztumie.
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Podsumowanie:
Ogółem 26 organizacji pozarządowych podjęło realizację zadań na rzecz
lokalnej społeczności, z którymi zawarto 36 umów, w tym 3 w ramach trybu małych
zleceń.
Wszystkie umowy zostały zrealizowane, żadna z umów nie została rozwiązana
na prośbę stowarzyszenia.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym :
- w zakresie Oświaty i Wychowania – 6.000,00 zł,
- w zakresie Ochrony Zdrowia – 6.000,00zł,
- w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 16.431,45 zł, w tym
6.757,00 zł w ramach trybu małych zleceń,
- w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu – 264.831,64 zł,
- w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
87.000,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 18.000,00 zł,
- w zakresie Pomocy Społecznej – 78.598,41 zł.
Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 476.861,50 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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