BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r. na terenie miasta i gminy Sztum.
I. Do ogłoszonego w dniu 08.04.2016r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r. złożone zostały następujące oferty:
Lp.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Wartość
Uwagi
wnioskowanej
dotacji
3 000,00 zł
Przyjęto
powierzenie do rozpatrzenia

1.

Stowarzyszenie
Miłośników Jazdy Konnej
w Sztumskim Polu
Klub Jeździecki ISKRA

Podtrzymywanie tradycji narodowej i
kulturowej poprzez organizację
inscenizacji historycznej podczas
Pikniku z Iskrą

Organizacja inscenizacji
historycznej podczas Pikniku z
Iskrą w dniu 15.05.2016 roku

2.

Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Sztum

Organizacja i realizacja Harcerskiej
Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z
terenu miasta i gminy Sztum

Organizacja i realizacja Harcerskiej
Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Sztum

2 000,00 zł
wsparcie

Przyjęto
do rozpatrzenia

3.

Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Sztum

Organizacja i realizacja Harcerskiej
Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z
terenu miasta i gminy Sztum

Organizacja i realizacja Harcerskiej
Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Sztum

2 000,00 zł
wsparcie

Oferta
odrzucona
ze względów
formalnych

4.

Towarzystwo Miłośników Organizacja i realizacja przedsięwzięć Kultura i ochrona dziedzictwa
Ziemi Sztumskiej
kulturalnych mających na celu
narodowego - cykl wykładów z
podtrzymywanie tradycji narodowej, zakresu historii ziemi sztumskiej.
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród mieszkańców
miasta i gminy Sztum

1 500,00 zł
powierzenie

Przyjęto
do rozpatrzenia

5.

Polski Związek
Niewidomych
Okręg Pomorski

Spotkania integracyjne dla osób
niepełnosprawnych z terenu miasta i
gminy Sztum

Spotkanie Integracyjne –
Międzynarodowy Dzień Białej
Laski

1 000,00 zł
powierzenie

Przyjęto
do rozpatrzenia

6.

Stowarzyszenie Szansa

Przeprowadzenie akcji profilaktyki
zdrowotnej dla dzieci ze szkól
podstawowych z terenu Miasta i
Gminy Sztum

Jak wygrać zdrowie? – warsztaty
badawcze

5 000,00 zł
powierzenie

Oferta
odrzucona
ze względów
merytorycznych

7.

Organizacja i realizacja przedsięwzięć
kulturalnych mających na celu
podtrzymywanie tradycji narodowej i
kulturowej poprzez organizację stoiska
produktów lokalnych ziemi Sztumskiej:
(m.in. kiełbasa piekielecka,
marcepanowe serduszka, jabłko
czernińskie, buraczki pruskie, pierogi z
kaszą gryczaną itp.) na Dni Ziemi
Sztumskiej w związku z obchodami
600 - lecia Sztumu wraz z wydaniem
kolorowego folderu promocyjnego
zawierającego przepisy i zdjęcia tych
produktów, nakład 1 000 sztuk, z tego
600 egzemplarzy z przeznaczeniem
do bezpłatnej dystrybucji przez tut.
Urząd
Parafia Rzymskokatolicka Wydanie publikacji na temat Parafii
p.w. Św. Anny w Sztumie św. Anny w Sztumie na podstawie
materiałów z sesji popularno naukowej, która odbędzie się w
czerwcu br. w Sztumie. (publikacja
bezpłatna, ilość stron: 9-10 arkuszy
wydawniczych tj. ok. 200 stron,
nakład: 500 sztuk, z tego 300
egzemplarzy z przeznaczeniem
do bezpłatnej dystrybucji przez tut.
Urząd)

Organizacja stoiska produktów
lokalnych ziemi Sztumskiej na Dni
Ziemi Sztumskiej w związku z
obchodami 600-lecia Sztumu wraz
z wydaniem folderu z przepisami
i zdjęciami tych produktów

4 000,00 zł
wsparcie

Przyjęto
do rozpatrzenia

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

5 000,00 zł
Powierzenie

Oferta
odrzucona
ze względów
formalnych

Sztumski Klub Tenisa
Ziemnego „Break Point”

Kultura fizyczna i sport

Półkolonia tenisowa

5 000,00 zł
Powierzenie

Oferta
odrzucona
ze względów
formalnych

10. Stowarzyszenie
„Przyjaciele dzieci”

Wyrównywanie szans edukacyjnych
u dzieci w wieku przedszkolnym

Przygoda z teatrem– cykl
dodatkowych zajęć i warsztatów
wspierających rozwój społeczno –
emocjonalny i mowy dzieci 5letnich

6 000,00 zł
powierzenie

Przyjęto
do rozpatrzenia

11. Bractwo Rycerzy Ziemi
Sztumskiej

Sztum nocą - szlakiem questów Organizacja wydarzenia dla
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum
połączonego z grami i atrakcjami

Sztum nocą - szlakiem questów Organizacja wydarzenia dla
mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum połączonego z grami i
atrakcjami

1 970,00 zł
Wsparcie

Oferta
odrzucona
ze względów
formalnych

8.

9.

Stowarzyszenie Przystań
Biała Góra

II. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Komisję Konkursową protokołem z dnia 09 maja 2016r.
z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadań, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 55.2016
z dnia 09.05.2016r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadania
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji dokonał wyboru następujących ofert:

Lp.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej
poprzez organizację inscenizacji historycznej
podczas Pikniku z Iskrą

Organizacja
inscenizacji
historycznej podczas
Pikniku z Iskrą w dniu
15.05.2016 roku
Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla Organizacja i
dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum
realizacja Harcerskiej
Akcji Letniej dla dzieci
i młodzieży z terenu
miasta i gminy Sztum

Wartość
przyznanej
dotacji
3 000,00 zł
powierzenie

1.

Stowarzyszenie Miłośników
Jady Konnej w Sztumskim
Polu Klub Jeździecki ISKRA

2.

Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew Gdańska Hufiec
Sztum

3.

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sztumskiej

4.

Polski Związek Niewidomych Spotkania integracyjne dla osób
Spotkanie
Okręg Pomorski
niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum Integracyjne –
Międzynarodowy
Dzień Białej Laski

1 000,00 zł
powierzenie

5.

Stowarzyszenie Przystań
Biała Góra

Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych
mających na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej i kulturowej poprzez organizację stoiska
produktów lokalnych ziemi Sztumskiej: (m.in.
kiełbasa piekielecka, marcepanowe serduszka,
jabłko czernińskie, buraczki pruskie, pierogi z kaszą
gryczaną itp.) na Dni Ziemi Sztumskiej w związku z
obchodami 600 - lecia Sztumu wraz z wydaniem
kolorowego folderu promocyjnego zawierającego
przepisy i zdjęcia tych produktów, nakład 1 000
sztuk, z tego 600 egzemplarzy z przeznaczeniem
do bezpłatnej dystrybucji przez tut. Urząd

Organizacja stoiska
produktów lokalnych
ziemi Sztumskiej na
Dni Ziemi Sztumskiej
w związku z
obchodami 600-lecia
Sztumu wraz z
wydaniem folderu z
przepisami i zdjęciami
tych produktów

4 000,00 zł
wsparcie

6.

Stowarzyszenie „Przyjaciele
dzieci”

Wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci
w wieku przedszkolnym

Przygoda z teatrem–
cykl dodatkowych
zajęć i warsztatów
wspierających rozwój
społeczno –
emocjonalny i mowy
dzieci 5-letnich

6 000,00 zł
powierzenie

Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych
mających na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego - cykl
wykładów z zakresu
historii ziemi
sztumskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. Ryszard Wirtwein
Zastępca Burmistrza

2 000,00 zł
wsparcie

1 500,00 zł
powierzenie

