Zarządzenie Nr 55.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 09 maja 2016 roku
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446)
i § 3 uchwały XVI.108.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 09 maja 2016r. z otwarcia
i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w 2016r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie wsparcia/powierzenia wykonania
zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji:
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
Jazdy 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.

2 000,00 zł
wsparcie

1 500,00 zł
powierzenie

§2
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. projektów i aktywizacji społecznej
do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert
oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

