Zarządzenie Nr 35.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków
na poszczególne zadania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016
poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXX.221.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
zarządzam, co następuje:
§1
Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w „Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” stanowiącym
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.221.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, szczegółowe rodzaje zadań przewidzianych do zlecenia
w 2017 r. oraz wysokość środków na poszczególne zadania:
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową z terenu Miasta i Gminy
Sztum – do 5.000 zł,
b) Spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Sztum –
do 1.000 zł.
2) w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym – do 6.000 zł.
3) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum – do 1.500 zł,
b) organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy
Sztum – do 5.000 zł,
c) wydanie publikacji na temat Parafii św. Anny w Sztumie na podstawie materiałów z sesji
popularno - naukowej, która odbyła się w czerwcu 2016 r. w Sztumie. (publikacja bezpłatna,
objętość minimum 10 arkuszy wydawniczych tj. min. 220 stron, nakład minimum 300 sztuk,
z tego 100 egzemplarzy z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji przez tut. Urząd,
konsultacja projektu publikacji z Zamawiającym, okładka zawierać powinna logo 600-lecia
miasta i herb Sztumu) – do 5.000 zł,
d) organizacja i realizacja przedsięwzięcia kulturalnego mającego na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej i kulturowej poprzez organizację stoiska produktów lokalnych Ziemi Sztumskiej
podczas Dożynek Gminnych (w tym zupa grochówka ok. 240 l, tj. 800 porcji) – do 2.500 zł,

e) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, miejscach i wydarzeniach historycznych:
Wykonanie i montaż 4 tabliczek informacyjnych szklanych wraz z opracowaniem
i uzgodnieniem treści, ewentualnej grafiki na następujących budynkach w Sztumie:
ul. Mickiewicza 17 budynek Sądu, ul. Mickiewicza 39 budynek Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie, budynki na terenie szpitala przy ul. Reja 12 - dawny kompleks koszarów,
ul. Młyńska 10 (stary hotel) – do 3.900 zł,
f) organizacja i realizacja przedsięwzięcia kulturalnego mającego na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej i kulturowej poprzez organizację pikniku historycznego skierowanego
do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, w tym do osób niepełnosprawnych - do 1.000 zł.
Animacja przestrzeni publicznej poprzez projekty kulturalno - edukacyjne integrujące
społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne Gminy:
g) Zamaluj lokalnie czyli sztuka ulicy - stworzenie projektu zawierającego hasło bądź motyw
nawiązujący do lokalnej społeczności i Sztumu, a następnie zrealizowanie go w Sztumie
np. w postaci muralu, wspólnego obrazu na powierzchni, będącej częścią przestrzeni publicznej
– do 1.800 zł,
h) Sztum nocą - szlakiem questów - Organizacja wydarzenia dla mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum połączonego z grami i atrakcjami – do 1.800 zł,
i) Lato w fosie - organizacja czasu wolnego mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum poprzez cykl
minimum 7 warsztatów gier towarzyskich na terenie fosy staromiejskiej – do 3.900 zł.
§2
Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie powierzania lub wsparcia realizacji zadań wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
§3
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. projektów i aktywności społecznej
do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczenie na stronie internetowej miasta i gminy Sztum,
Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. projektów
i aktywności społecznej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. Ryszard Wirtwein
Zastępca Burmistrza

