Zarządzenie Nr 52.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 maja 2017 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
z późn. zm.) i § 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”
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 16 maja 2017 r. z otwarcia
i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w 2017 r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadań
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji:

Lp.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

1. Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej

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

Odkrywamy
tajemnice
średniowiecznego
Sztumu

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sztumskiej

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

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego cykl
wykładów z zakresu
historii Ziemi
Sztumskiej

3. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska Hufiec
Sztum

Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji
Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Sztum

Kolonia zuchowa

4. 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

5. Polski Związek Niewidomych

Spotkania integracyjne dla osób
niepełnosprawnych z terenu Miasta
i Gminy Sztum

Międzynarodowy
Dzień Białej Laski

Wartość
przyznanej
dotacji
1 000,00 zł
wsparcie

1 500,00 zł
powierzenie

2 500,00 zł
wsparcie
2 500,00 zł
wsparcie

1 000,00 zł
wsparcie

6. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Anny w Sztumie

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)

Druk publikacji
naukowej pod
tytułem: „600 lat
Sztumu. Studia
z dziejów miasta
i parafii św. Anny”.
Pod redakcją:
Radosław Biskup,
ks. Andrzej
Starczewski

7. Stowarzyszenie „Przyjaciele
dzieci”

Wyrównywanie szans edukacyjnych
u dzieci w wieku przedszkolnym

Badam, odkrywam,
eksperymentuję –
cykl dodatkowych
zajęć wspierających
rozwój poznawczy
dzieci 5-6 letnich

8. Towarzystwo Historyczno –
Muzealne „Powiśle”

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)

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

5 000,00 zł
wsparcie

6 000,00 zł
powierzenie

3 900,00 zł
wsparcie

§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

