DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZTUMIE INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2013r. na terenie miasta i gminy Sztum.
Do ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2013r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w ramach zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2013 złożone zostały 2 oferty, z których zostały przyjęte do rozpatrzenia następujące oferty:

Nazwa
organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł

Uwagi

Stowarzyszenie
„Szansa”

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.

„Rozwój –zmiana
– satysfakcja –
zajęcia edukacyjne
z wykorzystaniem
gier planszowych”

4.000,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Lekkoatletyczny
Klub Sportowy
ZANTYR

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.

„Wszyscy mogą
biegać dla
zdrowia”

6.800,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Do ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2013r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej złożone zostały 2 oferty,
z których wszystkie zostały przyjęte następująco:
Nazwa
organizacji

Bank Żywności
w Tczewie

Rodzaj zadania
Zapewnienie dostaw żywności
dla rodzin najuboższych –
organizowanie pomocy
żywnościowej dla dzieci
i rodzin najuboższych poprzez
zbiórkę i dostarczanie żywności
oraz współpraca
z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi
działalność pomocową na rzecz
dzieci i rodzin najbardziej
potrzebujących

Tytuł zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł

Uwagi

„Pomoc
żywnościowa dla
najuboższych
mieszkańców
Miasta i Gminy
Sztum”

3.500,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Sztumskie
Towarzystwo
Oświatowe

Transport i przechowywanie
żywności – zapewnienie
transportu żywności dla dzieci
i rodzin najuboższych z terenu
miasta i gminy Sztum oraz
przechowywanie żywności
zgodnie z właściwymi
przepisami

„Transport i
przechowywanie
żywności”

1.100,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołów z dnia 23 maja 2013r.
z przebiegu otwartego konkursu na realizację w/w zadań, Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Zarządzeniem Nr 13/2013 w sprawie wyboru ofert
realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji dokonał wyboru oferty:
- w ramach zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013:
Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Kwota udzielnej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
„Szansa”

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.

„Rozwój –zmiana –
satysfakcja – zajęcia
edukacyjne
z wykorzystaniem gier
planszowych”

4.000,00 zł

Lekkoatletyczny Klub
Sportowy „ZANTYR”

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.

„Wszyscy mogą biegać
dla zdrowia”

6.800,00 zł

- w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:
Nazwa
organizacji

Bank Żywności
w Tczewie

Rodzaj zadania
Zapewnienie dostaw żywności dla
rodzin najuboższych –
organizowanie pomocy
żywnościowej dla dzieci i rodzin
najuboższych poprzez zbiórkę
i dostarczanie żywności oraz
współpraca z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi
działalność pomocową na rzecz
dzieci i rodzin najbardziej
potrzebujących

Tytuł zadania

Kwota
udzielonej
dotacji w zł

„Pomoc żywnościowa
dla najuboższych
mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum”

3.500,00 zł

Sztumskie
Towarzystwo
Oświatowe

Transport i przechowywanie
żywności – zapewnienie transportu
żywności dla dzieci i rodzin
najuboższych z terenu Miasta
i Gminy Sztum oraz
przechowywanie żywności zgodnie
z właściwymi przepisami

„Transport
i przechowywanie
żywności”

1.100,00 zł

Dyrektor MGOPS
Sylwia Mackiewicz

