Zarządzenie Nr 021.6.2018
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków
na poszczególne zadania.
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr
XLI.333.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2017 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 2018”, Uchwały Nr XLII.356.2017 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018, Zarządzenia Nr 8/2013 Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do dokonywania wszelkich
czynności w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum,
oraz w związku z upoważnieniem Nr OR.II.0052.45.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum z dnia 11.03.2014 r. dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie do przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
uznanych w danym roku przez Radę Miejską w Sztumie za priorytetowe zarządzam, co
następuje:
§1
Określa się, w ramach priorytetowych 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2018” stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.333.2017 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2018”, szczegółowy rodzaj zadań przewidzianych do zlecenia w 2018 r. oraz wysokość
środków na zadania w ramach ochrony i promocji zdrowia polegające na przeciwdziałaniu
uzależnieniom i patologiom społecznym:
Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018:
Zadanie Nr 1 - Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych lub ubogich z terenu Miasta i Gminy Sztum z realizacją programu
profilaktyki uzależnień i przemocy – do 30.000,00 zł.
Zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 6 r.ż. do 16
r.ż. (roczniki 2012-2002) z wykorzystaniem bazy sportowej na terenie Miasta Sztum poprzez
organizowanie zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych – do
59.200,00 zł. Kwota dotacji na 1 uczestnika zajęć w całym okresie realizacji zadania nie może
przekroczyć 171,00 zł.
Zadanie Nr 3 - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 6 r.ż. do 16
r.ż. (roczniki 2012-2002) z wykorzystaniem bazy sportowej na terenie Gminy Sztum poprzez
organizowanie zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych – do
23.800,00 zł. Kwota dotacji na 1 uczestnika zajęć w całym okresie realizacji zadania nie może
przekroczyć 171,00 zł.

Zadanie Nr 4 - Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami z terenu Miasta i Gminy Sztum
oraz organizowanie zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego – do 17.000,00
zł.
Projekt ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania,
o którym mowa w § 1, z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie, zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, a także w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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