Zarządzenie Nr 021.18.2018
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
z dnia 07 marca 2018 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w formie powierzenia
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji - Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 480), 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
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 27 lutego 2018 r.
z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadań wskazanych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Sztum na rok 2018, wybiera się następujące oferty na realizację zadań
publicznych w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji:
L.p.

1

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
OświatowoWychowawczych
im. Teresy Kras
w Lublinie

Rodzaj zadania
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

Tytuł zadania

Wysokość
udzielonej
dotacji

Organizowanie
wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży
z rodzin
30.000,00 zł
dysfunkcyjnych lub
ubogich z terenu Miasta
i Gminy Sztum
z realizacją programu
profilaktyki uzależnień
i przemocy

2

Lekkoatletyczny
Klub Sportowy
„Zantyr”
w Sztumie

3

Klub Piłkarski
Olimpia Sztum

4

Klub Sportowy
Czernin

5

6

Regionalne
Stowarzyszenie
„Prometeusz”
Zajezierze

Spółdzielnia
Socjalna „Iskra”
Sztumskie Pole

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
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
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
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
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

Żyj zdrowo i wzorowo
- uczęszczając na
pozalekcyjne zajęcia
sportowe

42.500,00 zł

Szkolenie w piłce
nożnej dla dzieci
i młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Sztum

8.550,00 zł

Nauka zdrowego stylu
życia poprzez grę
w piłkę nożną

18.000,00 zł

Wygrajmy młodość

8.000,00 zł

Zdrowo i bezpiecznie
w siodle

5.220,00 zł

§2
Zobowiązuje się Podinspektora ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie – członka Komisji do zawiadomienia
zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert
oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sztum
oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, a także w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
mgr Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

