Zarządzenie Nr 42.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 kwietnia 2019 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 2019 r.
poz. 506) i § 3 uchwały nr LV.439.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 listopada 2018 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 2019”
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów z dnia 7 marca 2019 r. oraz 17 kwietnia
2019 r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w 2019 r. do realizacji następujących zadań publicznych wybiera się następujące oferty realizacji zadań
publicznych w formie wsparcia/powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji:
Lp.

Rodzaj zadania publicznego

Nazwa oferenta

Nr
oferty

1

Lato w fosie – organizacja czasu
wolnego mieszkańcom Miasta i Gminy
Sztum poprzez cykl minimum 5
warsztatów gier towarzyskich na
terenie fosy staromiejskiej

Regionalne
Stowarzyszenie
PROMETEUSZ

4

Gry plenerowe

2

Organizacja i realizacja przedsięwzięć
kulturalnych mających na celu
podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum - Organizacja
cyklu minimum 5 wykładów ze
szczególnym uwzględnieniem
Pomorza i Ziemi Sztumskiej

Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Sztumskiej

6

Organizacja cyklu
5 wykładów
ze szczególnym
uwzględnieniem
Pomorza i Ziemi
Sztumskiej

3

Organizacja i realizacja
Ochotnicza
przedsięwzięcia kulturalnego
Straż Pożarna
mającego na celu podtrzymywanie
w Białej Górze
tradycji narodowej i kulturowej poprzez
organizację stoiska produktów
lokalnych Ziemi Sztumskiej podczas
Dożynek Gminnych (w tym zupa
grochówka ok. 240 l, tj. 800 porcji)

7

Organizacja stoiska
produktów lokalnych
Ziemi Sztumskiej
podczas Dożynek
Gminny

3 500,00 zł
/wsparcie/

4

Organizacja cyklu minimum 3 rajdów
rowerowych turystycznych
upowszechniających wiedzę
o Ziemi Sztumskiej skierowanych do
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum

8

Cykl 3 rajdów
rowerowych,
turystycznych
upowszechniających
wiedzę o Ziemi

4 000,00 zł
/powierzenie/

Kolarski Ludowy
Klub Sportowy
Lider

Nazwa zadania
publicznego

Wartość
przyznanej
dotacji
2 000,00 zł
/powierzenie/

1 500,00 zł
/powierzenie/

(do wykorzystania rowerowy quest)

Sztumskiej
skierowanych
do mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum

5

Dofinansowanie wkładu własnego
organizacji pozarządowych do
projektów grantowych realizowanych
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020, działanie „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, służących realizacji zadań
publicznych Miasta i Gminy Sztum

Klub Piłkarski
Ruch
Gościszewo

9

6

Dofinansowanie wkładu własnego
organizacji pozarządowych do
projektów grantowych realizowanych
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020, działanie „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, służących realizacji zadań
publicznych Miasta i Gminy Sztum

Stowarzyszenie
Przystań Biała
Góra

10

7

Dofinansowanie wkładu własnego
organizacji pozarządowych do
projektów grantowych realizowanych
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020, działanie „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, służących realizacji zadań
publicznych Miasta i Gminy Sztum

Klub sportowy
Czernin

11

Realizacja projektu
grantowego pn.
Poprawa jakości życia
mieszkańców
obszarów wiejskich
poprzez urządzenie
boiska sportowego
oraz miejsca rekreacji
w Gościszewie”
realizowanego
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020, działanie
„Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” –
dofinansowanie
wkładu własnego
Realizacja projektu
grantowego pn.
„Poprawa jakości
życia mieszkańców
obszarów wiejskich
poprzez urządzenie
miejsca rekreacji
w Białej Górze
oraz urządzenie strefy
fitness i placu zabaw
w Piekle”
realizowanego
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020, działanie
„Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” –
dofinansowanie
wkładu własnego

4 998,23 zł
/wsparcie/

Realizacja projektu
grantowego pn.
„Poprawa jakości
życia mieszkańców
obszarów wiejskich
poprzez urządzenie
boiska sportowego
oraz strefy fitness
w Czerninie”
realizowanego
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020,

4 723,45 zł
/wsparcie

4 991,27 zł
/wsparcie/

8

Wyrównywanie szans edukacyjnych
u dzieci w wieku przedszkolnym

Stowarzyszenie
„Przyjaciele
dzieci”

15

działanie „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy
LEADER” –
dofinansowanie
wkładu własnego
„Kreatywna edukacja”
– cykl dodatkowych
zajęć mających na
celu tworzenie
i organizowanie
warunków służących
rozwijaniu aktywności
i kreatywności dzieci
w wieku
przedszkolnym

6 000,00 zł
/powierzenie

§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

