MIASTO I GMINA
SZTUM

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Sztum, maj 2019 r.

W 2018 roku 36 zadań na rzecz lokalnej społeczności realizowało 25 organizacji
pozarządowych, w tym:
− 22 zadania zrealizowane zostały przez 18 stowarzyszeń na podstawie ogłoszonych
Otwartych Konkursów Ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
− 2 zadania zrealizowane zostały przez 2 organizacje w trybie małych zleceń,
− 12 zadań zrealizowanych zostało przez 10 klubów sportowych na podstawie ogłoszonych
naborów wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu, w trybie ustawy
o sporcie.
Dotacje udzielono na realizację następujących zadań:
Dział Turystyka i krajoznawstwo:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1
2. Liczba zawartych umów – 1
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 2.570,00 zł.
1. Kolarski Ludowy Klub Sportowy Lider – 2.570,00 zł na realizację zadania: Cykl 2
rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej
skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum (wsparcie).
W ramach projektu zorganizowano 2 rajdy rowerowe dla mieszkańców miasta i Gminy Sztum
po Ziemi Sztumskiej. Celem projektu było poznanie zakątków Gminy Sztum. W rajdach
wzięło udział łącznie 116 uczestników. Organizator w ramach rajdów przewidział poczęstunek
oraz drobne nagrody dla wszystkich uczestników.
Dział Oświata i Wychowanie:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1
2. Liczba zawartych umów – 1
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 6.000,00 zł.

1. Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci” – 6.000,00 zł na realizację zadania: Robotyka dla
smyka – cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci 5-6 letnich umożliwiających
nabywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w szkole XXI wieku”
(powierzenie).
Projekt miał na celu wsparcie rozwoju poznawczego dzieci 5 i 6 letnich z terenu Miasta
i Gminy Sztum, uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Sztumie. Projekt pozwolił rozwinąć
zdolności manualne, logiczne i twórcze myślenie, rozwinąć wyobraźnię przestrzenną,
kreatywność poprzez zorganizowane zajęcia twórczo – konstrukcyjne i warsztaty
z wykorzystaniem materiałów konstrukcyjnych m.in. nowoczesnych zestawów klocków
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Lego. Projektem zostało objętych 75 dzieci, podzielonych na trzy grupy projektowe.
Przedszkolaki wzięły udział w cyklu warsztatów badawczych z elementami programowania.
Warsztaty przeprowadzone zostały przez trenerów z Akademii Nauk w Olsztynie.
Zorganizowano również podsumowanie projektu polegające na zorganizowaniu wystawy
prac konstrukcyjnych i robotów wykonanych przez uczestników projektu.
Dział Ochrona Zdrowia:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 3
2. Liczba zawartych umów – 3
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 6.575,00 zł.
1.

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 1.000,00 zł na realizację zadania:
„Międzynarodowy Dzień Białej Laski” (wsparcie).
Celem zadania było zwiększenie aktywności i zaradności osób niewidomych. W ramach
projektu zorganizowano spotkanie rehabilitacyjno - integracyjne zorganizowane z okazji
Międzynarodowego Dnia Białej Laski, wraz z poczęstunkiem. W spotkaniu uczestniczyło
37 osób – osoby niewidome i słabowidzące ich opiekunowie oraz przedstawiciele władz
gminnych i powiatowych. W ramach zadania zaplanowano warsztaty w formie spaceru w
terenie z instruktorem, który pokazywał uczestnikom jak prawidłowo poruszać się po
mieście z białą laską oraz poczęstunek dla uczestników.

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” – 5.000,00 zł
na realizację zadania pod tytułem „Opieka paliatywna darem serca dla chorego”
(wsparcie).
Głównym celem zadania było niesienie ulgi w cierpieniu i poprawienie jakości życia
osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym, oraz udzielenie wsparcia ich rodzinom.
W ramach projektu objęto opieką paliatywną i hospicyjną domową trzy osoby dotknięte
chorobą nowotworową, którym nieodpłatnie wypożyczono zakupione w ramach dotacji 2
łóżka rehabilitacyjne. Opieka paliatywna i hospicyjna domowa, prowadzona była przez
zespół pielęgniarek oraz lekarza, którzy zapewniali poczucie bezpieczeństwa osobie
chorej, wspierali opiekunów poprzez edukację oraz pomoc w opiece udzielając łącznie 12
godzin opieki lekarskiej oraz 48 godzin opieki pielęgniarskiej.

W bezkonkursowym trybie małych zleceń udzielono dotacji w formie wsparcia na realizację
następujących zadań publicznych:
1.

Stowarzyszenie Razem Raźniej Uśnice-Parpary – 575,00 zł na realizację zadania pod
tytułem „Spotkanie w zakresie promocji i ochrony zdrowia w dziedzinie trychologii
oraz kosmetologii dla mieszkańców sołectwa Uśnice - Parpary”(wsparcie).
W ramach zadania zorganizowane zostały warsztaty dla mieszkańców sołectwa Uśnice –
Parpary ze specjalistami – trychologiem (specjalista od skóry głowy i włosów) oraz
specjalistą - kosmetologiem. Celem działania była edukacja mieszkańców w zakresie
pielęgnacji ciała oraz skóry głowy i włosów. W warsztatach uczestniczyło 25 uczestników.
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Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 8
Liczba zawartych umów – 9
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 19.540,45 zł.

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 1.500,00 zł na realizację zadania:
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego cykl minimum 5 wykładów pt. „Nasza
droga do Niepodległości” ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i sytuacji
na Ziemi Sztumskiej” (powierzenie).
W ramach zadania w okresie od maja do listopada 2018 roku zorganizowano cykl pięciu
wykładów historycznych dotyczących dziejów Ziemi Sztumskiej:
− Wykład Ks. Dr Krzysztofa Jana Kordy - „Droga Pomorzanina do Niepodległej
na przykładzie działalności ks. Józefa Wryczy”,
− Wykład Prof.dr hab. Jacka Wijaczka - „Procesy o czary w Prusach Królewskich
i Gdańsku w czasach nowożytnych”,
− Wykład Dr Krzysztofa Jana Kordy - „Towarzystwa Ludowe na Pomorzu i ich rola
w przededniu odzyskania niepodległości przez Polskę”,
− Wykład Mgr Andrzeja Lubińskiego - „Co wydarzyło się na ziemi sztumskiej między
11 listopada 1918 roku a 28 czerwca 1919”,
− Wykład Prof. dr hab. Bolesława Sprengela - „Straże Obywatelskie w Wielkopolsce
i Pomorzu u progu niepodległości”.
W wykładach każdorazowo udział wzięło ok. 50 osób, w tym członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sztumskiej, młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i inni
zainteresowani historią mieszkańcy. Słuchacze wykładów poznali nowe fakty związane
z przeszłością ziemi sztumskiej.
2.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork – 2.600,00 zł na
realizację zadania: Obóz harcerski i kolonia zuchowa (wsparcie).
Poprzez realizację zadania, dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu programu kolonii oraz
stosowaniu metodyki zuchowej, zostały osiągnięte następujące cele:
zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci na łonie natury, integracja,
zagospodarowanie czasu wolnego, dbałość o kondycję fizyczną, wszechstronny rozwój
intelektualny, promocja Ziemi Sztumskiej w innych regionach Polski, poznanie innych
regionów Polski, wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie im dostępnym, poznanie
kultury innych regionów Polski.
W ramach zadania zorganizowano 10 - dniowy obóz i kolonię w Szklanej Hucie dla 35
osób, podczas której odbyła się m.in. wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego,
Uczestnicy podczas zorganizowanych w trakcie wyjazdu zajęć zdobyli 57 sprawności
zuchowe oraz 57 sprawności harcerskie.
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3.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn – 2.400,00 zł na
realizację zadania: Obóz harcerski (wsparcie).
Poprzez realizację zadania, dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu programu obozu
harcerskiego zostały osiągnięte następujące cele: zapewnienie aktywnego wypoczynku dla
dzieci na łonie natury, integracja, zagospodarowanie czasu wolnego, dbałość o kondycję
fizyczną, wszechstronny rozwój intelektualny, promocja Ziemi Sztumskiej w innych
regionach Polski, poznanie innych regionów Polski, wdrażanie dzieci do samodzielności
w zakresie im dostępnym, poznanie kultury innych regionów Polski.
W ramach zadania zorganizowano 16 dniowy obóz harcerski dla 17 uczestników w
Strużnicy. Podczas obozu zrealizowano: wędrówkę nad Starościńskie Skały, wędrówkę na
Skalnik, wędrówkę na Krzyżną i Sokolik oraz wycieczkę do Skalnego Miasta w Czechach.

4.

Stowarzyszenie Plastyków Paleta – 2.100,00 zł, na realizację zadania: „Plansze
wystawiennicze” (wsparcie).
Celem zadania było upowszechnianie kultury plastycznej wśród mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum. W ramach projektu wykonano plansze wystawiennicze zawierające prace
wykonane przez członków stowarzyszenia. Plansze ustawione zostały na stojakach
wystawienniczych będących własnością Miasta i Gminy Sztum tworząc wystawę
plenerową, którą można było oglądać od maja do listopada 2018 roku, przy siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz na Placu Wolności w Sztumie.

5.

Stowarzyszenie Plastyków Paleta – 1.800,00 zł, na realizację zadania: „100-lecie
Niepodległości Polski – wizja artystyczna w trendach malarstwa ściennego”
(wsparcie).
Celem projektu było upowszechnienie kultury plastycznej wśród mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum. W ramach zadania wykonano 4 murale na placu zabaw na Bulwarze
Zamkowym przy Osiedlu Nad Jeziorem. Murale zostały wykonane na ścianach, otaczając
plac zabaw. Przedstawione murale ukazały się na dwóch ścianach o wymiarach 5 x 1 m i
dwóch ścianach o wymiarach 5 x 1,5 m. Zrealizowany projekt przyczynił się do
uatrakcyjnienia placu zabaw dla dzieci jak i dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz
osób przyjezdnych. Charakter muralu stworzył dostępność dla szerokiego grona każdego
odbiorcy poruszającego się w pobliżu tego projektu, co należy uznać za element
upowszechniania kultury plastycznej. Już w trakcie realizacji projekt budził pozytywne
zainteresowanie społeczeństwa. Mural dzięki ciekawej formie plastycznej oraz nawiązaniu
do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości propaguje postawy patriotyczne wśród
mieszkańców.

6.

Regionalne Stowarzyszenie „Prometeusz” – 2.000,00 zł na realizację zadania „Gramy
w gry plenerowe” (powierzenie).
Realizacja zadania pozwoliła na realizację założonych przez Stowarzyszenie celów jakimi
było upowszechnienie zdrowego stylu życia poprzez przedstawienie różnych form
aktywności społecznej, przedstawienie ciekawych i integrujących sposobów na spędzanie
wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzinnych.
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W ramach zadania w miesiącu sierpniu 2018 roku zorganizowano akcję Lato w fosie organizując czas wolny mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum poprzez cykl 5 warsztatów
gier towarzyskich na terenie fosy staromiejskiej, wraz z turniejami takich gier jak: Molkky,
Ice Cool, i Rummikub. W których każdorazowo udział wzięło od 20 do 60 uczestników.
7.

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki
ISKRA – 4.000,00 zł na realizację zadania „Piknik historyczny z turniejem (testem)
wiedzy tematycznie związanej z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę
Niepodległości” (wsparcie).
Realizacja zadania pozwoliła na realizację założonych przez Stowarzyszenie celów jakimi
było podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej i kulturowej wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej połączonej z
testem wiedzy o tematyce historycznej. Wydarzenie zorganizowano podczas Pikniku
Historycznego w Sztumskim Polu. W realizowanym projekcie udział wzięło około 500
osób.

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze - 2.640,45 zł na realizację zadania
„Organizacja stoiska produktów lokalnych ziemi Sztumskiej podczas Dożynek
Gminnych (zupa grochówka ok. 240 l., tj. 800 porcji” (wsparcie).
W ramach realizowanego zadania członkowie OSP w Białej Górze aktywnie włączyli się
w wydarzenia dożynkowe poprzez utworzenie stoiska produktów lokalnych, na którym
mieszkańcy częstowani byli zupą typu – grochówka, przygotowaną przez Stowarzyszenie.
Dzięki temu Dożynki gminne obchodzone w naszej Gminie w dniu 9 września 2018 roku
podczas Dni Ziemi Sztumskiej nabrały szczególnego charakteru. Podczas wydarzenia
wydano około 800 porcji zupy wraz z pieczywem.

W bezkonkursowym trybie małych zleceń udzielono dotacji w formie wsparcia na realizację
następujących zadań publicznych:
1.

Stowarzyszenie zróbmy coś razem – Sztumskie Pole – 500,00 zł na realizację zadania
„Spotkanie Mikołajkowe w Sztumskim Polu” (wsparcie).
W ramach realizowanego zadania zorganizowano Spotkanie Mikołajkowe dla
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w
Sztumskim Polu. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty z wykonania ozdób
świątecznych, przygotowano również dla uczestników krzyżówki o charakterze
patriotycznym z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Dział Kultura Fizyczna i Sport:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 10
2. Liczba zawartych umów – 12
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 281.429,84 zł.
1. Klub Piłkarski „Olimpia” – 41.000,00 zł na realizację zadania: „Prowadzenie drużyn
piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu w zawodach lokalnych i
krajowych, przygotowanie fizyczne do rozgrywek, poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej oraz aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
systematyczne treningi i szkolenia, rozwój społeczny zawodników a także zwiększenie
integracji i aktywności społeczeństwa poprzez uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach.
W klubie podczas realizacji zadania trenowano 81 zawodników w 4 grupach wiekowych.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
- systematyczne treningi 2 razy w tygodniu w czterech grupach,
- uczestnictwo w rozgrywkach towarzyskich i turniejach piłkarskich.
Z otrzymanej dotacji sfinansowano sprzęt sportowy, organizację turniejów oraz udział
w turniejach (w tym transport zawodników, opłaty sędziowskie, zakup wody), opłacenie
zajęć prowadzonych przez trenerów, obsługę księgową zadania.
2. Klub Sportowy „Victoria” – 32.000,00 zł na realizację zadania: „Upowszechnianie
i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było krzewienie kultury fizycznej, uczestniczenie w zawodach
i imprezach sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktyki
zdrowotnej. W zajęciach systematycznie uczestniczyło około 43 osób. Uczestniczący w
zajęciach zawodnicy są członkami Klubu.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
− prowadzenie systematycznych zajęć 6 razy w tygodniu: na przystani kajakowej
w Sztumie, w sali gimnastycznej, klubowej siłowni oraz terenach leśnych Sztumu,
− organizacja i udział zawodników w obozach sportowych w Dyminie i Borowicach,
− udział w zawodach sportowych m.in.: Ogólnopolskich konsultacjach wiosennych
i jesiennych w Wałczu, Mistrzostwach woj. Pomorskiego w Człuchowie,
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów w Poznaniu,
− organizacja imprezy sportowej – Memoriał J. Raabe.
W ramach przyznanych środków opłacono trenera prowadzącego treningi oraz zakupiono
sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowych na wodzie.
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3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 40.000,00 zł na realizację zadania:
„Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinie lekkiej
atletyki poprzez uczestnictwo doraźne oraz zorganizowane we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wszelkich form
aktywności fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej społeczności Miasta i Gminy Sztum. Rozwój integracji i stosunków
społecznych oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kategoriach od dzieci
poprzez młodzików, juniorów, seniorów do weteranów włącznie od szczebla lokalnego do
międzynarodowego.
W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono następujące zadania:
− prowadzono szkolenia dzieci i młodzieży oraz treningów w grupach szkoleniowych
biegów średnich i długich oraz grupa sprintu, skoków oraz rzutów na obiektach
własnych, głównie na nowym stadionie tartanowym, salach sportowych, w terenie
i innych,
− zorganizowano 12 imprez na nowym stadionie lekkoatletycznym dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w oparciu o przeszkolonych sędziów LA zgodnie z opracowanym
kalendarzem imprez sportowych;
− zorganizowano Memoriał W. Murawskiego z udziałem medalistów mistrzostw Polski;
− zorganizowano udział w zawodach lekkoatletycznych we wszystkich kategoriach
wiekowych od szczebla lokalnego poprzez wojewódzkie, międzywojewódzkie,
ogólnopolskie i międzynarodowe, zawodnicy LKS Zantyr w 2018 roku w sumie
wystartowali w 230 zawodach lekkoatletycznych,
− zorganizowano obozy sportowe - zimowy w Muszynie i letni w Szklarskiej Porębie
każdorazowo dla 30 uczestników,
− zakupiono niezbędny sprzęt sportowy oraz witaminy i odżywki dla zawodników,
− wszyscy zawodnicy zostali ubezpieczeni i poddani badaniom lekarskim.
W organizowanych zajęciach udział wzięło 133 zawodników i członków Klubu oraz liczna
grupa mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
4. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” – 23.000,00 zł na realizację zadania:
„Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu
Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej oraz
zachęcenie do zdrowego i sportowego trybu życia lokalnej społeczności, osiągnięcie
dobrych wyników sportowych podczas zawodów kolarskich regionalnych, ogólnopolskich
na szosie i MTB. W ramach realizowanego zadania w sezonie 14 zawodników trenowało
w systematycznych treningach na siłowni, na sali gimnastycznej oraz specjalistycznych
treningach na szosie. Zawodnicy startowali według kalendarza imprez PZKOL i masters.
W ramach przyznanej dotacji sfinansowano m.in. części i osprzęt rowerowy, paliwo
do samochodów służących zabezpieczeniu zawodników podczas treningów szosowych,
ubezpieczenie i licencje zawodników, noclegi i wyżywienie na zawodach kolarskich,
obsługę księgową oraz trenera.
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5. Klub Sportowy Czernin – 40.929,84 zł, na realizację zadania: „Rozwój sportu poprzez
propagowanie gry w piłkę nożną na terenie wiejskim gminy Sztum w sołectwie
Czernin”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu – piłki nożnej,
uczestnictwo zorganizowane we współzawodnictwie sportowym, lokalnym oraz wszelkich
formach aktywności fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej lokalnej społeczności, rozwój integracji i stosunków społecznych
oraz osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Celem działań klubu było
również poszerzenie współpracy z klubami sportowymi oraz przyczynienie się do wzrostu
partycypacji społecznej w zdrowym i sportowym życiu lokalnej społeczności. Klub w 2018
roku prowadził cztery drużyny, łącznie 97 osób. Rozgrywki odbywały się na stadionie
w Czerninie i na murawach drużyn przeciwnych. Środki z dotacji przeznaczone zostały
na transport zawodników na mecze wyjazdowe, utrzymanie obiektu, trenerów, sędziów
i opiekę medyczną podczas organizowanych turniejów, w tym zabezpieczenie medyczne
i opłaty sędziowskie, zakup wody oraz sprzętu sportowego i odzieży.
6. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 22.000,00 zł na realizację zadania:
„Rozwój sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum poprzez
zorganizowane uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Rozwój wszelkich form aktywności fizycznej
wpływającej na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej oraz osiągnięcie
jak najlepszych wyników sportowych przez uczniów i szkoły Miasta i Gminy Sztum
od szczebla lokalnego do krajowego. W ramach przyznanej dotacji Klub zorganizował takie
zawody jak:
− Miejsko – Gminne Igrzyska Dzieci w Dwa Ognie,
− czwartki lekkoatletyczne,
− Miejsko – Gminne Igrzyska Dzieci w mini piłce nożnej w Sztumie,
− Miejsko – Gminne Igrzyska Dzieci w Halowej Piłce Nożnej w Czerninie,
− Miejsko – Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju w Nowej Wsi.
W ramach dotacji organizowane były wyjazdy na zawody dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
W ramach zadania prowadzono systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta i Gminy Sztum, celem przygotowania ich do
zawodów międzyszkolnych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W ramach
przyznanej dotacji sfinansowano: organizację zawodów (ryczałty sędziowskie,
zabezpieczenie medyczne, zakup nagród, medali, pucharów, wynajem obiektów
sportowych i sprzętu do organizacji, wyżywienie i napoje), udział w zawodach (przejazdy,
diety, wyżywienie, noclegi, opłaty startowe), zakup sprzętu do organizacji zawodów oraz
strojów sportowych dla uczestników zajęć pozalekcyjnych, wynagrodzenie trenerów,
obsługę zadania.
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W powyższym zadaniu brała udział grupa dzieci, zawodników LKS Zantyr Sztum w liczbie
83 oraz liczna grupa dzieci ze szkół podstawowych Miasta i Gminy Sztum, dająca liczbę
według 1 500 osobo startów i osobo udziałów w wyjazdach na zawody.
7. Ludowy Klub Sportowy w Postolinie – 17.000,00 zł na realizację zadania: „Rozwój
sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu oraz stałe podnoszenie
jego poziomu poprzez uczestnictwo w treningach, turniejach i rozgrywkach piłkarskich,
a także organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, mających na celu poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej społeczności oraz integrację i poprawienie stosunków
społecznych. Drużyna seniorów uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonej
przez PZPN oraz turniejach i meczach towarzyskich.
W zajęciach uczestniczyło ok. 41 zawodników. Zajęcia prowadzone były przez instruktora
piłki nożnej. Z otrzymanej dotacji sfinansowano sprzęt sportowy w tym odzież sportową,
ubezpieczenie zawodników, transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem
sali oraz materiały i usługi niezbędne do utrzymania murawy boiska.
8. Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo – 30.000,00 zł na realizację zadania: „Rozwój
sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu poprzez uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym, popularyzacja kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
poprawa kondycji fizycznej i psychicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk
wiejskich, dążenie do poprawy uzyskiwanych wyników sportowych oraz wspieranie
zwyczaju uprawiania sportu w każdym wieku. W klubie trenowało 45 zawodników, w tym
27 seniorów i 18 juniorów.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
− treningi piłkarskie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów odbywały się 4 razy
w tygodniu w dwóch grupach, osobno dla seniorów i osobno dla młodzieży, czas
trwania treningu wynosił 2 godziny, każdorazowo brało w nim udział od 10 do 15
zawodników,
− rozgrywanie meczów sparingowych, w tym meczach wyjazdowych,
− uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN w klasie A.
9. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 7.000,00 zł na realizację zadania:
„Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta
i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania był rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród
społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum poprzez organizowanie uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju marszach, rajdach i zawodach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Poprawiono
rozwój aktywności ruchowej wpływający na wypracowanie lub poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Rozwijano dalej integrację
i stosunki społeczne, udział w zawodach oraz osiąganie wysokich wyników sportowych
odpowiednio do wieku w różnych kategoriach wiekowych.
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W ramach programu zrealizowano następujące działania:
− systematycznie propagowano i zachęcano mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,
niezależnie od wieku do uprawiania marszów z kijkami Nordic Walking poprzez
podawanie informacji w lokalnej prasie, na stronach miasta i klubu o prowadzonych
formach zajęć,
− organizowano sobotnie marsze z kijkami Nordic Walking, połączone
z instruktażem,
− organizacja wyjazdów na marsze Nordic Walking w ramach zawodów m.in. o Puchar
Pomorza i Bałtyku w Czaplinku, na Mistrzostwa Polski oraz Puchar Europy w Osielsku
innych zawodów zgodnie z kalendarzem imprez Polskiej Federacji i Stowarzyszenia
Nordic Walking i innych organizatorów, w tym wyjazd do Ritterhude na marsz Nordic
Walking w Bremenhaven,
− organizowanie marszów w ramach Grand Prix Sztumu, Międzynarodowego
Sztumskiego Biegu Solidarności, Nocnego Biegu Świętojańskiego, Sztumskiego
Sylwestrowego Biegu Wieczornego.
W ramach zadania udział wzięło 41 osób, będących zarazem członkami Klubu.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum oraz członkowie LKS Zantyr osiągnęli znakomite
wyniki sportowe w zawodach Nordic Walking: zwycięstwa i miejsca na podium
w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Pomorza i innych, łącznie 11 zawodniczek
i zawodników stanęło na podium.
10. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” – 18.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój
sportu na terenach wiejskich Gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin
sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną”.
Realizacja zadania wpłynęła na zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, zapraszając do zabawy w sport i do przygody
ze sportem, ucząc nowych, aktywnych form wypoczynku. Prowadzący zajęcia przez sport
starali się ustrzec młodzież przed nikotynizmem, alkoholizmem i narkomanią, w wyniku
prowadzonych zajęć wielu uczniów miało możliwość doskonalenia umiejętności
sportowych w takich dyscyplinach jak tenis stołowy, kajakarstwo, lekkoatletyka, unihokej,
piłka nożna halowa, siatkówka, piłka ręczna dziewcząt i chłopców. W trakcie realizacji
zadania przygotowano reprezentację Zespołu Szkół w Czerninie do Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej, siatkówce, unihokeju, lekkoatletyce. Zawodnicy UKS
Sokolik startowali w Zimowym Grand Prix w biegach przełajowych oraz zawodach
lekkoatletycznych organizowanych przez LKS Zantyr Sztum oraz Szkolny Związek
Sportowy. Zawodnicy sekcji kajakowej startowali w Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski, Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach
Polski juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski
Młodzików, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w klasyce, slalomie oraz
wielu regatach ogólnopolskich, międzywojewódzkich i okręgowych godnie reprezentując
Sztum. Zajęcia sekcji kajakowej były prowadzone systematycznie przez cały okres
realizacji zadania, łącznie z wakacjami co pozwalało chętnym na wypełnienie wolnego
czasu zajęciami sportowymi, których efektem pozasportowym jest poprawa kondycji
fizycznej i psychicznej uczestników zajęć. Zawodnicy sekcji kajakowej w ramach
przyznanej dotacji wzięli udział w Obozie rozpływaniowym w Malborku,
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oraz zgrupowaniach w Dyminie, Szteklinie oraz w Szklarskiej Porębie. W sekcji kajakowej
programem szkolenia objętych było 10 systematycznie uczestniczących w zajęciach
zawodników oraz sekcja naborowa średnio około 19 osób - łącznie 29 osób.
W ramach dotacji prowadzone były systematycznie zajęcia w udoskonalające umiejętność
gry w tenisa stołowego. W 2018 roku zorganizowano 7 turniejów tenisa, w których
uczestniczyło 62 zawodników.
11. Klub Sportowy Sztumskie Smoki – 5.500,00 zł na realizację zadania:
„Upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinie smoczych łodzi wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było propagowanie zdrowego stylu życia i reprezentowanie
Miasta i Gminy Sztum podczas zawodów o randze ogólnopolskiej i zagranicznej. Dzięki
systematycznym treningom prowadzonym przez klub wzrósł poziom sportowy i ilość
młodzieży uczestniczącej w treningach. Zawodnicy klubu brali udział w imprezach
sportowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej.
W ramach dotacji prowadzone były regularne treningi dla grupy ok. 10 do 19 osób
z terenu Miasta i Gminy Sztum. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano zakup odzieży
sportowej, opłaty startowe oraz usługę transportu na zawody.
12. Sztumski Klub Tenisa Ziemnego „BREAK POINT” – 5.000,00 zł na realizację
zadania: „Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w dziedzinie tenisa
ziemnego”.
Celem publicznym zadania była popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego, kształtowanie
pozytywnych cech charakteru poprzez sport. Z powodu modernizacji kortów tenisowych
zajęcia prowadzone były na kortach w Kwidzynie i Opaleniu. Poza tym zawodnicy brali
udział w następujących rozgrywkach: G.P. Wybrzeża – Ziaja Cup 2018, „Challenge”
Kwidzyn 2018 oraz G.P. Tczewa 2018. W ramach działania odbywały się treningi biegowe
i ogólnorozwojowe, prowadzone były również zajęcia na kortach z instruktorem 2 raz
y w tygodniu dla dzieci i raz w tygodniu dla osób dorosłych. Z zajęć korzystały 23 osoby.
Z przyznanej dotacji sfinansowano sprzęt treningowy.
Dział Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 4
2. Liczba zawartych umów – 4
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 99.050,00 zł.
1.

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie - nazwa zadania
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 – kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia 42.500,00 zł, kwota
wykorzystana w całości.
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Zadanie polegało na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w różnorodnych
formach dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 r.ż. z terenu Miasta i Gminy Sztum,
w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte
tj. podniesienie poziomu sprawności zdrowotnej i umysłowej dzieci i młodzieży poprzez
udział w zajęciach pozalekcyjnych, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci,
zapobieganie agresji i przemocy poprzez wyżycie się w różnych formach aktywności
sportowej, zwiększenie wiedzy przez uczestników zajęć z zakresu uzależnień i przemocy.
Zajęcia promowały zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, zapobiegały spożywaniu
alkoholu, używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Podczas zajęć
poruszany był temat m.in. wpływ alkoholu na organizm człowieka, skutki zażywania
narkotyków, jakie są objawy zażywania narkotyków, czym jest agresja i przemoc, jakie są
ich przyczyny i rodzaje.
W ramach zadania zorganizowano m.in.:
− program edukacyjno-profilaktyczny z zakresu uzależnień i przemocy „Jestem czysty,
program Noe”,
− Wakacje na sportowo, nauka pływania, zawody pływackie, przejażdżka łodzią
motorową, gry planszowe, bocce,
− wyjazdy do stadniny koni Iskra na Sztumskim Polu połączone z nauką jazdy konnej,
− obóz sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy z wieloma atrakcjami sportowymi,
rekreacyjnymi, z programem edukacyjno-profilaktycznym z zakresu uzależnień
i przemocy,
− wyjazd do Aquaparku w Redzie,
− wyjazd na halę w Prabutach oraz tężnie do Ciechocinka,
− wyjazd do Parku Linowego w Malborku,
− imprezy sportowo-rekreacyjne w biegach przełajowych, lekkiej atletyce oraz grach
i zabawach oraz grach planszowych, w tym Piknik Lekkoatletyczny o Uśmiech
Dziecka,
− zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone na obiektach sportowych SP Nr 2
w Sztumie, SP Nr 1 w Sztumie, Zespole Szkół w Sztumie oraz na stadionie
lekkoatletycznym w Sztumie np. tenis stołowy, piłka nożna, unihokej, gry planszowe.
Łącznie w ww. zajęciach wzięło udział 258 dzieci i młodzieży.
2.

Klub Sportowy Olimpia Sztum - nazwa zadania 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 – kwota udzielonej dotacji
w formie powierzenia 8.550,00 zł, kwota wykorzystana w całości.
Zadanie polegało na prowadzeniu treningów w piłkę nożną, spotkań profilaktycznych oraz
organizowaniu turniejów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 r.ż. z terenu Miasta
i Gminy Sztum, jak również odbyła się piesza wycieczka do Agroturystyki Klimbergowice.
W treningach udział wzięło 50 osób, w turniejach 290 osób natomiast podczas pieszej
wycieczki wzięło udział 21 osób. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte tj. rozwój
sprawności fizycznej, nauka koleżeństwa, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, nauka zasady fair play. Uczestnicy na udział w turniejach otrzymali dyplomy
i puchary.
13 | S t r o n a

3.

Klub Sportowy Czernin - nazwa zadania 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 – kwota udzielonej dotacji w
formie powierzenia 18.000,00 zł, kwota wykorzystana w całości.
Zadanie polegało na prowadzeniu treningów w piłkę nożną, spotkań profilaktycznych oraz
organizowaniu turniejów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 r.ż. z terenu Miasta
i Gminy Sztum. W ww. zajęciach udział wzięło 110 osób. Uczestnicy za udział w
treningach i turniejach otrzymali nagrody w formie toreb, plecaków, koszulek i bluz
sportowych. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte tj. zagospodarowano czas wolny
dzieciom i młodzieży, zwiększono wiedzę uczestników na temat wpływu alkoholu na
zdrowie, zapoznano uczestników z pojęciami alkoholu, przemocy i środków
psychoaktywnych. Spotkania profilaktyczne odbywały się w formie pogadanek i rozmów
indywidualnych – rozmawiano o konsekwencjach nadużywania alkoholu i stosowania
przemocy oraz oglądano filmy przedstawiające m.in. rodzaje przemocy. Podczas zajęć
profilaktycznych pobudzano do refleksji nad własną postawą wobec alkoholu,
przedstawiono korzyści przebywania w środowisku nie pijących, uczestnicy pozyskali
wiedzę dlaczego osoby sięgają po alkohol. Zajęcia promowały zdrowy styl życia wśród
dzieci
i młodzieży, zapobiegały spożywaniu alkoholu, używaniu środków
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w
Lublinie – nazwa 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 - kwota udzielonej dotacji w formie
powierzenia 30.000,00 zł, kwota wykorzystana w całości.
Kolonie profilaktyczne odbyły się w terminie 23.06.2018 r. – 02.07.2018 r. w Milówce,
Ośrodek Wypoczynkowy „Willa Nad Rzeką”. W dziesięciodniowym turnusie łącznie
uczestniczyło 38 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Rekrutacją uczestników na kolonie zajął się MGOPS w Sztumie we współpracy ze szkołami
z terenu Miasta i Gminy Sztum. W trakcie trwania turnusu odbywały się również zajęcia z
programem socjoterapeutycznym. Celem głównym zadania było kształtowanie osobowości
i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz przeciwdziałanie
niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym profilaktyka uzależnień i przemocy. Celem
głównym programu profilaktycznego było ograniczenie zachowań ryzykownych wśród
dzieci i młodzieży poprzez taki wpływ na młodego człowieka, aby radził sobie lepiej, w
nawiązywaniu relacji interdyscyplinarnych, rozwiązywaniu problemów, aby lepiej
rozumiał siebie, umiał współdziałać z innymi, aby także umiał znaleźć oparcie w sobie, w
sytuacjach kryzysowych oraz aby lepiej rozumiał zagrożenia związane z używaniem
substancji uzależniających. Celami szczegółowymi było m.in. zagospodarowanie czasu
wolnego, umożliwienie nawiązania, wzmocnienia pozytywnych kontaktów
z rówieśnikami, wzmocnienie nawyków zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych
zachowań zdrowotnych, zapobieganie uzależnieniom, przemocy i innym niepożądanym
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zachowaniom. Podczas kolonii realizowany był program obejmujący wycieczki
turystyczne, zajęcia sportowe, gry, zabawy, zajęcia artystyczne, działania w zakresie
promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień. Program profilaktyki uzależnień
i przemocy realizowany był przez wykwalifikowanego profilaktyka oraz kadrę
pedagogiczną. Odpowiednie dobrane metody i środki pracy terapeutycznej pozwoliły na
osiągnięcie celów programu profilaktycznego. Metody i formy pracy były dostosowywane
do wieku uczestników oraz potrzeb i specyfiki grupy. Zastosowano metody pracy m.in.
takie jak: techniki plastyczne, pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe, konkursy.
Podczas zajęć poruszano takie tematy jak: dlaczego sięgamy po używki, alkohol, dopalacze,
papierosy, zagrożenia i ciemne strony uzależnień, zabawa bez używek, przemoc słowna,
fizyczna, psychiczna, przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym.
Dział Przeciwdziałanie Narkomanii
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 2
2. Liczba zawartych umów – 2
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 13.220,00 zł.
1.

Stowarzyszenie „Prometeusz” Zajezierze - nazwa zadania 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– kwota udzielonej dotacji w formie
powierzenia 8.000,00 zł, kwota wykorzystana w całości.
W ramach zadania przeprowadzono:
− zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z wykorzystaniem gier planszowych. Zajęcia
podzielone były na część edukacyjną wprowadzającą w zagadnienia problemowe oraz
warsztatowo-rozwojową poświęconą ćwiczeniom z konkretną grą planszową. W
części edukacyjnej poruszane były tematy związane z uzależnieniami od alkoholu,
narkotyków, papierosów i mediów,
− zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z klockami Lego. Uczestnicy zajęć uczyli się
konstruktywnego myślenia, kreatywności oraz umiejętności logicznego myślenia.
W ramach zajęć została przeprowadzona pogadanka na temat uzależnień, przemocy
i sposobach radzenia sobie z problemami, ponadto zajęcia pokazały alternatywne
sposoby spędzania czasu wolnego,
− Całonocne spotkanie z grami planszowymi tzw. Noce z grami planszowymi. W trakcie
zajęć uczestnicy tworzyli gry planszowe gdzie tematyką były uzależnienia. Zajęcia
były szansą na wzmocnienie relacji oraz budowanie atmosfery zaufania
i bezpieczeństwa. Były również okazją pokazania w jaki sposób można spędzać czas
wolny, bawić się bez używania używek.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte m.in. upowszechniono zdrowy styl życia
wolny od przemocy i uzależnień, dzieci i młodzież uczestniczyli w różnych formach
aktywności społecznej, zwiększono wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z problemami
uzależnienia.
W zajęciach wzięło udział 63 dzieci i młodzieży w wieku od 6 r.ż. do 18 r.ż.
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2. Spółdzielnia Socjalna „Iskra” - nazwa zadania 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– kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia 5.220,00 zł,
kwota wykorzystana w całości.
W ramach zadania zorganizowano 3 zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz promujące zdrowy, aktywny sposób spędzania czasu wolnego w formie wykładu oraz
zabaw integracyjnych, odbyły się zajęcia nauki jazdy konnej, które zawierały elementy
profilaktyczne, na zakończenie działań odbył się piknik integracyjny na terenie Stajni Iskra,
podczas pikniku zorganizowano ognisko, przejazd wozem konnym, quiz wiedzy
nt. profilaktyki uzależnień.
Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach przyczyniło się do:
− zwiększenia wiedzy na temat szkód wynikających z nadużywania alkoholu
oraz zażywania środków psychoaktywnych,
− promocji zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
− profilaktyki uzależnień,
− rozwijania i wzmacniania pewności siebie, odpowiedzialności, współdziałania
w grupie,
− zmniejszenie stresu i napięcia, rozwijania i wzmacniania pewności siebie,
odpowiedzialności, współdziałania w grupie.
Uczestnikami zadania było 25 dzieci i młodzieży z terenu Miasta.
Dział Pomoc Społeczna
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 4
2. Liczba zawartych umów – 4
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 123.252,42 zł.
1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Sztumie – nazwa zadania „Zorganizowanie
wigilii dla ok. 200 osób samotnych, bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych
i najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum„ – kwota udzielonej dotacji
w formie powierzenia realizacji zadania 10.700,00 zł, kwota wykorzystana 10.695,50 zł.
Celem spotkania była integracja osób samotnych, bezdomnych, starszych,
niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum ze środowiskiem
społecznym. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu gminnego oraz
przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz ww. grup społecznych.
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie - nazwa
zadania „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” - kwota
udzielonej dotacji w formie wsparcia realizacji zadania 108.556,92 zł.
Zadanie polegało na prowadzeniu ośrodka wsparcia w Czerninie dla 10 osób starszych
(w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum. Celem zadania
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było podniesienie jakości i różnorodności usług społecznych dla osób powyżej 60 roku
życia, czego rezultatem była poprawa jakości życia tych osób.
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, ul. Jesionowa 10, Gdańsk – nazwa
zadania: „Niewidomy Turysta Zwiedza Półwysep Helski” - kwota udzielonej dotacji
w formie wsparcia realizacji zadania, która została w całości wykorzystana
- 2.000,00 zł.
Celem zadania było zwiększenie aktywności i zaradności niewidomych i słabo widzących
osób oraz aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży słabowidzących w spotkaniu
integracyjnym tj. zorganizowanie wycieczki dla 47 osób niewidomych i słabowidzących na
Półwysep Helski.
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum – nazwa
zadania - „Spotkanie opłatkowe” - kwota udzielonej dotacji w formie wsparcia
realizacji zadania, która została w całości wykorzystana - 2.000,00 zł.
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu spotkania opłatkowego w dniu
12.12.2018 r., w którym wzięło udział 52 osoby w tym przedstawiciele samorządu gminnego
i powiatowego. Ponadto w spotkaniu tym wzięły udział osoby niepełnosprawne, samotne,
starsze zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Sztum. Rezultatem spotkania było
zintegrowanie wielu grup społecznych (tj. mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, osób
starszych, niepełnosprawnych, samotnych będących członkami Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie oraz lokalnych przedstawicieli samorządu
gminnego i powiatowego) poprzez m.in. poznanie ich problemów, wspólne śpiewanie kolęd
i biesiadowanie.
PODSUMOWANIE:
Ogółem 25 organizacji pozarządowych podjęło realizację zadań na rzecz lokalnej społeczności,
z którymi zawarto 36 umów. Wszystkie umowy zostały zrealizowane.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym:
−
−
−
−
−
−

w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa – 2.570,00 zł,
w zakresie Oświaty i Wychowania – 6.000,00 zł,
w zakresie Ochrony Zdrowia – 6.575,00zł,
w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 19.540,45 zł,
w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu – 281.429,84 zł,
w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
99 050,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 13.220,00 zł,
− w zakresie Pomocy Społecznej – 123.252,42 zł.
Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 551.637,71 zł.
Wskaźniki oceny realizacji programu przyjęte na podstawie Uchwały nr XLI.333.2017 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
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Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”:
a) liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych – 7,
b) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych
konkursów - 34, liczba umów rozwiązanych przez gminę z przyczyn zależnych
od organizacji - 0,
c) łączna kwota przyznanych dotacji w ramach ogłoszonych konkursów – 550.562,71 zł,
d) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne w ramach ogłoszonych konkursów –
23,
e) liczba wniosków złożonych na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń – 2,
f) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń – 2, liczba
umów rozwiązanych przez gminę z przyczyn zależnych od organizacji - 0,
g) łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych zleconych w trybie
małych zleceń – 1.075,00 zł.
h) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne zlecone w trybie małych zleceń – 2,
i) liczba wniosków złożonych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 0,
j) liczba zawartych umów na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej - 0,
k) liczba umów rozwiązanych przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji - 0,
l) łączna kwota wsparcia zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej –
0,00 zł,
m) liczba organizacji pośredniczących w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej – 0,
n) liczba zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych współfinansowanych ze
źródeł zewnętrznych, gdzie dofinansowanie wkładu własnego pozyskane zostało przez
organizację na zasadach określonych w ustawie, z podaniem dla tych zadań łącznie wkładu
własnego oraz ich całkowitej wartości – 0.
Dodatkowo w roku 2018 Gmina Sztum przeprowadzała nabór ofert nie ujętych w wyżej
wymienionych wskaźnikach oceny realizacji programu. Były to konkursy adresowane
do stowarzyszeń, gdzie źródła finansowania pochodziły z zewnątrz. Efektem tych działań
była realizacja następujących zadań:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 3,
2. Liczba zawartych umów – 3,
3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 500.788,30 zł.
Dział Pomoc Społeczna
1.

Spółdzielnia Socjalna „Iskra” ze Sztumskiego Pola - realizacja zadania publicznego
pn. „Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej” w ramach projektu
pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja społeczno - zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Pomorskiego na lata 2014-2020 w łącznym wymiarze 30 godzin. Kwota udzielonej dotacji
w formie powierzania realizacji zadania, która została w całości wykorzystana, wynosi
4.500,00 zł. Celem zadania było wyposażenie 6 uczestników warsztatów w kompleksową
wiedzę nt. zakładania działalności gospodarczych oraz spółdzielni socjalnych,
podmiotów ekonomii społecznej, nauki pisania biznesplanu, badania rynku, itp.
2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie - nazwa
zadania - „Specjalistyczne usługi opiekuńcze wsparciem dla chorego z zaburzeniami
psychicznymi” - kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia realizacji, która
została w całości wykorzystana – 125.450,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są
zadaniem zleconym gminie, cała kwota dotacji pochodziła ze środków przyznanych przez
Pomorski Urząd Wojewódzki. Celem zadania było zwiększenie samodzielności
psychicznej, fizycznej oraz społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi przejawiającymi
się w sferze czynności dnia codziennego.

3.

Stowarzyszenie "Do życia przez życie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym, Uśnice 15, 82-400 Sztum - nazwa zadania „Prowadzenie na terenie
Gminy Sztum Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących
zaburzenia czynności psychicznych” - kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia
realizacji zadania – 373.174,00 zł, z tego kwota wykorzystana – 370.838,30 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie, mieszczący się przy ul. Akacjowej 2, jest
placówką dziennego pobytu typu A i B, zapewniając wsparcie społeczne osobom
przewlekle psychicznie chorym (typ A) i osobom upośledzonym umysłowo (typ B). Od
01.01.2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie prowadzony jest przez
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Uśnicach, w ramach realizacji zadania publicznego. Obecnie umowa
podpisana jest do 31.12.2020 r. Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerninie jest zapewnienie oparcia społecznego osobom zaburzonym
psychicznie, mającym trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem,
podnoszenie jakości ich życia, zapobieganie izolacji społecznej i dyskryminacji,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Postępowanie wspierająco - aktywizujące
doprowadzić ma te osoby do jak najwyższego stopnia ich samodzielności i zaradności
życiowej, poprawy sprawności psychofizycznej, wzmocnienia więzi rodzinnych
i środowiskowych.

Łącznie na realizację zadań publicznych przekazano organizacjom pozarządowym
kwotę 1 052 426,01 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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