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 2019”

Sztum, maj 2020 r.

W 2019 roku 40 zadań na rzecz lokalnej społeczności realizowało 26 organizacji
pozarządowych, w tym:
 26 zadań zrealizowanych zostało przez 21 stowarzyszeń na podstawie ogłoszonych
Otwartych Konkursów Ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
 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,
 2 zadania zrealizowane zostały przez 2 organizacje w trybie małych zleceń.
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 – 4.000,00 zł.
1.

Kolarski Ludowy Klub Sportowy Lider – 4.000,00 zł na realizację zadania „Cykl
3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej
skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum” (wsparcie).
W ramach projektu zorganizowano 3 rajdy rowerowe dla mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum. Celem projektu było zaprezentowanie dostępnych szlaków rowerowych oraz
propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. W rajdach wzięło udział łącznie
ponad 150 uczestników. Organizator w ramach rajdów przewidział poczęstunek oraz
drobne nagrody dla wszystkich uczestników. Podczas pierwszego rajdu zorganizowano
również pogadankę na temat lokalnej historii dotyczącej ruin mostu w Uśnicach.
Zorganizowane rajdy:
I rajd w dniu 26.05.2019 r. trasa: Sztum – Sztumskie Pole – Uśnice – Biała Góra - Sztum;
II rajd w dniu 04.08.2019 r. trasa: Sztum – Koślinka – Gronajny – Koniecwałd – Sztum;
III rajd w dniu 15.09.2019 r. trasa: Sztum – Postolin – Czernin – Pietrzwałd – Sztum.

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 „Kreatywna
edukacja – cykl dodatkowych zajęć mających na celu tworzenie i organizowanie
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warunków służących rozwijaniu aktywności i kreatywności dzieci w wieku
przedszkolnym” (powierzenie).
Projekt to cykl dodatkowych zajęć dla dzieci 5-6 letnich z terenu Miasta i Gminy Sztum,
uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr1 w Sztumie. Zajęcia te były bezpłatne
i odbywały się dwa razy w miesiącu na terenie Przedszkola. Działanie miało na celu
rozbudzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci, rozwój wrażliwości
wzrokowej, dotykowej oraz słuchowej, rozwój zdolności i zainteresowań. Zadaniem objęte
były trzy grupy 5-6 latków (łącznie 50 dzieci). Od września do listopada prowadzone były
regularnie 2 razy w miesiącu dodatkowe zajęcia kreatywne.
W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Gdańskiego Centrum Nauki HEVELIANUM.
Tam, w Laboratorium Pana Kleksa, uczestniczyły w kreatywnych warsztatach
pt. Zagadkowy zawrót głowy – w poszukiwaniu pór roku, podczas których dowiedziały się
m.in., skąd się wzięły pory roku. Po warsztatach przedszkolaki przeszły do Kreatywnego
Placu Zabaw, gdzie mogły eksperymentować, rozwijając swoją kreatywność – z wielkich
miękkich klocków tworzyły niesamowite konstrukcje.
W październiku 2019 r. odbyły się dla dzieci warsztaty pt. Piaskowe obrazki. Podczas zajęć
przedszkolaki kolorowym piaskiem posypywały poszczególne, lepkie powierzchnie
obrazka, tworząc w ten sposób niepowtarzalne dzieła.
W listopadzie 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty pt. „Misie solne” podczas których
uczestnicy eksperymentowali z barwieniem soli i tworzeniem figurek solnych.
Uwieńczeniem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie podsumowujących
warsztatów dla dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu i ich rodziców. Na spotkaniu
dzieci zaprezentowały zdobyte podczas realizacji projektu umiejętności. Były też wspólne
działania kreatywne - wykonanie jeżyków z szyszek, kreatywna nauka tańca
czy rozwiązywanie zagadek związanych z jesienią. Podczas warsztatów rodzice otrzymali
broszury z propozycjami kreatywnych zabaw dla całej rodziny i praktycznymi radami, jak
rozwijać w dziecku kreatywność. Przedszkolakom uczestniczącym w projekcie wręczono
na zakończenie wszystkich działań pamiątkowe dyplomy.
Dział Ochrona Zdrowia:
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 – 6.000,00 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 z okazji
Międzynarodowego Dnia Białej Laski, wraz z poczęstunkiem. W spotkaniu uczestniczyło
ponad 30 osób – osoby niewidome i słabowidzące ich opiekunowie oraz przedstawiciele
władz gminnych i powiatowych. W ramach zadania zaplanowano warsztaty w formie
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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 „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 3
koncentratory tlenu. Opieka paliatywna i hospicyjna domowa, prowadzona była przez zespół
pielęgniarek oraz lekarzy, 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.
Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
1.
2.
3.
4.
1.

Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 8
Liczba zawartych umów – 8
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 1
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 20.331,96 zł.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 1.500,00 zł na realizację zadania
„Organizacja cyklu 5 wykładów ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Ziemi
Sztumskiej” (powierzenie).
Zakładane cele zostały zrealizowane zorganizowano cykl 5 wykładów dzięki którym
uczestnicy poznali przeszłość ziemi sztumskiej. Wykłady traktujące o Polakach
zamieszkujących Pomorze i ziemię sztumską w przeszłości propagowały postawy
patriotyczne, ukazywały również wielokulturowość Pomorza.
Zorganizowano następujące wykłady:
− Maj 2019 r. - Dr Roman Dzięgielewski „Jak młodzież Prus Królewskich odbywała
peregrynacje na studia zagraniczne”,
− Czerwiec 2019 r. - Mgr Krystian Zdziennicki „Powiat sztumski w latach 1818-1945”,
− Wrzesień 2019 r. - Dr Adam Szymanowicz „Polski wywiad wojskowy w przededniu
II wojny światowej”,
− Wrzesień 2019 r. - Dr hab. Wiesław Nowosad „ Guldernsternowie w Prusach
Królewskich w XVII wieku”,
− Listopad 2019 r. - Dr hab. Radosław Biskup „Mario Glauert i jego dzieje kapituły
pomezańskiej w średniowieczu uwagi o przeszłości i przekładzie”.
W wykładach każdorazowo udział brało 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.
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2.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork – 3.720,00 zł
na realizację zadania „Edukacja i wychowanie – czyli wakacji czas spędzanie”
(wsparcie).
Poprzez realizację zadania, dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu programu kolonii
oraz stosowaniu metodyki zuchowej, zostały osiągnięte następujące cele:
−
zorganizowano tanią formę wyjazdu i pobytu dzieci na wakacyjnym wypoczynku
dzięki minimalizacji kosztów kwaterunku i opieki wychowawczej,
−
zapewniono zmiany warunków klimatycznych uczestnikom wypoczynku przez
wyjazd w inne regiony kraju o piaszczystym podłożu, terenie zalesionym
i w pobliżu jeziora,
−
zapewniono korzystny i pozytywny rozwój dzieci poprzez czynny wypoczynek
i różnorodność oferowanych zajęć rekreacyjnych, manualnych i umysłowych,
−
zapewniono pobyt w bezpośredniej bliskości środowiska naturalnego, a przez
to pobudzono zainteresowanie i wrażliwość dzieci na środowisko,
−
promowano metody harcerskie polegające na uczeniu i wychowaniu przez
działanie,
−
stworzono warunki pobytu wymagające posłuszeństwa, odpowiedzialności,
samodzielności i zaradności uczestników,
−
pogłębiano wiedzę o historycznych wydarzeniach mających miejsce
na zwiedzanych terenach, a przez to kształtowano patriotyczne postawy.
W ramach zadania w dniach od 14 do 27 lipca 2019 roku zorganizowano 14 - dniowy
obóz w Papierni gmina Lipusz, powiat kościerski na harcerskiej bazie Obozowej dla 50
osób. Był to obóz pod namiotami. Podczas pobytu uczestnicy poznawali harcerskie
obyczaje, rozwijali umiejętności wokalne, poznali kulturę i historię regionu, rozwijali
sprawność fizyczna, a także poznali teren Kaszub oraz kulturę kaszubską.

3.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn – 0,00 zł
(przekazana dotacja 1.280,00 zł - Umowa została rozwiązana za porozumieniem
stron a dotacja zwrócona w całości) na realizację zadania „Obóz harcerski”
(wsparcie).
W ramach zadania w terminie 04-19 lipca 2019 roku w Siemianach zorganizowano
16 dniowy obóz harcerski dla 15 uczestników. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Gdańska Hufiec Kwidzyn złożył sprawozdanie z wykonania zadania. Ze względu na
braki formalne i merytoryczne złożonego sprawozdania wyżej wymieniona organizacja
została wezwana do złożenia uzupełnień. W odpowiedzi złożyła pismo zawierające
prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jak uzasadnienie podając nie
dokonanie właściwego rozliczenia przez jednostkę organizacyjną, której dotyczyła
przyznana dotacja, tj. 1 Artystyczną Wielopoziomową Drużynę Harcerską. Umowa
o realizację niniejszego zadania została rozwiązana.

4.

Regionalne Stowarzyszenie „Prometeusz” – 2.000,00 zł na realizację zadania „Gry
plenerowe” (powierzenie).
Realizacja zadania pozwoliła na realizację założonych przez Stowarzyszenie celów
jakimi było upowszechnienie zdrowego stylu życia poprzez przedstawienie różnych form
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aktywności społecznej, przedstawienie ciekawych i integrujących sposobów na spędzanie
wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzinnych.
W ramach zadania od 26 do 30 sierpnia 2019 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: Sen,
Molkky, Othello. Codziennie prezentowano również około 20 tytułów gier, w które
uczestnicy zadania mogli zagrać. Każdorazowo udział w zajęciach brało około 50 osób.
5.

Klub sportowy Active&fit – 1.980,00 zł na realizację zadania „Sztum jest fit”
(powierzenie).
Zakładany cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty, zwiększyła się
popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum.
W ramach projektu przeprowadzono bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum. Zajęcia odbywały się w miesiącach maj, czerwiec i wrzesień trzy razy
w tygodniu na terenach siłowni zewnętrznych w Parku miejskim, Kompleksie sportowym
przy ul. Reja w Sztumie oraz na terenie rekreacji w Zajezierzu. W zajęciach brało udział
ok. 25 osób.

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze – 3.333,96 zł na realizację zadania
„Organizacja stoiska produktów lokalnych ziemi Sztumskiej podczas Dożynek
Gminnych (zupa grochówka ok. 240 l., tj. 800 porcji” (wsparcie), kwota udzielonej
dotacji 3.500,00 zł, kwota wykorzystana 3.333,96 zł.
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 8
września 2019 roku podczas Dni Ziemi Sztumskiej nabrały szczególnego charakteru.
Podczas wydarzenia wydano około 800 porcji zupy wraz z pieczywem.

7.

Stowarzyszenie „Przystań” Biała Góra – 1.798,00 zł na realizację zadania
„Przekazanie tradycji Dolnego Powiśla poprzez organizację warsztatów
międzypokoleniowych – Zioła jako niezastąpiony, naturalny skarb” (wsparcie),
kwota udzielonej dotacji 1.800,00 zł, kwota wykorzystana 1.798,00 zł.
Celem zadania była realizacja warsztatów o tematyce wykorzystania ziół, poznania ich
wartości w naszym codziennym życiu.
Dwudniowe warsztaty z zastosowania ziół, dzikich roślin w ziołolecznictwie i kuchni
przeprowadził certyfikowany trener Pedagogiki Dzikiej Przyrody. Warsztaty odbywały
się częściowo w terenie w formie spaceru botanicznego na trasie Biała Góra – Benowo.
Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów zakupiono 2 zestawy kawowe. W warsztatach
wzięło udział 20 osób z terenu miasta i Gminy Sztum.
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W bezkonkursowym trybie małych zleceń udzielono dotacji w formie wsparcia na realizację
następujących zadań publicznych:
1.

Stowarzyszenie „Do życia przez życie” – 6.000,00 zł na realizację zadania
„Organizacja pleneru w Postolinie” (wsparcie).
W ramach zadania w dniach 13-21 lipca 2019 roku w Postolinie zorganizowany został
plener malarsko - rzeźbiarski, w którym udział wzięło 16 artystów. Podczas pleneru
artyści wykonali rzeźby drewniane, które wykorzystane zostały do szopki
bożonarodzeniowej ustawionej na Placu Wolności w Sztumie.

Dział Kultura Fizyczna i Sport rozdział Kultura fizyczna:
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 – 280.592,92 zł.
1.

Klub Piłkarski „Olimpia” – 41.000,00 zł na realizację zadania „Rozwój sportu
poprzez 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 zawodników w 3 grupach wiekowych:
seniorzy – 24 zawodników, młodzików – 16 zawodników, orlik – 10 zawodników oraz
30 zawodników w wieku do 18 lat nie zrzeszonych w żadnej z drużyn, łącznie 80 osób.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
− systematyczne treningi 2 razy w tygodniu,
− uczestnictwo w rozgrywkach towarzyskich i turniejach piłkarskich.
Z otrzymanej dotacji sfinansowano odzież sportową, organizację turniejów oraz udział
w turniejach (w tym transport zawodników, opłaty sędziowskie, zakup wody), zajęcia
prowadzone 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. Z zajęć skorzystało około 42 osób, systematycznie
uczestniczyło w zajęciach 20 osób.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
− prowadzenie systematycznych treningów od 4 do 6 razy w tygodniu: na przystani
kajakowej w Sztumie w klubowej siłowni oraz terenach leśnych Sztumu,
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− organizacja i udział zawodników w obozie rozpływaniowym w Malborku w terminie
od 29 kwietnia do 05 maja 2019 roku i trzech zgrupowaniach sportowych w Szteklinie
w terminie od 01 do 14 lipca 2019 roku, od 22 lipca do 04 sierpnia 2019 roku i od 16
do 26 sierpnia 2019 roku,
− udział w zawodach sportowych m. in.: Ogólnopolskich konsultacjach w Wałczu,
Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Wolsztynie, Mistrzostwach Polski
w Maratonie w Opolu, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski
w Poznaniu.
W ramach przyznanych środków opłacono również trenera prowadzącego treningi,
zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowych na wodzie: kajak
dwuosobowy oraz 2 sporttestery - urządzenia elektroniczne pozwalające na zdalny
monitoring pracy zawodników.
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 treningi w grupach szkoleniowych
biegów średnich i długich oraz grupie sprintu, skoków oraz rzutów głównie na nowym
stadionie tartanowym, salach sportowych oraz w terenie, w ramach dotacji
sfinansowano wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia;
− zorganizowano zimowy obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w Niedzicy dla 23
osobowej grupy;
− zorganizowano udział w zawodach lekkoatletycznych we wszystkich kategoriach
wiekowych od szczebla lokalnego poprzez wojewódzkie, międzywojewódzkie
i ogólnopolskie,
− zorganizowano 20 lekkoatletycznych imprez m. in. Zakończenie XX Grand Prix
Sztumu w biegach Przełajowych, XXIX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności
3 maja, Czwartki Lekkoatletyczne, Memoriał W. Murawskiego.
− zakupiono niezbędny sprzęt sportowy oraz witaminy i odżywki dla zawodników,
− wszyscy zawodnicy zostali ubezpieczeni.
W organizowanych zajęciach udział wzięło 66 osób – dzieci i młodzieży oraz 51 osób –
juniorów, seniorów i masters zawodników i członków Klubu oraz liczna grupa
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
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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 kolarstwa górskiego (MTB). W ramach realizowanego zadania w sezonie 12
zawodników trenowało systematycznie w specjalistycznych treningach na szosie. Treningi
od-bywały się średnio 4 razy w tygodniu. Zawodnicy startowali według kalendarza imprez
Polski Związek Kolarski i masters. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano m. in. zakup rowerów, części i osprzętu rowerowego, paliwa do samochodów służących
zabezpieczeniu zawodników podczas treningów szosowych, ubezpieczenie i licencje
zawodników, noclegi i wyżywienie na zawodach kolarskich, obsługę księgową oraz
trenera.

5.

Klub Sportowy Czernin – 40.888,66 zł, na realizację zadania „Rozwój sportu poprzez
propagowanie gry w piłkę nożną na terenie wiejskim gminy Sztum w sołectwie
Czernin”, kwota udzielonej dotacji 41.000,00 zł, kwota wykorzystana 40.888,66 zł.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej
poprzez 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 2019 roku prowadził drużyny: seniorów – 27 zawodników, młodzików – 22
zawodników, orlik – 13 zawodników, żak – 11 zawodników oraz 42 zawodników w wieku
do 18 lat nie zrzeszonych w żadnej z drużyn, łącznie 115 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 i odzieży
sportowej.

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
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od szczebla lokalnego do krajowego. W ramach przyznanej dotacji zorganizowano takie
zawody jak:
− Miejsko – Gminne Igrzyska Dzieci w Czwórboju lekkoatletycznym;
− Miejsko – Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej;
− Miejsko – Gminne Igrzyska w Biegach Przełajowych;
− Miejsko – Gminne Igrzyska Dzieci w 6-osobowej piłce nożnej;
− Miejsko – Gminne Igrzyska Młodzieży szkolnej w lekkoatletyce.
W ramach dotacji Klub organizował wyjazdy dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum na zawody od szczebla gminnego przez
powiatowy do wojewódzkiego, w ciągu roku były to 33 wyjazdy.
W ramach zadania prowadzono systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta i Gminy Sztum, celem ich przygotowania
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,
wyżywienie, noclegi, opłaty startowe), zakup sprzętu do organizacji zawodów oraz strojów
sportowych dla uczestników zajęć pozalekcyjnych, wynagrodzenie trenerów, obsługę
zadania. We wszystkich działaniach udział wzięło ok. 600 dzieci i młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Sztum.
7.

Ludowy Klub Sportowy w Postolinie – 16.959,26 zł na realizację zadania „Rozwój
sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin”, kwota
udzielonej dotacji 17.000,00 zł, kwota wykorzystana 16.959,26 zł.
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 Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz turniejach i meczach towarzyskich.
W zajęciach uczestniczyła drużyna seniorów - 25 zawodników uprawnionych do gry przez
Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz 15 zawodników w wieku do 18 lat nie zrzeszonych
w żadnej z drużyn, łącznie 40 osób. 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 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 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
10 | S t r o n a

wspieranie zwyczaju uprawiania sportu w każdym wieku. W klubie trenowało
51 zawodników, w tym 33 seniorów i 18 juniorów.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
− treningi piłkarskie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów odbywały się
2 razy w tygodniu w dwóch grupach, osobno dla seniorów i osobno dla młodzieży,
czas trwania treningu wynosił 2 godziny,
− rozgrywanie meczów sparingowych, w tym udział meczach wyjazdowych,
− uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN w klasie A,
− udział w turnieju Mikołajkowym w Sztumie;
− udział w turnieju „Z podwórka na stadion” organizowany w Mikołajkach
Pomorskich.
Z otrzymanej dotacji sfinansowano sprzęt sportowy - odzież sportową, wynajem obiektów
sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, badania lekarskie zawodników, transport
zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, usługę księgowości związaną z obsługą
zadania, napoje i odżywki dla zawodników oraz materiały niezbędne do utrzymania
murawy boiska.
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, ponadlokalnym
i międzynarodowym. 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.
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 cotygodniowe czwartkowe marsze z kijkami Nordic Walking,
połączone z instruktażem,
− organizacja wyjazdów na marsze Nordic Walking w ramach zawodów m.in.
na Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz Puchar Europy w Osielsku, Puchar Polski
w Mielnie, Puchar Polski i Puchar Europy w Legnicy oraz innych zawodów zgodnie
z kalendarzem imprez Polskiej Federacji i Stowarzyszenia Nordic Walking i innych
organizatorów,
− organizowanie marszów w ramach Grand Prix Sztumu, Międzynarodowego
Sztumskiego Biegu Solidarności, Nocnego Biegu Świętojańskiego,
− organizacja Otwartych Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w Nordic Walking.
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W ramach przyznanej dotacji sfinansowano: koszty wyjazdów na zawody, organizację
Otwartych Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w Nordic Walking, obsługę księgową oraz
zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
W zadaniu udział wzięły 33 osoby.
10. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” – 18.000,00 zł na realizację zadania „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 i Igrzysk Dzieci. Zawodnicy sekcji kajakowej startowali m.in. w
Ogólnopolskich Konsultacjach Juniorów w Wałczu, Długodystansowych Mistrzostwach
Polski w Wolsztynie, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy
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
przy-znanej dotacji wzięli udział w Obozie zimowym w Człuchowie zorganizowanych w
dniach 12-20 lutego 2019 roku, Obozie rozpływaniowym w Malborku w dniach od 29
kwietnia do 05 maja 2019 roku, w dwóch zgrupowaniach w Szteklinie w dniach 01-14
lipca 2019 roku, 16-26 sierpnia 2019 roku, oraz zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie w
dniach 05-15 grudnia 2019 roku. W sekcji kajakowej programem szkolenia objętych było
10 systematycznie uczestniczących w zajęciach zawodników oraz sekcja naborowa średnio
około 12 osób - łącznie 22 osoby.
W ramach dotacji prowadzone były również systematycznie zajęcia w udoskonalające
umiejętność gry w tenisa stołowego. W 2019 roku zorganizowano 7 turniejów tenisa, w
których uczestniczyło około 50 zawodników.
W ramach przyznanej dotacji sfinansowano: koszty dojazdów, wyżywienia i pobytu na
obozach, zgrupowaniach i zawodach, nagrody z przeznaczeniem na organizowane turnieje
tenisa stołowego, sprzęt sportowy – wiosło kajakowe oraz odzież sportową, wynajem
obiektów i sprzętu sportowego, pracę trenera.
11. Klub Sportowy Sztumskie Smoki – 3.745,00 zł na realizację zadania
„Upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinie smoczych łodzi wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum”, kwota udzielonej dotacji 4.500,00 zł, kwota wykorzystana
3.745,00 zł.
Celem publicznym zadania było propagowanie zdrowego stylu życia i reprezentowanie
Miasta i Gminy Sztum podczas zawodów o randze ogólnopolskiej. Dzięki systematycznym
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treningom prowadzonym przez klub wzrósł poziom sportowy i ilość młodzieży
uczestniczącej w treningach. Zawodnicy klubu brali udział w imprezach sportowych rangi
regionalnej i ogólnopolskiej takich jak: Smoki na Brdzie w Bydgoszczy, Regaty Smoczych
Łodzi w Chełmnie, Wyścig o Puchar Federacji Smoczych Łodzi w Bydgoszczy, Regaty
Smoczych Łodzi i Złote wiosło Jezioraka.
W ramach dotacji prowadzone były regularne treningi trzy razy w tygodniu dla grupy
ok. 12 osób z terenu Miasta i Gminy Sztum. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano
zakup sprzętu sportowego w postaci wioseł – 5 szt., opłaty startowe oraz usługę transportu
na zawody. W zadaniu uczestniczyło łącznie 21 osób.
12. Sztumski Klub Tenisa Ziemnego „BREAK POINT” – 6.000,00 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. Klub w ramach dotacji zorganizował
następujące turnieje: „Majówka 2019”, „Wakacje 2019” i „Puchar Sztumu 2019”.
Zawodnicy Klubu brali także udział w następujących rozgrywkach: Papiernik Cup 2019,
Grand Prix Tczewa 2019, oraz Grand Prix Iławy 2019. W ramach działania odbywały się
treningi biegowe i ogólnorozwojowe, prowadzone były również zajęcia na kortach z
instruktorem 2 razy w tygodniu dla dzieci i 2 razy w tygodniu dla osób dorosłych. Z zajęć
korzystało 15 osób. Z przyznanej dotacji sfinansowano sprzęt treningowy oraz nagrody na
organizowane przez Klub zawody.
Dział Kultura fizyczna i sport rozdział Pozostała działalność:
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 – 14.656,80 zł.
1.

Stowarzyszenie „Przystań” Biała Góra – 4.950,72 zł na realizację zadania „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 PROW na lata 2014-2020, działanie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – dofinansowanie
wkładu własnego” (wsparcie), kwota udzielonej dotacji 4.991,27 zł, kwota
wykorzystana 4.950,72 zł.
Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie założonego przez Stowarzyszenie celu
tj. zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturowych, pobudzenie aktywności społecznej
i sportowej mieszkańców terenów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w Białej
Górze oraz urządzenie strefy fitness i placu zabaw w Piekle. Dotacja stanowiła
dofinansowanie wkładu własnego projektu grantowego.
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W ramach zadania urządzono:
− ogólnodostępną strefę fitness oraz ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości Piekło,
miejsce fitness zostało wyposażone w 2 podwójne obiekty siłowni zewnętrznej oraz
tablicę informacyjną, pod budowanymi obiektami małej infrastruktury wykonano
utwardzenie z kostki, w ramach placu zabaw wybudowany został obiekt małej
infrastruktury - karuzela dla dzieci, wykonano również nasadzenia;
− miejsce rekreacji w miejscowości Biała Góra, które wyposażono w stół stacjonarny do
pingponga, wykonano również nasadzenia.
Dodatkowo Stowarzyszenie zorganizowało 2 festyny promujące realizowany projekt,
jeden w miejscowości Piekło i jeden z Białej Górze, z poczęstunkiem grami i zabawami o
charakterze sportowo rekreacyjnym, animacjami dla dzieci oraz kącikiem ekologicznym z
grami o charakterze ekologicznym. W każdym z tych wydarzeń uczestniczyło ok. 100
osób. Całkowita wartość zadania wyniosła 49.552,00 zł.
2.

Klub Piłkarski Ruch Gościszewo – 4.994,72 zł na realizację zadania: „Realizacja
projektu grantowego pn. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich
poprzez urządzenie boiska sportowego oraz miejsca rekreacji w Gościszewie”
realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – dofinansowanie wkładu własnego”
(wsparcie), kwota udzielonej dotacji 4.998,23 zł, kwota wykorzystana 4.994,72 zł.
Cel zadania zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturowych, pobudzenie aktywności
społecznej i sportowej mieszkańców terenów wiejskich poprzez urządzenie boiska
sportowego oraz miejsca rekreacji w Gościszewie został osiągnięty.
Przyznana dotacja stanowiła dofinansowanie wkładu własnego realizowanego przez Klub
projektu grantowego.
W ramach projektu utworzono miejsce rekreacji oraz obiekt sportowy w centrum
miejscowości Gościszewo.
Miejsce rekreacji zostało wyposażone w grill, 2 stoły, 4 ławki oraz kosz na śmieci, pod
budowanymi obiektami małej infrastruktury wykonano utwardzenie z kostki, wykonano
również nasadzenia.
Obiekt sportowy w formie boiska zyskał nową nawierzchnię trawiastą.
Klub zorganizował również wydarzenie integracyjne, skierowane do mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum z poczęstunkiem w formie grillowanej, grami i zabawami o charakterze
sportowo rekreacyjnym, animacjami dla dzieci oraz kącikiem ekologicznym. W festynie
udział wzięło około 150 osób.
Całkowita wartość projektu wyniosła 49.952,00 zł.

3.

Klub sportowy Czernin – 4.711,36 zł na realizację zadania: „Realizacja projektu
grantowego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
urządzenie boiska sportowego oraz strefy fitness w Czerninie” realizowanego
w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” – dofinansowanie wkładu własnego” (wsparcie),
kwota udzielonej dotacji 4.723,45 zł, kwota wykorzystana 4.711,36 zł.
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W związku z realizacją zadania cel jakim było zaspokajanie potrzeb społecznych
i kulturowych, pobudzenie aktywności społecznej i sportowej mieszkańców terenów
wiejskich poprzez urządzenie boiska sportowego oraz miejsca rekreacji w Czerninie został
osiągnięty.
Klub w ramach projektu utworzył ogólnodostępną strefę fitness oraz ogólnodostępny
obiekt sportowy w miejscowości Czernin.
Miejsce fitness zostało wyposażone w 2 podwójne obiekty siłowni zewnętrznej oraz tablicę
informacyjną, miejsce pod obiektami małej infrastruktury zostało utwardzone, w obrębie
boiska wykonano również nasadzenia. Boisko sportowe zyskało 2 nowe trybuny.
W ramach projektu zorganizowano również wydarzenie integracyjne skierowane
do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
Podczas wydarzenia zapewniono poczęstunek, zorganizowano turniej sportowy oraz mecz
juniorów wraz z sędziowaniem dla uczestników festynu zorganizowano również gry
i zabawy dla dzieci oraz kącik ekologiczny.
Całkowita wartość zadania wyniosła 47.376,00 zł.
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 – 100.000,00 zł.
1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” - 44.200 zł na realizację zadania
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia
(roczniki 2013-2003) z wykorzystaniem bazy sportowej na terenie Miasta Sztum
poprzez organizowanie zajęć sportowych połączonych z realizacją programów
profilaktycznych” (powierzenie).
Zadanie polegało na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w różnorodnych
formach dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia z terenu Miasta i Gminy
Sztum, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Zakładane rezultaty zostały
osiągnięte tj. podniesienie poziomu sprawności ogólnej, zdrowotnej oraz umysłowej dzieci
i młodzieży poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z realizacją programu
edukacyjno-profilaktycznego, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, odciąganie
od pokus spożywania alkoholu, palenia papierosów i używania tytoniu, zapobieganie agresji
i przemocy poprzez wyładowanie energii w różnych formach aktywności sportowej oraz
zdrowa rywalizacja na obiektach sportowo-rekreacyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowań
sportowych oraz umysłowych. 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,
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program Noe”,
− Wakacje na sportowo, nauka pływania, zawody pływackie, przejażdżka łodzią
motorową, gry, zabawy,
− wyjazdy na naukę jazdy konnej do Agroturystyki Klimbergowice w Sztumskiej Wsi
połączone ze zdobywaniem wiedzy na temat koni, opieki nad nimi, pielęgnacji, grill,
ognisko, zabawy sportowe,
− obóz sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy z wieloma atrakcjami sportowymi,
rekreacyjnymi, turystyczno-poznawczymi z programem edukacyjno-profilaktycznym
z zakresu uzależnień i przemocy,
− wyjazd na basen do Kwidzyna, wyjazd do Parku Wodnego w Termy Cieplickie,
− wyjazd na ścianę wspinaczkową,
− wyjazd do Parku Linowego w Malborku,
− imprezy sportowo-rekreacyjne w biegach przełajowych, lekkiej atletyce oraz grach
i zabawach, w tym Halowy Festyn Lekkoatletyczny o Uśmiech Dziecka,
− zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone na obiektach sportowych Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie, Zespole Szkół
w Sztumie oraz na stadionie lekkoatletycznym w Sztumie i w lesie np. tenis stołowy,
piłka nożna, unihokej, gry, zabawy.
Łącznie w ww. zajęciach wzięło udział 260 dzieci i młodzieży.
2.

Klub Piłkarski Olimpia Sztum – 7.800,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia (roczniki 2013-2003)
z wykorzystaniem bazy sportowej na terenie Miasta Sztum poprzez organizowanie
zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych”
(powierzenie).
Zadanie polegało na prowadzeniu treningów w piłkę nożną, spotkań profilaktycznych oraz
organizowaniu turniejów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia z terenu
Miasta i Gminy Sztum. W treningach i turniejach udział wzięło 220 osób. Zakładane
rezultaty zostały osiągnięte tj. rozwój sprawności fizycznej, nauka koleżeństwa, nabycie
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nauka zasady fair play, poszerzenie
wiedzy na tematów skutków nadużywania alkoholu i innych środków odurzających.
Uczestnicy za udział w turniejach otrzymali nagrody rzeczowe i puchary.

3.

Klub Sportowy Czernin – 18.000,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia (roczniki 2013-2003)
z wykorzystaniem bazy sportowej na terenie Gminy Sztum poprzez organizowanie
zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych”
(powierzenie).
Zadanie polegało na prowadzeniu treningów w piłkę nożną, spotkań profilaktycznych oraz
organizowaniu turniejów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia z terenu
Miasta i Gminy Sztum. W ww. zajęciach udział wzięło 110 osób. Uczestnicy za udział w
treningach i turniejach otrzymali nagrody w formie koszulek i bluz sportowych, spodni,
spodenek oraz getrów. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte tj. zagospodarowano czas
wolny dzieciom i młodzieży, zwiększono wiedzę uczestników na temat wpływu alkoholu
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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 – 30.000,00 zł na realizację 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” (powierzenie).
Kolonie profilaktyczne odbyły się w Darłowie w terminie od 22.06.2019 r. do 01.07.2019
r. 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 koleżeńskich,
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, kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia,
zapobieganie uzależnieniom, przemocy i innym niepożądanym 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 pedagogiczno-medyczną. Odpowiednie
dobrane metody i środki pracy terapeutycznej pozwoliły na osiągnięcie celów programu
profilaktycznego, na poziomie adekwatnym do możliwości rozwojowych jego adresatów.
Metody i formy pracy były dostosowywane do wieku uczestników oraz potrzeb i specyfiki
grupy. Zastosowano metody pracy m. in. takie jak: techniki plastyczne, śpiew
i muzykowanie, pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe, inscenizacje, zabawy,
zajęcia sportowo-rekreacyjne i konkursy. Podczas zajęć poruszano takie tematy jak:
dlaczego sięgamy po używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, zagrożenia
i ciemne strony uzależnień, zabawa bez używek, przemoc słowna, fizyczna, psychiczna,
przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym. Uczestnicy wypoczynku na koniec
wypełnili ankiety, z której wynika, że 94,74 % osób poszerzyło swoją wiedzę na temat
profilaktyki uzależnień.
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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 – 13.500,00 zł.
1.

Stowarzyszenie „Prometeusz” - 8.500,00 zł na realizację 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” (powierzenie).
W ramach zadania przeprowadzono:
− zajęcia profilaktyczno-edukacyjne 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 malowania figurek. Uczestnicy zajęć uczyli się
malować figurki do gier planszowych. W ramach zajęć została przeprowadzona
pogadanka na temat uzależnień, przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami,
ponadto zajęcia pokazały alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i odkrywania
potencjału twórczego dzieci,
− zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z tworzenia gry planszowej. Uczestnicy stworzyli
grę planszową Integro o tematyce uzależnień od alkoholu, którą będzie można
wykorzystać w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym,
− zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z uczestnictwa w sesjach gier wyobraźni (RPG).
Zajęcia prowadzone były przez Mistrza Gry Pana Macieja Pietkiewicza, których
tematem były uzależnienia. Sesje miały na celu integrację dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych uczestniczących w projekcie, uczące współpracy, kreatywności,
wspólnego spędzania czasu,
− Całonocne spotkanie z grami planszowymi tzw. Noce z grami planszowymi. 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 używek. Poza zabawami i grami poruszono treści uzależnień
od alkoholu, narkotyków i papierosów.
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 60 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku
życia.
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2.

Klub Piłkarski Olimpia Sztum – 5.000,00 zł na realizację 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” (powierzenie).
Zadanie polegało no zorganizowaniu dwóch wycieczek (piesza, rowerowa)
do Agroturystyki Klimbergowice w Sztumskiej Wsi. Podczas zadania zostały
zorganizowane zajęcia z tematyki uzależnień i przemocy a także zajęcia na świeżym
powietrzu, grę w piłkę nożną i piłkę siatkową oraz ognisko. Zakładane cele i rezultaty
zostały osiągnięte tj. zagospodarowano wolny czas, rozwijano ogólną sprawność fizyczną,
zwiększono świadomość dzieci dotyczącą potrzeby czynnego wypoczynku, poruszane
były tematy uzależnień i przemocy, zapoznano z głównymi przyczynami sięgania
po alkohol, używki oraz ze skutkami z tym związanymi, kształtowano postawę zdrowej
rywalizacji. W zajęciach wzięło udział 80 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku
życia.

Dział Rodzina
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 6,
2. Liczba zawartych umów – 6,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 175.544,64 zł.
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 2.000,00 zł na realizację zadania
„Niewidomy Turysta Zwiedza Toruń” (wsparcie).
Celem zadania było zwiększenie aktywności i zaradności niewidomych i słabowidzących
osób oraz aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży słabowidzących w spotkaniu
integracyjnym, tj. zorganizowanie wycieczki dla 47 osób niewidomych i słabowidzących
w Toruniu.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum –
2.000,00 zł na realizacje zadania „Integracja osób niepełnosprawnych, emerytów,
rencistów i inwalidów: I - Grill, II – Spotkanie opłatkowe” (wsparcie).
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu w dniu 12.06.2019 r. grilla, w którym
uczestniczyło 58 osób zrzeszonych w PZERiI Oddziału Rejonowego w Sztumie. Spotkanie
oraz konsumpcja zostało zorganizowane na Tarasie Plaży Miejskiej BURCZYK-ESTRADA
w Sztumie. Spotkanie opłatkowe odbyło się w dniu 12.12.2019 r. podczas którego
uczestniczyło 45 osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum, wraz z lokalnymi przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz
Powiatu Sztumskiego.
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3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” - 87.660,16 zł
na realizację zadania „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących”
(wsparcie) – kwota udzielonej dotacji 88.396,80 zł, kwota wykorzystana 87.660,16 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
było podniesienie jakości i różnorodności usług społecznych dla osób powyżej 60 roku
życia, czego rezultatem była poprawa jakości życia tych osób. Dzienny Ośrodek Wsparcia
działał od dnia 2 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przez pięć dni w tygodniu po 6 godzin
dziennie.
4. Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Sztumie – 11.000,00 zł na realizację zadania
„Zorganizowanie wigilii dla ok. 200 osób samotnych, bezdomnych, starszych,
niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”
(powierzenie).
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
i powiatowego oraz przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz ww. grup
społecznych.
5. Fundacja „Przystań” - 70.884,48 zł na realizację zadania „Zapewnienie schronienia
dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Sztum” (powierzenie).
Głównym celem zadania było zapewnienie całodobowego pobytu i jednego ciepłego posiłku
dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Sztum. Osoby bezdomne przebywające
w Schronisku na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez MGOPS w Sztumie
otrzymały odpowiednie wsparcie w formie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem.
Zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym – tryb małych zleceń:
1. Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności seniorów “LABUNTUR ANNI” –
2.000,00 zł na realizację zadania „Dzień Seniora – 2019” (powierzenie).
Głównym celem projektu była integracja środowiska senioralnego w Mieście i Gminie
Sztum, w tym również ochrona i promocja zdrowia, poprzez organizację Dnia Seniora.
Uroczystość odbyła się w salach Sztumskiego Centrum Kultury, gdzie odbywały się m.in.
występy artystyczne. Podczas spotkania była możliwość skorzystania z porad i zabiegów
rehabilitacyjnych, jak również można było uzyskać informację odpowiedzi na pytania od
pracowników MGOPS w Sztumie, którzy służyli swoim wsparciem w przygotowanym
punkcie informacyjnym.
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Dział Pomoc Społeczna
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1,
2. Liczba zawartych umów – 1,
3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 58.970,45 zł.
1. Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności seniorów “LABUNTUR ANNI” –
58.970,45 zł na realizacje zadania „Prowadzenie Klubu Senior+ AMATOR”
(powierzenie) - kwota udzielonej dotacji 59.601,00 zł, kwota wykorzystana 58.970,45 zł.
Realizacja zadania pozwoliła zarówno na poszerzenie, jak i wzbogacenie aktualnej oferty
wsparcia osób w wieku 60+ na terenie Miasta i Gminy Sztum. Bezpośrednim efektem zadania
było zapewnienie 30 miejsc w Klubie Senior + dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta
i Gminy Sztum. W okresie realizacji zadania seniorzy korzystali z różnorodnych form
aktywności, m.in. brali udział w zajęciach muzyczno-teatralnych, gimnastyczno-manualnych,
artystyczno-manualnych, nauce języka obcego, warsztatach fotografii cyfrowej i filmowania,
a także w wykładach tematycznych. Realizacja zadania pozwoliła także na zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego. Uczestnictwo w Klubie
Senior + wpłynęło na zwiększenie się liczby osób starszych aktywnych i angażujących się
w działania na rzecz zarówno swoich rówieśników, jak i pozostałej części lokalnej
społeczności.
Zadania publiczne realizowane w 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej:
W roku sprawozdawczym w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano jedno zadanie
publiczne. W związku z tym, że wskaźniki oceny realizacji niniejszego Programu dotyczą
tego instrumentu zostało ono opisane poniżej, mimo iż Inicjatorem nie była organizacja
pozarządowa, tylko grupa nieformalna składająca się z grupy mieszkańców jednej
wspólnoty mieszkaniowej w Sztumie .
Inwestycja dotyczyła realizacji zadania „Przebudowa chodnika przy budynku wielorodzinnym
wspólnoty mieszkaniowej Nowowiejskiego 20 w Sztumie”. W ramach tego zadania
przebudowano chodnik przy ul. Nowowiejskiego. Wkład Gminy wyniósł 12.377,91 zł i polegał
na zakupie i przekazaniu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac
budowlanych. Wkładem mieszkańców była praca społeczna polegająca na przygotowaniu
wniosku o realizację zadania publicznego i uporządkowanie terenu po zakończeniu zadania
oraz udział finansowy - zlecenie i opłacenie wykonania prac budowlanych. Całkowita wartość
zadania wyniosła 21.417,91 zł.

21 | S t r o n a

PODSUMOWANIE:
Ogółem 26 organizacji pozarządowych podjęło realizację zadań na rzecz lokalnej społeczności,
z którymi zawarto 40 umów. Dodatkowo w przypadku zadania realizowanego w trybie
inicjatywy lokalnej Inicjatorem zadania była grupa mieszkańców. Wszystkie umowy zostały
zrealizowane.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym:









w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa – 4.000,00 zł,
w zakresie Oświaty i Wychowania – 6.000,00 zł,
w zakresie Ochrony Zdrowia – 6.000,00zł,
w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 20.331,96 zł,
w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu:
zadania w zakresie Kultury fizycznej – 280.592,92 zł,
zadania w zakresie Pozostałej działalności – 14.656,80 zł,
w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
100 000,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 13.500,00 zł,
 w zakresie Rodzina – 175.544,64 zł,
 w zakresie Pomocy społecznej – 58.970,45 zł,
 w zakresie realizowanej Inicjatywy lokalnej – 12.377,91 zł,
Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 691.974,68 zł.
Wskaźniki oceny realizacji programu przyjęte na podstawie Uchwały nr LV.439.2018 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 07 listopada 2018 roku 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 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”:
a) liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych – 6:
terminy ogłoszonych konkursów:
− 28.01.2019 roku,
− 13.02.2019 roku,
− 22.02.2019 roku,
− 19.03.2019 roku,
− 03.07.2019 roku,
− 13.09.2019 roku.
b) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych konkursów
- 26, liczba umów rozwiązanych przez gminę z przyczyn zależnych od organizacji - 1,
c) łączna kwota przyznanych dotacji w ramach ogłoszonych konkursów – 391.003,85 zł,
d) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne w ramach ogłoszonych konkursów –
21,
e) liczba wniosków złożonych na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń – 2,
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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 – 8.000,00 zł,
h) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne zlecone w trybie małych zleceń – 2,
i) liczba wniosków złożonych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 1,
j) liczba zawartych umów na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 1,
k) liczba umów rozwiązanych przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji - 0,
l) łączna kwota wsparcia zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej –
12.377,91 zł,
m) liczba organizacji pośredniczących w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej – 0 (Inicjatorem zadania była grupa mieszkańców),
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 – 3.
Dodatkowo w roku 2019 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:
Dział Rodzina
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 2,
2. Liczba zawartych umów – 2,
3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 536.851,17 zł.
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” - 97.450,00 zł
na realizację zadania „Specjalistyczne usługi opiekuńcze wsparciem dla chorego
z zaburzeniami psychicznymi” (powierzenie).
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.
2. Stowarzyszenie "Do życia przez życie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Uśnicach – 439.401,17 zł na realizację zadania „Prowadzenie
na terenie Gminy Sztum Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób
dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących
zaburzenia czynności psychicznych” (powierzenie).
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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 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 1.228.825,85 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

24 | S t r o n a

