MIASTO I GMINA
SZTUM

Sprawozdanie z realizacji

„Programu wspólpracy 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 2020”

Sztum, maj 2021 r.

I. Wstęp:

Opis przygotowania Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwany dalej
Programem:
Głównym celem realizacji Programu jest budowanie i wspieranie różnych form i płaszczyzn
współpracy z organizacjami oraz rozwój obywatelskiego zaangażowania dla lepszego zaspokajania
potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy.
Prace nad Programem trwały od września do listopada 2019 roku. W tym czasie był on był
konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum, przesłanie
go organizacjom drogą mailową, szczegółowe omówienie na spotkaniu konsultacyjnym
zorganizowanym 18 września 2019 roku. Program został również przedstawiony na posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 15 października 2019 roku.
Program został przyjęty Uchwałą
w dniu 24 października 2019 roku.
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W roku sprawozdawczym 30 zadań na rzecz lokalnej społeczności realizowały 23 organizacje

pozarządowe, w tym:

*

—

17 zadań zrealizowanych zostało przez 15 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,

—

1 zadanie zrealizowane zostało przez ] organizację w trybie małych zleceń.

II. Opis zadań realizowanych w ramach dotacji:
1. Dział Turystyka i krajoznawstwo:
1. Liczba organizacji podejmuj ących 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 — O
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom — 2.512,55 zł.

1)

Kolarski Ludowy Klub Sportowy Lider — 2512,55 zł na realizację zadania „Cykl
3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej
skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum” (wsparcie). Kwota udzielonej
dotacji 4.000,00 zł, kwota wykorzystana 2512,55 zł.
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Cel zadania:
popularyzacja turystyki rowerowej i sportów rekreacyjnych, zdrowego trybu Życia, poznanie
i promocja terenu Gminy Sztum.
Osiągnięte rezultaty:
— organizacja 2 rajdów rowerowych.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania zaplanowano organizację 3 rajdów rowerowych. I rajd zaplanowany
31.05.2020 ze względu na obostrzenia związane z pandemia Covid-l9 nie odbył się.

II Rajd zorganizowano 09.08.2020 r. na trasie Sztum - Koniecwałd- Grzępa - strzelnica leśna jezioro Białe — sołectwo Sztumskie Pole - Sztum. Trasa liczyła 22 km.
III Rajd Rowerowy odbył się 27.09.2020 na trasie Sztum - Czernin - Ramzy Wielkie - Sadłuki Mikołajki Pomorskie - Kołoząb - z zakończeniem w Parku Miejskim. Trasa liczyła 28 km.
Każdy z raj dów rozpoczynał się omówieniem trasy i szkoleniem z zasad bezpiecznego poruszania
się w ruchu drogowym, natomiast kończył się ogniskiem z poczęstunkiem. Dodatkowo najmłodsi
uczestnicy raj dów otrzymali pamiątkowe medale.
Działania:
Wyznaczenie i uzgodnienie przebiegu poszczególnych tras.
Opracowanie harmonogramu rajdu, regulaminu oraz elektronicznej bazy zapisów.
Zakup artykułów spożywczych na poczęstimek dla uczestników rajdów, narzędzi i części
rowerowych, apteczki, polisy ubezpieczeniowej.
— Promocja rajdów poprzez plakaty informacyjne, informacje o rajdach oraz informacje z ich *
realizacji zamieszczane były na profilu Klubu w portalu społecznościowym Facebook.
Liczba odbiorców: 68 osób.

—
—
—

2. Dział Ochrona Zdrowia:
l . 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 — 5000,00 zł.
1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” — 5.000,00 zł
na realizację zadania „Opieka paliatywna darem serca dla chorego” (wsparcie).
Cel zadania:
Zapewnienie komfortu życia oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobie chorej
i wsparcia jej opiekunów poprzez edukację i pomoc w opiece.
Osiągnięte rezultaty:
— zapewnienie opieki paliatywnej w tym opieki długoterminowej, osobom z terenu Miasta
i Gminy Sztum, w ciągu 3 miesięcy opieki zrealizowano 8 wizyt lekarskich oraz 36 wizyt
pielęgniarskich,
— zakup 2 koncentratorów tlenu, które zostały nieodpłatnie użyczone dwóm mieszkańcom
Miasta i Gminy Sztum w celu zapewnienia im potrzeb zdrowotnych.
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Syntetyczny opis:
W ramach zadania Stowarzyszenie zakupiło 2 koncentratory tlenu. Dwóm mieszkańcom Miasta i
Gminy Sztum- będących osobami chorymi objętymi opieką paliatywna, w ramach zadania
bezpłatnie wypożyczono zakupione koncentratory.
Od lipca do września 2020 r. u osób objętych opieką Stowarzyszenie świadczyło usługi opieki
paliatywnej, długoterminowej. Informacja na temat realizowanego projektu zamieszczona została
na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Działania:
— Zakup koncentratorów
— Bezpłatne wypożyczenie koncentratorów
— Realizacja usług zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej, długoterminowej.
Liczba odbiorców: 2 osoby chore oraz ich opiekunowie.

3. Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności — 3
Liczba zawartych umów— 3
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn
zależnych od organizacji - 1
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom— 2. 602,00 zł.

1)

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork — 0,00 zł na
realizację zadania „Wakacje z lilijka harcerską” (wsparcie). Przekazana dotacja 2.600,00
z ł - Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron a dotacja zwrócona w całości.
Ze względu na pandemię Covid-19 i wprowadzone obostrzenia sanitarne zaplanowany
w ramach zadania obóz harcerski nie został zorganizowany.

2)

Stowarzyszenie
Plastyków Paleta — 500,00 zł na realizację zadania „IO-lecie
Stowarzyszenia Plastyków „Paleta” w Sztumie — organizacja wernisażu, pleneru
malarsko — rzeźbiarskiego i finisażu” (wsparcie). Kwota udzielonej dotacji 6300,00 zł,
kwota wykorzystana 500,00 zł.
Cel zadania:

Prezentacja dorobku artystycznego lokalnych twórców.
Osiągnięte rezultaty:
Organizacja wernisażu
Pozostałe rezultaty, tj. organizacja pleneru malarskiego i organizacja fmisażu nie zostały

wykonane ze względu na panującą w kraju i na świecie pandemię Covid-19.
Syntetyczny opis:
Wernisaż zorganizowano 07.02.2020 r. w Galerii Sztumskiego Centrum Kultury, gdzie

wyeksponowano prace plastyczne lokalnych twórców. Podczas wydarzenia przedstawiono
historię Stowarzyszenia w postaci prezentacji multimedialnej. Spośród gości wylosowano 10
osób, które otrzymały unikalne prace plastyczne stworzone przez członków Stowarzyszenia.
Ze środków dotacji zakupiono tort z okolicznościową dekoracją. Informacja na temat wernisażu

zamieszczona została na profilu społecznościowym Stowarzyszenia.
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Działania:
— Zebranie i przygotowanie materiałów do wystawy oraz jej montaż.
—— Działania promocyjne: plakaty, zaproszenia.
—— Przygotowanie poczęstunku.

— Organizacja i przeprowadzenie wernisażu.
Liczba odbiorców: 100 osób.

3)

Klub sportowy Active&Fit — 2.102,00 zł na realizację zadania „Sztum jest fit — organizacja
zajęć fitness na świeżym powietrzu dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”(wsparcie).
Kwota udzielonej dotacji 2500,00 zł, kwota wykorzystana 2102,00 zł.
Cel zadania:
Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
Osiągnięte rezultaty:
Prowadzenie otwartych zajęć fitness na świeżym powietrzu w miesiącach maj, czerwiec,
wrzesień 2020 roku.
Syntetyczny opis:
Zajęcia fitness zostały zorganizowane w Parku Miejskim trzy razy w tygodniu w miesiącach
maj, czerwiec i wrzesień 2020 roku. Prowadzone były w formie treningu ogólnorozwoj owego.
Ze względu na pandemię Covid-l9 prowadzone były z zachowaniem rygoru sanitarnego,
obowiązywały zapisy. W zajęciach każdorazowo brało udział ok. 6 osób. Informacje o zadaniu
zamieszczane były na profilu Klubu na portalu społecznościowym FB.
Dzialania:
— Organizacja i przeprowadzanie treningów.
— Promocja zadania.
Liczba odbiorców: 10 osób.

W bezkonkursov_vym trybie magch zleceń udzielono dotacji w formie wsparcia na realizacje
nastepujących zadań publicznych:

1)

Stowarzyszenie „Szansa” — 600,00 zł na realizację
w Mólkky” (wsparcie).

zadania „Mistrzostwa

Sztum

Osiągnięte rezultaty:
Organizacja indywidualnych Mistrzostw Sztumu w grze Mólkky, w których udział wzięło 20
osób.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania 5 września 2020 r. na Orliku przy Stadionie Miej skim, zorganizowano
indywidualne Mistrzostwa Sztumu w grze plenerowej Mólkky dla mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum. Turniej odbył się z podziałem na kategorie: dzieci do 13 roku życia oraz młodzież

i dorośli. W zawodach wzięło udział łącznie 20 osób.
Działania:
— Zakup nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
— Organizacja zawodów.
Liczba odbiorców: 20 osób.
. Dział Kultura Fizyczna i Sport rozdział Kultura fizyczna:

Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności — 10
Liczba zawartych umów — 12
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane

bądź zostały rozwiązane

przez Gminę
SIStrona

z przyczyn zależnych od organizacji — 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom "— 274.349,56 zł.

1) Klub Piłkarski „Olimpia” — 41.000,00 zł na realizację zadania „Rozwój sportu poprzez
prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum”, kwota udzielonej dotacji
41.000,00 zł, kwota wykorzystana 41.000,00 zł.
Cel zadania:
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.
Osiągnięte rezultaty:
- organizacja treningów dla 4 sekcji sportowych, w tym drużyny seniorów

- uczestnictwo i organizacja meczów zgodnie z kalendarzem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Syntetyczny opis:
W ramach zadania Klub prowadził zajęcia dla zawodników grupy seniorskiej oraz dzieci i
młodzieży zrzeszonych w trzech grupach, w różnych kategoriach wiekowych. Klub brał również
udział W rozgrywkach zgodnie z kalendarzem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W ramach
dotacji ponoszone były koszty związane z transportem zawodników na mecze wyjazdowe,

opłatami sędziowskimi, ubezpieczeniem zawodników, zakupem napoi, środków czystości oraz
zapewnieniem kadry trenerskiej, opieki medycznej i księgowej.
Liczba odbiorców: 89 osób.

2)

Klub Sportowy „Victoria” — 32.000,00 zł na realizację zadania „Upowszechnianie
i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”, kwota
udzielonej dotacji 32.000,00 zł, kwota wykorzystana 32.000,00 zł.
Cel zadania.
Krzewienie kultury fizycznej Wśród dzieci, młodzieży 1 dorosłych z terenu Miasta 1 Gminy Sztum
oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestniczenie W zawodach i imprezach
sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie
działalności szkoleniowej.
Osiągnięte rezultaty:
zajęć sportowych dla chętnych mieszkańców Miasta
—organizacja zorganizowanych
i Gminy Sztum w zakresie sekcji kajakowej;
— udział zawodników w zgrupowaniu zimowym juniorów i juniorów młodszych W Szklarskiej
Porębie;
— udział zawodników w zgrupowaniach juniorów i juniorów młodszych organizowanych
w Szteklinie oraz Sztutowie;
— udział W zawodach rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej zawodników
Klubu;
— l zawodnik Klubu wywalczył miej sce W kadrze Polski juniorów na sezon 2021.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania Klub prowadził regularne zajęcia W sekcji kajakowej. Zorganizowano udział
w zawodach oraz obozach sportowych. W ramach dotacji pokryte zostały koszty zakupu sprzętu
sportowego — kajaka dla początkujących zawodników, transportu oraz noclegów i wyżywienia
związanych z zawodami i zgrupowaniami, prowadzenia zajęć i księgowej.
Liczba odbiorców: 20 osób.
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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”, kwota udzielonej
dotacji 40.000,00 zł, kwota wykorzystana 40.000,00 zł.
Cel zadania:

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.
Osiągnięte rezultaty:

— szkolenia dzieci i młodzieży oraz treningi w grupach szkoleniowych biegów średnich i długich
oraz grupie sprintu, skoków oraz rzutów, głównie na Stadionie Miejskim W Sztumie, szkolnej
sali sportowej oraz na Hali lekkoatletycznej w Grudziądzu,
— zimowy obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w Muszynie,
— udział zawodników w zawodach lekkoatletycznych we wszystkich kategoriach wiekowych od
szczebla lokalnego poprzez wojewódzkie, międzywoj ewódzkie i ogólnopolskie,
— 5 lekkoatletycznych imprez: 2 edycje XXI Grand Prix Sztumu w biegach Przełajowych, Miting
Okręgowy Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sztumski Nocny bieg Świętojański oraz
Zawody Halowe dla dzieci,

— uzyskanie 6 klas sportowych młodych zawodników.
Syntetyczny opis:
Klub prowadził systematyczne treningi dla dzieci i młodzieży W 4 grupach szkoleniowych, dla
młodych zawodników zorganizowany został sportowy obóz zimowy w Muszynie. Zapewniony
został udział w zawodach lekkoatletycznych, jednocześnie Klub zorganizował 5 wydarzeń
sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. W ramach dotacji pokryte zostały koszty
transportu zawodników i trenerów za zawody oraz obozy, opłatami startowymi, wyżywieniem
oraz noclegami podczas obozu i zawodów, zakup odzieży sportowej, odżywek i witamin, koszty
organizacji zawodów, koszty trenerów, obsługa księgowa oraz merytoryczna.
Liczba odbiorców: 101 osób.

4)

Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” — l8.840,98 zł na realizację zadania „Rozwój
i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy
Sztum”, kwota udzielonej dotacji 25.000,00 zł, kwota wykorzystana 18.840,98 zł.
Cel zadania:
poprawienie kondycji lizycznej i psychicznej, osiąganie dobrych wyników sportowych,
zachęcanie do zdrowego, sportowego trybu życia lokalnej społeczności.
Osiągnięte rezultaty:

— prowadzenie treningów kolarskich oraz MTB dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu
Miasta i Gminy Sztum;
— udział zawodników Klubu w 8 zawodach zgodnie z Kalendarzem Polskiego Związku
Kolarskiego.
›
Syntetyczny opis:
W ramach realizowanego zadania w sezonie zawodnicy trenowali systematycznie podczas
spccjalistycznych treningów kolarskich oraz MTB. W ramach zadania organizowane zostały
również treningi dla dorosłych. Treningi odbywały się średnio 4 razy w tygodniu. Zawodnicy
startowali według kalendarza imprez Polskiego Związku Kolarskicgo i masters. W ramach
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przyznanej dotacji siinansowano zakup części i osprzętu rowerowego, paliwa do samochodów

służących zabezpieczeniu zawodników podczas treningów szosowych, ubezpieczenie i licencje
zawodników, noclegi i wyżywienie na zawodach kolarskich, opłaty startowe, odżywki sportowe,
obsługę księgową oraz trenera.
Liczba odbiorów: 26 osób.

5)

Klub Sportowy Czernin — 40.962,50 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 40.962,50 zł.
Cel zadania:
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.
Osiągnięte rezultaty:
— organizacja treningów dla 4 sekcji sportowych, w tym drużyny seniorów;
— uczestnictwo w meczach zgodnie z kalendarzem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej;
— organizacja meczów.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania Klub prowadził zajęcia dla zawodników grupy seniorskiej oraz dzieci
i młodzieży zrzeszonych w trzech grupach, w różnych kategoriach wiekowych. Klub brał również

udział w rozgrywkach zgodnie z kalendarzem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W ramach
dotacji ponoszone były koszty związane z transportem zawodników na mecze wyjazdowe,
wynajmem obiektów sportowych, opłatami sędziowskimi, zakupem materiałów w celu
przygotowania murawy do meczów organizowanych na boisku W Czerninie, zakupem wody na
treningi i mecze raz zakupem strojów sportowych, środków czystości oraz zapewnieniem kadry
trenerskiej, opieki medycznej i księgowej.
Liczba odbiorców: 104 osoby.

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”, kwota udzielonej
dotacji 22.000,00 zł, kwota wykorzystana 22.000,00 zł.
Cel zadania:
Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta
i Gminy Sztum poprzez zorganizowane uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i kraj owym. 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.
Osiągnięte rezultaty:
— organizacja 17 wyjazdów dla uczniów szkół podstawowych na zawody od szczebla gminnego
do ogólnopolskiego,
'
— organizacja Czwartków Lekkoatletycznych - 3 edycje,
— organizacja zajęć pozalekcyjnych dla czterech grup sportowych.
Syntetyczny opis:
Klub organizował wszystkie wyjazdy dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta i
Gminy Sztum na zawody gminne oraz zawody powiatowe, półfinały wojewódzkie i finały
wojewódzkie Szkolnego Związku Sportowego oraz inne, na które zakwaliiikowali się uczniowie
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szkół zgodnie z kalendarzem imprez. Zorganizowane zostały zawody w formie Czwartków
Lekkoatletycznych na stadionie lekkoatletycznym w Sztumie. W ramach zadania prowadzone
były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum w
czterech grupach treningowych. Zajęcia prowadzone były przez szkoleniowców klubu,
nauczycieli w-f, jako przygotowanie uczniów do zawodów szkolnych w celu osiągnięcia jak
najlepszych wyników we współzawodnictwie sportowym szkół Województwa Pomorskiego. Na
potrzeby realizacji zadania zakupiony został sprzęt sportowy — buty sportowe (kolce) dla dzieci
do udziału w zawodach. Ze względu na pandemię Covid—l9, zamknięcie placówek szkolnych oraz
okresowe zawieszenie wszelkich zawodów sportowych, ilość zorganizowanych wyjazdów
i organizowanych zawodów własnych była ograniczona.
Liczba odbiorców: 311 osobostartów.

7) Ludowy Klub Sportowy w Postolinie — 17.875,08 zł na realizację zadania „Rozwój sportu
poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin”, kwota udzielonej
dotacji 19.000,00 zł, kwota wykorzystana 17.875,08 zł.
Cel zadania:
upowszechnianie i rozwój sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu poprzez uczestnictwo w
treningach, turniejach i rozgrywkach piłkarskich, a także organizacja imprez sportowych i
rekreacyjnych, maj ących na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności oraz
integrację i poprawienie stosunków społecznych.
Osiągnięte rezultaty:
— udział w rozgrywkach zgodnie z kalendarzem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, awans
drużyny seniorskiej do klasy A;
oraz zawodników
seniorskiej
treningów drużyny
systematycznych
— organizacja
nieuprawnionych do gry.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania Klub prowadził zajęcia dla zawodników grupy seniorskiej oraz osób
nieuprawnionych w różnych kategoriach wiekowych. Klub brał również udział w rozgrywkach
zgodnie z kalendarzem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Na potrzeby realizacji zadania
zakupiona została odzież sportowa. W ramach dotacji ponoszone były koszty związane z
transportem zawodników na mecze wyjazdowe, opłaty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników,
koszty materiałów i usług w celu przygotowania boiska sportowego w Postolinie do gry.
Liczba odbiorców: 35 osób.
8) Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo — 29.730,00 zł na realizację zadania „Rozwój sportu
poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo”, kwota udzielonej
dotacji 30.000,00 zł, kwota wykorzystana 29.730,00 zł.
Cel zadania:
upowszechnianie i rozwój sportu, popularyzacja kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, dążenie
do poprawy uzyskiwanych wyników sportowych oraz wspieranie zwyczaju uprawiania sportu W
każdym wieku.
,
Osiągnięte rezultaty:
— uczestnictwo w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym — rozgrywkach w ramach

Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, klasa A;
— organizowanie treningów piłkarskich dla grupy seniorskiej oraz dzieci i młodzieży z terenu
sołectwa Gościszewo;
Syntetyczny opis:
W ramach zadania Klub prowadził zajęcia dla zawodników grupy seniorskiej oraz osób
nieuprawnionych w różnych kategoriach wiekowych. Klub brał również udział w rozgrywkach
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zgodnie z kalendarzem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Na potrzeby realizacji zadania
zakupiona została odzież sportowa. W ramach dotacji ponoszone były koszty związane z
transportem zawodników na mecze wyjazdowe, opłaty sędziowskie, wynagrodzenie kadry
szkoleniowej, zakupem sprzętu sportowego, zakupem napoi i odżywek, koszty wynajmu obiektów

sportowych, koszty materiałów i usług w celu przygotowania boiska sportowego W Gościszewie
do gry.
Liczba odbiorców: 47 osób.

9)

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” — 7.000,00 zł na realizację zadania „Rozwój
i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum”,
kwota udzielonej dotacji 7.000,00 zł, kwota wykorzystana 7.000,00 zł.
Cel zadania:
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 od młodzieży, seniorów i weteranów.
Osiągnięte rezultaty:
— organizacja marszów Nordic Walking dla chętnych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum;
— organizacja 5 wyjazdów na marsze Nordic Walking w ramach zawodów regionalnych
i ogólnopolskich;
— organizacja Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum i LKS Zantyr 4 września 2020 r. w Sztumie
oraz innych zawodów własnych w NW podczas takich wydarzeń organizowanych przez Klub
jak: IV Nocny Marsz Świętojański NW, XXI Grand Prix Sztumu — edycje w lutym 2020 r.
Syntetyczny opis:
W ramach przyznanej dotacji sfinansowano: koszty wyjazdów na zawody, organizację Zawodów
w Nordic Walking, obsługę księgową oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
Liczba odbiorców: 35 osób.

10)

Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” — l8.000,00 zł na realizację zadania „Rozwój sportu
na terenach wiejskich Gminy Sztum poprzez propagowanie róźnych dyscyplin sportowych,
z wyłączeniem gry w piłkę nożną”, kwota udzielonej dotacji 18.000,00 zł, kwota
wykorzystana l8.000,00 zł.
Cel zadania:
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
mozliwość doskonalenia umiejętności sportowych w takich dyscyplinach jak tenis stołowy,
kajakarstwo, lekkoatletyka, unihokej, piłka nożna halowa, siatkówka, piłka ręczna dziewcząt
i chłopców. Sekcją wiodącą prowadzoną przez klub jest sekcja kajakowa.
Osiągnięte rezultaty:
— organizacja zorganizowanych zajęć sportowych pozaszkolnych dla chętnych mieszkańców
Miasta 1 Gminy Sztum w zakresie sekcji kajakowej;
— udział zawodników w zgrupowaniu przygotowania ogólnego w Człuchowie;
— udział zawodników w zgrupowaniach Kadry Wojewódzkiej W Szteklinie;
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— udział zawodników w Ogólnopolskich konsultacjach wiosennych i jesiennych W Centralnym

Ośrodku Sportowym W Wałczu;

"

— udział w zawodach rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej zawodników
Klubu;
— 2 zawodników Klubu wywalczyło miejsca w kadrze Polski juniorów na sezon 2021;
— uczestnictwo w rozgrywkach szkolnych do czasu wystąpienia pandemii Covid-l9;

— organizacja turniejów z cyklu Grand Prix Sztumu w tenisie stołowym, 2 edycje: Otwarte
Mistrzostwa Czernina, Turniej o Puchary Jonatana.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania Klub prowadził zorganizowane zajęcia w sekcji kajakowej oraz w takich
dziedzinach jak tenis stołowy, kajakarstwo, lekkoatletyka, unihokej, piłka nożna halowa,
siatkówka, piłka ręczna dziewcząt i chłopców. Sekcją wiodącą prowadzoną przez klub jest sekcja
kajakarska. Zawodnicy sekcji kajakowej klubu uczestniczyli w zgrupowaniach Kadry
Wojewódzkiej. Klub organizował udział zawodników W zawodach organizowanych zgodnie z
kalendarzem zawodów Polskiego Związku Kajakowego. W ramach dotacji pokryte zostały koszty
sprzętu sportowego, wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, koszty transportu, noclegów
i wyżywienia dotyczących zawodów i zgrupowań, koszty prowadzenia zajęć, nagród dla
zawodników.
Liczba odbiorców: 85 osób.

11)

Klub Sportowy Sztumskie Smoki — 3200,00 zł na realizację zadania „Upowszechnianie
i rozwój sportu w dziedzinie smoczych lodzi wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”,
kwota udzielonej dotacji 6500,00 zł, kwota wykorzystana 3200,00 zł.
Cel zadania:
propagowanie zdrowego stylu życia i reprezentowanie Miasta i Gminy Sztum podczas zawodów
o randze regionalnej i ogólnopolskiej.
Osiągnięte rezultaty:
— systematyczne treningi na wodzie i w terenie oraz na siłowni poza sezonem,

—

udział zawodników Klubu w 3 zawodach sportowych.

Syntetyczny opis:
Uczestnicy zadania brali udział w regularnych treningach oraz w imprezach sportowych rangi
regionalnej i ogólnopolskiej. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano zakup sprzętu
sportowego w postaci wioseł — 2 szt. oraz odzieży sportowej, opłaty startowe oraz usługę
transportu na zawody.
Liczba odbiorców: 19 osób.

12)

Sztumski Klub Tenisa Ziemnego „BREAK POINT” — 3.741,00 zł na realizację zadania
„Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w dziedzinie tenisa ziemnego”, kwota
udzielonej dotacji 6.000,00 zł, kwota wykorzystana 3.741,00 zł.
Cel zadania:
Popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego na terenie Miasta i Gminy Sztum, kształtowanie
pozytywnych cech charakteru poprzez sport.
Osiągnięte rezultaty:
- organizacja treningów na kortach tenisowych w Sztumie;

- udział w lokalnych turniejach organizowanych w Tczewie, Starogardzie Gdańskim oraz Świeciu.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania klub organizował treningi gry w tenisa ziemnego, na potrzeby treningów

zakupiony został sprzęt sportowy. Zaplanowane w ramach zadania dwa turnieje tenisa ziemnego
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nie zostały zorganizowane ze względu na pandemię Covid-19 i wprowadzone obostrzenia
'
sanitarne. W ramach dotacji zakupiono sprzęt sportowy.
Liczba odbiorców: 14 osób.
Dział Kultura fizyczna i sport rozdział Pozostała działalność:
Liczba organizacji podejmuj ących zadania na rzecz lokalnej społeczności — 3
Liczba zawartych umów — 3
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez Gminę
z przyczyn zależnych od organizacji —- 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom — 13.637,96 zł.

1)

Stowarzyszenie Zróbmy coś razem — Sztumskie Pole — 4.719,14 zł na realizację zadania
„Realizacja projektu grantowego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich poprzez urządzenie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego i ekologicznego
ogródka społecznego w Sztumskim Polu” realizowanego w ramach PROW na lata 20142020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” —
dofinansowanie wkładu własnego” (wsparcie), kwota udzielonej dotacji 4.750,00 zł, kwota
wykorzystana 4.719,14 zł.
Cel zadania:
Zaspokojenie potrzeb społecznych, pobudzenie aktywności społecznej i integracji mieszkańców
wsi Sztumskie Pole.
Osiągnięte rezultaty:
- utworzenie placu zabaw wraz z ekologicznym ogródkiem społecznym;
- przeprowadzenie warsztatów z uprawy, pielęgnacji i wykorzystania ziół i innych roślin
'
pozytkodajnych;
- przeprowadzenie imprezy promocyjnej na otwarcie placu zabaw oraz ekologicznego ogródka
społecznego.
Syntetyczny opis:
Dotacja stanowiła dofinansowanie wkładu własnego projektu grantowego. W ramach projektu
utworzono miejsce rekreacyjno — wypoczynkowe, składające się z placu zabaw oraz
ekologicznego ogródka społecznego. Przeprowadzono również warsztaty ekologiczne na temat
sposobów uprawy, pielęgnacji, wykorzystania i właściwości ziół oraz roślin pożytkodaj nych.
Liczba odbiorców: 120 osób.

2)

Sztumskie Towarzystwo Oświatowe — 3.821,66 zł na realizację zadania „Realizacja
projektu grantowego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
urządzenie placu zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka społecznego w Nowej Wsi”
realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” — dofinansowanie wkładu własnego”(wsparcie),
kwota udzielonej dotacji 3.831,68 zł, kwota wykorzystana 3.821,66 zł.
Cel zadania:
Zaspokaj anie potrzeb społecznych i kulturowych, pobudzenie aktywności społecznej i sportowej
mieszkańców terenów wiejskich poprzez urządzenie placu zabaw oraz utworzenie
ekologicznego ogródka społecznego w Nowej Wsi.
Osiągnięte rezultaty:
- utworzenie placu zabaw wraz z ekologicznym ogródkiem społecznym;

- przeprowadzenie warsztatów z uprawy, pielęgnacji i wykorzystania ziół i innych roślin
pozytkodajnych.
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Syntetyczny opis:
Dotacja stanowiła dofinansowanie wkładu własnego projektu grantowego. W ramach projektu
w Nowej Wsi urządzono plac zabaw oraz utworzono ekologiczny ogródek społeczny.
Zorganizowano również warsztaty ekologiczne połączone z sadzeniem roślin.
Liczba odbiorców: 130 osób.

3)

Stowarzyszenie Nasza Szkoła — 5.097,16 zł na realizację zadania „Realizacja projektu
grantowego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
urządzenie placu zabaw oraz utworzenie ekologicznego ogródka społecznego 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 5,097,56 zł, kwota wykorzystana 5.097,16 zł.
Cel zadania:
Zaspokaj anie potrzeb społecznych i kulturowych, pobudzenie aktywności społecznej i sportowej
mieszkańców terenów wiejskich poprzez urządzenie placu zabaw oraz utworzenie
ekologicznego ogródka społecznego w Gościszewie.
Osiągnięte rezultaty:
- urządzenie placu zabaw wraz z ekologicznym ogródkiem społecznym;
- przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z uprawy, pielęgnacji i wykorzystania ziół i innych
roślin pożytkodajnych.
Syntetyczny opis:
Dotacja stanowiła dofinansowanie wkładu własnego projektu grantowego. W ramach projektu
w Gościszewie urządzono plac zabaw oraz utworzono ekologiczny ogródek społeczny.
Zorganizowano również warsztaty ekologiczne połączone z sadzeniem roślin.
Liczba odbiorców: 210 osób.
6. Dział Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności — 4
Liczba zawartych umów — 4
. 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” w Sztumie — 44.200,00 zł na realizację zadania
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 6 r.ż. do 16 r.ż. (roczniki
2014-2004) z wykorzystaniem bazy sportowej na terenie Miasta Sztum poprzez
organizowanie zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych”
(powierzenie), kwota udzielonej dotacji 44.200,00 zł, kwota wykorzystana 44.200,00 zł.
Cel zadania:

—
—

promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

zapobieganie spożywaniu alkoholu, używaniu tytoniu i narkotyków przez dzieci
i młodzież.
Osiągnięte rezultaty:
— podniesienie poziomu sprawności ogólnej, zdrowotnej oraz umysłowej dzieci imłodzieży
poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z realizacją programu edukacyjnoprofilaktycznego, promowanie zdrowego stylu życia i ruchu wśród dzieci,
— rozwijanie pasji i zainteresowań sportowych oraz umysłowych,
— podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie przyczyn i skutków nadużywania
alkoholu i stosowania przemocy w rodzinie.
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Syntetyczny opis:
Wykonanie zadania polegało na prowadzeniu pozalekcyjnych 'zajęć sportowych w różnorodnych
formach z realizacją programu profilaktycznego, gdzie odbiorcami była szeroka grupa dzieci

i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Działania:
— program edukacyjno-profilaktyczny z zakresu uzależnień i przemocy „Jestem czysty, program

Noe”,
—
—

nauka pływania,
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 i w

terenie/lesie w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka nożna, unihokej,
lekkoatletyka, gryi zabawy,
—

obóz sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy z atrakcjami sportowymi, rekreacyjnymi,
turystyczno-poznawczymi z programem edukacyjno-prolilaktycznym z zakresu uzależnień
i przemocy, gry i konkursy m.in. Mólkky,
— imprezy sportowo-rekreacyjne W lekkoatletyce oraz gry i zabawy, wyjazdy na imprezy,
zawody, m.in. zawody pływackie, spływ kajakowy, baseny w Fojutowie, nad morze
do Stegny, na zawody do Skarszew, Gdańska i Torunia.
Liczba odbiorców: 250 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 r.ż. do 16 r.ż. (roczniki 2014-2004) z wykorzystaniem
bazy sportowej na terenie Miasta Sztum poprzez organizowanie zajęć sportowych
połączonych z realizacją programów profilaktycznych” (powierzenie), kwota udzielonej
dotacji 7.800,00 zł, kwota wykorzystana 7.800,00 zł.
Cel zadania:

—

poszerzenie Wiadomości o uzależnieniach i ich wpływie na zdrowie,

—

wzrost świadomości w odniesieniu do korzyści wynikaj ących ze zdrowego stylu życia,

— aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji do piłki nożnej.
Osiągnięte rezultaty:
— rozwój ogólnej sprawności fizycznej i umiej ętności piłkarskich poprzez regularne treningi,
—

zmniejszenie przypadków zachowań agresywnych,

— nabycie wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy.
Syntetyczny opis:

W ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia treningowe w trzech grupach wiekowych. Zajęcia
treningowe zawierały program profilaktyczny, którego celem było kreowanie zdrowego i
bezpiecznego stylu życia oraz szeroko pojęta profilaktyka uzależnień i przemocy. Zajęcia
profilaktyczne odbywały się podczas trwania treningówi miały formę spotkań ze specjalistą, który
poruszał tematy związane z nadużywaniem alkoholu i innych środków uzależniających. Odbyło
się też 5 turniejów organizowanych przez KP Olimpia Sztum.
Działania:
— treningi piłki nożnej,
— zajęcia prońlaktyczne,
— 5 turniejów.
Liczba odbiorców: 250 dzieci i młodzieży.
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3) Klub Sportowy Czernin — 18.000,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży w wieku od 6 r.ż. do 16 r.ż. (roczniki 2014-2004) z wykorzystaniem bazy
sportowej na terenie Gminy Sztum poprzez organizowanie zajęć sportowych połączonych
z realizacją programów profilaktycznych” (powierzenie), kwota udzielonej dotacji 18.000,00
zł, kwota wykorzystana l8.000,00 zł.
Cel zadania:
— popularyzacja aktywnej formy wypoczynku, stworzenie sportowej atmosfery i integracji wśród
uczestników,
— wspomaganie zdrowia poprzez wysiłek fizyczny i relaks,
— pogłębienie wiedzy o uzależnieniach i przemocy.
Osiągnięte rezultaty:
— pogłębienie wiedzy na temat uzależnień,
— nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
— pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania zostały przeprowadzone treningi piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
z uprawnieniami — instruktorów piłki nożnej. Zajęcia były przeznaczone dla dzieci imłodzieży w
wieku od 6 r.ż. do 16 r.ż. zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy Sztum, z podziałem na 3 grupy.
Zajęcia sportowe zawierały program profilaktyczny, którego celem było kreowanie zdrowego i
bezpiecznego stylu życia oraz szeroko pojęta profilaktyka uzależnień iprzemocy. Zajęcia
profilaktyczne, które poruszały tematy związane z nadużywaniem alkoholu i innych środków,
odbywały się podczas trwania treningów. Ponadto zorganizowano 6 turniejów w piłkę nożną,
półkolonie oraz dzień z piłką. Podczas półkolonii odbyły się 2 wyjazdy do Malborka, tj. na kręgle i
do parku linowego. Podczas Dnia z piłką zorganizowany został turniej w piłkę nożną połączony z
zajęciami profilaktycznymi.
Działania:
— treningi piłki nożnej,
— zajęcia profilaktyczne,
— 6 turniejów,
— półkolonie i Dzień z piłką.

Liczba odbiorców: 220 dzieci i młodzieży.

4)

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie
- 30.000,00 zł na realizację zadania „Organizacja 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), kwota udzielonej dotacji 30.000,00 zł, kwota
wykorzystana 30.000,00 zł.
Cel zadania:
Kształtowanie osobowości i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym profilaktyce uzależnień i przemocy.
Osiągnięte rezultaty:
— wszechstronny rozwój uczestników wypoczynku oraz przeciwdziałanie niekorzystnym
zjawiskom społecznym, w tym profilaktyka uzależnień i przemocy,
— zwiększenie Wiedzy uczestników na temat szkodliwości środków uzależniających
i konsekwencj i stosowania przemocy,
— poprawa umiejętności odmawiania,
— poprawa kondycji zdrowotnej uczestników,
— rozwój zainteresowań krajoznawczych i turystycznych.
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Syntetyczny opis:
W ramach realizacji zadania odbyły się kolonie profilaktyczne w terminie od 03.07.2020 r.
do 12.07.2020 r. w miejscowości Rzucewo. Podczas kolonii został zrealizowany program
edukacyjno-wychowawczy. W trakcie trwania turnusu odbywały się również zajęcia z programem
profilaktycznym.
Dzialania:
wycieczki turystyczne o charakterze krajoznawczym, edukacyjnym, historycznym i sportowym,
kąpiele morskie,
zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe na boisku, placu zabaw i na terenie ośrodka kolonijnego,
animacja i edukacja kulturalna, konkursy, ogniska, dyskoteki, zabawa Mam talent, zajęcia
artystyczne: plastyczne, muzyczne, inscenizacje,
zajęcia z programem profilaktycznym - uwzględniono m.in. taką tematykę jak: integracja grupy,
komunikacja interpersonalna, zdrowy styl życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, przemoc
niejedno ma imię, poprawa samooceny.
Liczba odbiorców: 36 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
7. Dział Przeciwdziałanie Narkomanii

Liczba organizacji podejmuj ących zadania na rzecz lokalnej społeczności — 2
Liczba zawartych umów— 2
. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn
zależnych od organizacji — 0
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom — 13.500,00 zł.

1)

Stowarzyszenie „Prometeusz” - 10.140,00 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), kwota udzielonej dotacji
l0.l40,00 zl, kwota wykorzystana 10.140,00 zł.

Cel zadania:
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz organizowanie zdrowych i bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego, tj. twórczych zajęć z grami planszowymi i plenerowymi, z sesjami
RPG, zajęć opartych o elementy arteterapii i teatralnej improwizacji.
Osiągnięte rezultaty:

— uczestnicy rozwinęli umiejętność problemowego myślenia i szybkiego podejmowania
decyzji,
— pogłębienie wiedzy na temat alkoholu i innych używek,
— wzmocnienie więci rodzinnych,
— zwiększenie wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z problemem uzależnienia od komputera
itelefonu.
Syntetyczny opis:
W ramach zadania zostały przeprowadzone m.in. zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych,
plenerowych, warsztaty twórczości, Dzień Gier Planszowych. Uczestnicy poprzez udział
w zadaniach poznali w jaki sposób można spędzać czas wolny. Wszystkie działania poprzedzone
były krótkimi pogadankami profilaktycznymi.
,
Działania:
— zajęcia profilaktyczno — edukacyjne z grami planszowymi - zajęcia z grami planszowymi

zostały poprzedzone krótkimi pogadankami o zdrowym stylu życia wolnym od przemocy i
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uzależnień. Każde spotkanie było podzielone na część edukacyjną iwarsztatową. W części
edukacyjnej były poruszane tematy związane z uzależnieniami, zaś w części warsztatowej

ćwiczeniom z konkretną grą planszową,
— zajęcia proiilaktyczno — edukacyjne z grami plenerowymi — został zorganizowany cykl 8
spotkań z wykorzystaniem gry plenerowej Mólkky. Na koniec zajęć zorganizowano Mistrzostwa
Sztumu, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież,
— warsztaty twórczości. Zorganizowano cykl 5 warsztatów rękodzieła z decoupage, tworzenie
mydełek, teatrzyku Kamishibai, plastycznych, zajęć artystycznych i twórczych,
— sesje RPG czyli gra towarzyska oparta na narracji, w której gracze wcielają się w role
fikcyjnych postaci. Zajęcia obywały się online przez platformę Google Meet. Wszystkie zajęcia
poprowadził Mistrz Gry Jakub Pepliński,
— mobilną Bibliotekę Gier w czasie pandemii. Działanie polegało na wypożyczaniu gier dla
uczestników projektu i grania w gronie rodzinnym,
— dzień Gier Planszowych. Podczas spotkań odbyły się turnieje gier planszowych.
Liczba odbiorców: 60 dzieci i młodzieży w wieku od 6 r.ż. do 18 r.ż.

2)

Klub Piłkarski Olimpia Sztum — 3360,00 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), kwota udzielonej dotacji
3360,00 zł, kwota wykorzystana 3360,00 zł.

Cel zadania:
Pokazanie alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego w grupie.
Osiągnięte rezultaty:
— wzrost wiedzy na temat uzależnień i przemocy,
— poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem oraz emocjami temu towarzyszącymi,
— poznanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego.
Syntetyczny opis:
W ramach realizacji zadania odbył się weekend z piłką nożną. Podczas realizacji zadania
podopieczni Klubu pod okiem wykwalifikowanych opiekunów spędzali aktywnie czas wolny.
W tym czasie kształcili swoje umiejętności gry w piłkę nożną, przeciągali linę czy też grali
w unihokeja. Podczas realizacji zadania została przeprowadzona pogadanka nt. uzależnień oraz
aktywnego spędzania czasu wolnego
Działania:
— weekend z piłką nożną,
— pogadanka na temat uzależnień oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
Liczba odbiorców: 80 dzieci i młodzieży w wieku od 6 r.ż. do 18 r.ż.
8. Dział Rodzina
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności — 3,
2. Liczba zawartych umów — 3,
3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacj om — 289.298,00 zł.
1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”— 131 875,00 zł na
realizację zadania „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla

potrzebujących”

(powierzenie). Kwota udzielonej dotacji 131 875,00 zł, kwota wykorzystana 131 875,00 zł.

Cel zadania:

Poprawa jakości życia orazutrzymanie
starszych.

i poprawa sprawności bio-psycho-społecznej osób
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Osiągnięte rezultaty:
Zwiększenie zakresu ogólnej samodzielności, w tym wykonyWania czynności życia codziennego
oraz zaradności osobistej, utrzymywanie aktywności fizycznej i umysłowej, budowanie własnej
wartości, rozwój osobisty, nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie zainteresowań ipasji
wśród osób starszych.
Syntetyczny opis:

Prowadzenie ośrodka wsparcia w Czerninie dla 10 osób starszych w okresie 02.01.2020 r.
do 31.08.2020 r. oraz 15 osób starszych w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.,
zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Działania:
terapeutycznej
opieki pielęgniarskiej,
podstawowej
osobom starszym
Zapewnienie
ifizjoterapeutycznej, ciepłego posiłku, udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
udzielanie wsparcia wrozwiązywaniu indywidualnych problemów, udzielanie porad
prozdrowotnych, wsparcie dla rodzin podopiecznych.
Liczba odbiorców: 19 osób.
2) Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Gdańsku — 155 423,00 zł na
realizację zadania „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy
Sztum” (powierzenie). Kwota udzielonej dotacji 155 00,00 zł, kwota wykorzystana 155
423,00 zł, (wzrost wartości zadania spowodowany przedłużeniem realizacji zadania do
07.01.2021 r. w związku z kwarantanną osób bezdomnych).
Cel zadania:
Zapewnienie całodobowego pobytu i jednego ciepłego posiłku dla osób bezdomnych z terenu
Miasta i Gminy Sztum w okresie od 01.01.2020 r. do 07.01.2021 r.
Osiągnięte rezultaty:
W wyniku realizacji zadania zapewniono schronienie 14 osobom bezdomnym (2 kobiety, 12
mężczyzn), w tym 7 osobom zapewniono schronienie z usługami opiekuńczymi.
Syntetyczny opis:
Wsparcie osób bezdomnych przebywających w Schronisku na podstawie wydanych decyzji
administracyjnych przez MGOPS w Sztumie polegające na zapewnieniu pomocy w formie
całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem.
Działania:
Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia wraz z wyżywieniem (4 posiłki dziennie),

prowadzenie

pracy

socjalnej,

udzielanie

wsparcia

i pielęgnacyjnych, zapewnienie warunków socjalno-bytowych,
i odpowiednimi placówkami służby zdrowia.
Liczba odbiorców: 14 osób.

w

czynnościach

higienicznych

zapewnienie kontaktu z lekarzem

3) Fundacja „Przystań”— 2 000,00 zł na realizację zadania „Zdrowo iwesoło”(wsparcie).
Kwota udzielonej dotacji 2 000,00 zł, kwota wykorzystana 2 000,00 zł.
Cel zadania:
Organizacja czasu wolnego, zwiększenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych przebywaj ących w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie.
Osiągnięte rezultaty:
Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób uczestniczących w zajęciach.
Syntetyczny opis:
Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. i polegało na
zorganizowaniu czasu wolnego pensjonariuszom Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie.
Działania:
W ramach zadania przeprowadzono warsztaty terapii zajęciowej w zakresie plastycznym,
dekoracyjnym oraz kulinarnym dla 8 osób.
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Liczba odbiorców: 8 osób.

9. Dział Pomoc Społeczna
l . Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności — l ,
2. Liczba zawartych umów — l ,
3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacj om — 118 116,23 zł.

1) Stowarzyszenie

na

rzecz wspierania aktywności seniorów ”LABUNTUR
ANNI”
118 116,23 zł na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+ AMATOR” (powierzenie),
kwota udzielonej dotacji 127 000,00 zł, kwota wykorzystana 118 116,23 zł.
Cel zadania:
Aktywizacja i integracja seniorów z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Osiągnięte rezultaty:
Realizacja zadania pozwoliła zarówno na poszerzenie, jak i wzbogacenie aktualnej oferty wsparcia
osób w wieku 60+ na terenie Miasta i Gminy Sztum. 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.
Syntetyczny opis:
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. seniorzy korzystali z różnorodnych form aktywności,
m.in. brali udział w zajęciach tanecznych, gimnastyczno-ruchowych, artystyczno-manualnych,
nauce języka obcego, warsztatach fotografii cyfrowej i filmowania, a także w wykładach
tematycznych. Część zadań prowadzona była w trybie zdalnym z powodu rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej COVID-l9, dzięki temu mimo pandemii seniorzy nadal mogli w ciekawy
sposób spędzać czas wolny i rozwijać swoje zainteresowania.
Działania:
Zajęcia taneczne, kulinarne, zabawy integracyjne, gimnastyczno- ruchowe, artystyczno- manualne
(m.in. decoupage, quilling, rysowanie, malowanie, wydzieranie, tworzenie ozdób świątecznych,
makrama), nauka języka angielskiego, zajęcia fotograficzne i filmowania, spotkania autorskie,
wykłady tematyczne.
Liczba odbiorców: 60 osób.

10. Zadania publiczne realizowane w 2020 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 iz Inicjatorem nie była organizacja
pozarządowa, tylko grupa nieformalna składająca się z grupy mieszkańców sołectwa
Postolin i Barlewice.
Inwestycja

dotyczyła realizacji zadania „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców

sołectwa Postolin, poprzez wymianę ogrodzenia na terenie placu zabaw w Postolinie”. W ramach
tego zadania wymienione zostało ogrodzenie na terenie placu zabaw w Postolinie, teren wokół
został odkrzaczony i uporządkowany. Wkład Gminy wyniósł 9 224,38 zł i polegał na zakupie

i przekazaniu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac budowlanych. Wkładem
mieszkańców była praca społeczna polegająca na samodzielnym wykonaniu prac budowlanych.
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III. PODSUMOWANIE:
Ogółem 23 organizacje pozarządowe podjęły realizację zadań na rzecz lokalnej społeczności,
z którymi zawarto 30 umów. Dodatkowo w przypadku zadania realizowanego w trybie inicjatywy
lokalnej Inicjatorem zadania była grupa mieszkańców. Jedna umowa nie została zrealizowane. Na
mniej szą ilość zadań oraz zmniejszony zakres niektórych przedsięwzięć duży wpływ miała sytuacja
w kraju i na świecie spowodowana pandemia Covid-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi.
W przypadku zadań dotyczących rozwoju sportu realizacja poszczególnych zadań sportowych była
na bieżąco monitorowana poprzez składanie sprawozdań częściowych przez kluby, przygotowane

zostały również aneksy do zawartych umów wprowadzające zasadę wypłaty kolejnych transz dotacji
pod warunkiem poprawnego rozliczenia przekazanych wcześniej rat dotacji na poziomie 70 %.
W celu zobrazowania poziomu dofinansowania poszczególnych działań w końcowej części
niniejszego dokumentu przedstawiono graficzne podsumowanie wraz z porównaniem
w roku sprawozdawczym i 2019.

wydatków

Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym:
—

w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa — 2512,55 zł,

—

w zakresie Ochrony Zdrowia — 5.000,00zł,

— w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego — 3202,00 zł,
—

w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu:
— zadania w zakresie Kultury fizycznej _ 274.349,56 zł,
— zadania w zakresie Pozostałej działalności — 13.637 ,96 zł,

—

w

zakresie

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

—

100 000,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii — 13.500,00 zł,
—

w zakresie Rodzina — 289.298,00 zł,

—

w zakresie Pomocy społecznej — 118.116,23 zł,

—

w zakresie realizowanej Inicjatywy lokalnej — 9224,38 zł,

Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 828.840,68 zł.

Wskaźniki oceny realizacji programu przyjęte na podstawie Uchwały nr XIV.89.2019 roku Rady
Miej skiej w Sztumie w dniu 24 paździemika 2019 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 2020”:
a) liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych — 6:
b) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych konkursów - 18,
liczba umów rozwiązanych przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji - 1,
c) łączna kwota przyznanych dotacji w ramach ogłoszonych konkursów — 544.666,74 zł,

d) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne w ramach ogłoszonych konkursów -— 15,
e) liczba wniosków złożonych na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń — 1,
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f) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń — 1,
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 — 600,00 zł,

h) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne zlecone w trybie małych zleceń — 1,
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 realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej — 9224,38 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.
IV. Inne

Dodatkowo w roku 2020 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 podejmuj ących zadania na rzecz lokalnej społeczności — 2,
2. Liczba zawartych umów — 2,
3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom — 574 772,85 zł.
1)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie - kwota
udzielonej dotacji w formie powierzenia realizacji zadania 150 000,00 zł (kwota
wykorzystana 143 880,00 zł) na realizację zadania „Specjaliswczne usługi opiekuńcze
wsparciem dla chorego z zaburzeniami psychicznymi”.
Cel zadania:
Zwiększenie samodzielności psychicznej, fizycznej oraz społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi przejawiaj ącymi się w sferze czynności dnia codziennego.
Osiągnięte rezultaty:
- wzrost samodzielności psychicznej, fizycznej oraz społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi, którzy skorzystali z W/w wsparcia.
Syntetyczny opis:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym Gminie, cała kwota dotacji pochodziła
ze środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
Dzialania:
Udzielenie wszechstronnej pomocy ze strony specjalistów takich, jak: fizjoterapeuta,
pielęgniarka, logopeda, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, psycholog.
Liczba odbiorców: 14 osób.
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2)

Stowarzyszenie "Do życia przez życie", Uśnice 15, 82-400 Sztum - kwota udzielonej dotacji
w formie powierzenia realizacji zadania 443 738,00 zł (kwota wykorzystana 430 892,85 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”.
Cel zadania:
Oparcie społeczne osób zaburzonych psychicznie, mających trudności W kształtowaniu swoich
stosunków z otoczeniem.
Osiągnięte rezultaty:
- zwiększenie stopnia samodzielności i zaradności życiowej uczestników ŚDS, poprawy
sprawności psychofizycznej, wzmocnienia więzi rodzinnych iśrodowiskowych. Uczestnicy
aktywnie włączeni zostali w programy pomocowe realizowane przez M—GOPS W Sztumie
(alpakoterapia, warsztaty kreatywne, spot). Praca W warunkach reżimu sanitarnego
i wynikających z tego ograniczeń sprawiła, że nadrzędnym celem było zadbanie o poczucie

bezpieczeństwa podopiecznych oraz niwelowanie skutków ubocznych izolacji społecznej
i ograniczeń W kontaktach interpersonalnych.
Syntetyczny opis:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (ŚDS) zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
które W wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia W środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności W celu
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dzialania:
Trening umiejętności praktycznych, trening higieny oraz zachowań higienicznych W związku

zpandemią, trening samoobsługi, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
trening zachowań społecznych, biblioterapia, muzykoterapia czynna i bierna, korzystanie z Sali
Doświadczania Świata, zajęcia komputerowe, świetlicowe gry towarzyskie, zajęcia kulturalno—
rozrywkowe, spacery, udział W konkursach plastycznych i artystycznych, udział W warsztatach
W SOSW Uśnice, udział wprogramach organizowanych przez M—GOPS —— alpakoterapia,
warsztaty kreatywne, prowadzenie psychoterapii indywidualnej, prowadzenie zajęć na sprzęcie
rehabilitacyjnym, popołudniowe zajęcia ruchowo-sportowe, spacery, korzystanie z osiedlowej
siłowni napowietrznej, udział w zajęciach z trenerem sportu i masażu, zabawy ruchowe przy
użyciu Interaktywnego Dywanu. W czasie zawieszenia działalności ŚDS podopieczni
otrzymywali paczki żywnościowe, w trakcie działalności W reżimie sanitarnym żywienie
odbywało się poprzez catering zewnętrzny.
Liczba odbiorców: 21 osób.
Łącznie na realizację
kwotę l.403.613,53 zł.

zadań

publicznych

przekazano

organizacjom

pozarządowym
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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 2020”

FINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
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