Zarządzenie Nr 52/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzania realizacji zadań wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
10 listopada 2010r. 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 27 kwietnia 2011r.
z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w 2011r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie powierzania realizacji
zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji:

Lp.

Nazwa organizacji

1

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle
Chorym „Dar Serca”

Opieka paliatywna nad osobami
dotkniętymi chorobą nowotworową na
terenie miasta i gminy Sztum

2

Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Sztumskiej
Polski Związek
Niewidomych Okręg
Pomorski

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1.500 zł

Spotkania integracyjne Międzynarodowy
dzień Białej Laski Spotkanie Opłatkowe i
Mikołaj

1.000 zł

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Gdańska
Hufiec Sztum
Stowarzyszenie
Aktywny Czernin

Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji
Letniej dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Sztum

5.000 zł

Podtrzymywanie tradycji narodowej i
kulturowej poprzez organizowanie
spotkań integrujących lokalną
społeczność

5.000 zł

3

4

5

Nazwa zadania

Wysokość
udzielonej
dotacji
5.000 zł

6

Stowarzyszenie
„Przyjaciele Dzieci”

7

Stowarzyszenie
„Przystanek Sztumska
Wieś”

8

Stowarzyszenie
„Szansa”

Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci w wieku przedszkolnym
„Z muzyką na ty – aktywne słuchanie
muzyki sposobem na wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieciom w wieku
przedszkolnym”
Organizacja i realizacja przedsięwzięć
kulturalnych mających na celu
podtrzymywanie tradycji narodowej i
kulturowej poprzez cykl zajęć z zakresu
rękodzieła artystycznego i produktu
regionalnego
Podtrzymywanie i rozwijanie wartości
kulturowych i narodowych wśród dzieci
„Być jak Zawisza Czarny”

3.000 zł

2.500 zł

3.500 zł

§2
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie
otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP,
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

