_

sprźl$ ozdanie z re||izacji

..Prograrnu \\lpółprec\'}Iiistżr i Gmin} Sztuln z organizacjarrri pozarządorrr nli

oraz podnriotanti. o któr!'ch ulo\\'il w art. 3 ust. 3
2{)0-1r. o

dziaIalności poż}'tku publicznego i o

usta'iY]-

z dnia 2.l

k'tr

ietnil

łololtariacie na rok 201l"

\\' :i]llr' zadania na rZęcZ ]okalnei społecznościpodjęlo ]l ll|3.inil':.:

l:,olSrlatdo\\ \'ch. \\' t\ tI1l
_ i-i zadań rea]izorran\ch b\ło pąez stolvarztszenia na podstarr ic ogłoszl.ner,,

()l\\.]Ile9o Konkursu ot'ęrt \\' tĄbie usta\\')' o działalnościpo^Iku pu[rlicZne!o
j rr rr olontariacie.
_ l() Zadan realizorlan)'ch b}'lo przcz 9 kiubów sporto$'\'ch na podsla\\ ic
(rgł(]s7o:re_9o naboru \\nioskó\\, o prz}Zllanie dotacii u' zakresię l'L]Z\t LliLl 5l)(rl'iLl'
\\ Lr}1]ic usla\\'!'o sporĆic'

\\' dzi le Kultura i Ochronn Dziedzictrva Narodorvego udzjelono doracje

rcali7łcie nas1ępując]'ch

Zadań

na

|

sztun

t. Zrriązek Harcerstrva Polskicgo Cholą-eiclł'Gdańsk Hul'icc
_5,0002] na
rcaIj7ację Żadania pn' ..or'garlizacia i realizacja Halccrskiej Akcj1 Letrriej <Lla
dzicci i lnłodzieŹ1'Ż miasta i gmin) Sztutrr"' Zorganizorr'anie obozu dla dziecj
n']aiącego na celu aktv\\.n\' \\].PocZ}'Dek oraz Zadbanie o kond1'cję i rtrzrrr'j
inlclcktualnt'' \\. obozic uczcstnicz}'k) 2_5 uczestnikó\.v oraz:1 opickunó\\'.
D()tacjQ plzeznaczontl na rrr żrrt'ienie.
1 orr arz} snro Miłośnikórr Ziemi Sztunlskicj - 1.500zł na realizacj ę zadan ia
Fn '
..Kttltura i ochrona dziędzictrra narodo\\'c€ld'' Zoreanizorlanie cvklu s']kladrirr
hJstory,czll1'ch dot.\ cząc)ch dziejiirv liemi sztu skir.j. Dotacje przez]1aclo]']o
na ]']onoraria dla rq'kładoir,córt '
3. StorvaLz1,szcnie ,.Akt]'lin-v Czelnin" _ 5'000 Zł na rca1izację zadanilr prl'
..Potltrz1'llyrr anie tradvcji nalodowej
ktL1turorvej poprzęZ orcaI1iZo\\'lnjc
spotkaIi inlcgru.jąc}'ch Iokalrrą spoleczn0ść"'Zorganizorranie cvkLu spotkari
intcgrując1'cIl. mającr.ch na celu podniesicnie śqiadornościspołeczności
w c1zjedzinie ku]nLry. plzękaZanię dtlślviadczeń itrad1cji. inteertlcję oraz
zachęcenic społecznoścido potlcjnttlrvania rr.spóln1ch dzialań' Dtrtację
plzcznaczotlo na kosz\' spolkań oraz obslugę ksieeorrości zrr iązltli1
z realizac'ją porr vŻszego Zadania.
Slorr arzr szelric 'tr.r korz1stało dotacię rr. qr'sokości4'99o.50 zl' W wy'niku
anaIizl sprarr ozdania uslalono. żc k\\1)ta l01.i6 zł zrr iązana obsltrgą
I]itnko\\ą nię lnożc Zostać zaakceptowana dcr roz]iczcnia dotacji z u\Lagi Da I kl.
iŻ s1olr alzr szenie nic rrrodrębniło sullkonla na potlzebr realizacli zaclania'
\\ zuiazku l po\\\ zS7\ ll1 storvalz}_szcnje zwriiciło poir')'ższa. k\\ot!^ (]0l.]ó Zł)
lacznie z niert rkoll] stani| dotacją (9.50 Zi) i odsę1kamj (0.lj
raleI'i
l l ]..19 Zł.
5to\\arr,\i7enic.-Szansa plzl Szkolc Podstarori'ej nr 2 rr Sztumic , i.50()zl
t:l:ellizlcje zadania pn' PodtrŻ)'l}]J \\ anic i rr-rzrrijanie rranościkultrtralnrch
i '1.ir\]!lt]\\\.h rrśród dziecj ..B)c jak Zil$ iszn Czamr"' Plzęplorr itclzellie crkItt

i

z

Żl)

zajęć historyczno _ cdukac},jnych. w1cieczek do: Gnicrvu, Sopotu' Straszelr,a'
sztr]n']skiei wsi, rajdu do Postolina oraz zrriędzanie kościolarv Nlątotrach
Wielkich iSztunie, I)odsumoivanienr b11o spotkanie jDlegrac),jnc iuTsta\\'a
folograficzna. Celel:l projcktu bylo rozbudzcnie rvśrt5d clzicci i rnlodzież1'
Zaintcrcso\\'ania przcSzłościąhistor}'czną i ku]tulo$'lł rrlasnego r'egionu ol'.rz
ksztaltorr,anie posla\\}' patrioł'cŻnei i ob\\ratelskic_i młodc3o pttkolenia.
Dotację przęZnaczolro na \\-r,r-tajem au(okarórr. opłaccnic przerłodnika. zakup
biletÓw \\stępu. ]]]ateriałó\\ piśnicnnicz),clr. anr'kuliirv spoŻ}'\\cz}'ch' znicz}'
i ktviatórr' złożonych na grobach osób Zaslużon)'ch d1a Zicrrri Sztunlsliicj oraz
antylan plzcŻnaczonych na wysta\łQ podsunrowującą projekt' W prrljekcie
bralo udzial30 dzicci.
sk)warzrszenie ._Pl7}'stanek Szttunska więś_'2.500 zł' na realizacje zadanla
pn. organizacja i realizacja przcdsięl'zięć kulturaln1ch lnającr'ch na cclu
podtrz1manie tlad1'cji narodorr'ej i kulturorrej poprzez c1kl za.jęć z zakesu
rękcldziela art\'st\cznego i produktu reeionalnego' Zorganizorvanie cyklu
walszL.ttó\\'z rękotlziela ań}'St)'cz ego i kulinarny'ch oraz p1eIrerorr1'ch zajęć
histor1'czn1'ch. Podsun]oB'aniem tl.v}o scminarium i impreza arł1'stvczna dla

5.

ioka|nej społeczności.Dotację przcznaczono

na zakup materialórl

dtl

pro\\adzclria rraLsztattirr'. zakup produktólv spoż\\\'cZ}ch irraz rrrnagrodzelrie
dla prou'adzącego rvarsztaty i senrinarium' Storr alz1'szen i e rl').korzystalo
rlotticję rv rv1'sokości 2'413'10 z.ł. Niewykorrystaną kwolę \ł \Ą)Sokośoi 56.90
zł \\na z odsetkalni rv rł;lsokości0.26 z) - r,azen 57.l6 7ł sto\ł.lrz\szcljic
rr'płaciłona konto Ut'zędu Miasta i Gmil'l}'sztuln.

Dział Ośrviata i wychołianie:

dzięci'' _ 3.000zł. na t'calizację zadania pn'
Wyrórł,nyrvanie szans edukacyjnych dzicci w wieku przedszkolnynr
..Z uruz1ką nir T1,- akt1rvne słuchanie muz1ki sposobeur na rrrrórrn)lrllnie
szans edukacljnych dzieciom w wieku przedszkolnym". Przeprowadzenie

1. stowarzyszeoię

,.l)rz1'jacie1e

c\,klu dodatko\\}ch zajęć rvyrós'nujirpy'ch szanse edukac}jne dzieci rv rlieku
5-ó lat. Proięktęnr zostało objęt)'ch 26 dzieci' Dotację przeznaczolro na zakup
róŹrrorodn"vch instrullęntóW mtlzy'czn1''ch. książek i pbr c]D.
radiomagnetotlo[r] oraz wvnagloclzenie dla Zcspolu Rczonans za
przcprtlrvadzenie waIsZtatów Z d7iećDri.

Dzial Ochrona Zdrorvia:

l.

Storvalzyszenic Pontrc-v C)sobonr [)Ize\lck]ę Chorvnr ..Dal'sęrca" _ 5'000Zl
na rcalizac.ję Zadania ]rn' ..opieka pa]iatt'rina nad osobami dotknięt\mi

clrorobą

na tęIęl]ic miasla i

gntin1' Szturrr". I)tltację
I)rzeznaczol'lo na Zakup matęmc)' przccilvodleŻvnorr,} clr celem poprllviunia
jakclściż1cia i łagodzenia bóIu osób rl okręsic tenninaln'r,m śmicrtclnej
choloby l]Owotwolowcj. Storłalz)szenie \ ,kolŻ\'stało dotacje v' lvvsokości
1'949,99z.ł' Nieli1'kot'z"vstaną kwotę w wysokości50,()1 zl iłraz z crdsctkanli
rr'rr.ysokości 0,73 7.ł - razęrrl 50.l4 Zł sto\\arzYszcnie \placi]() na konk)
Ulzędu Miasta i Gminy sztum.
n

o\1

ol\\.u'o\\

a-

2. Polski Zrr'iązck

-

1.00ozł na r'ealizację
zadania pn' ..SpoLkania inLegrac1_jne Mięc1z1'narodorr'r' DZień Białej Laski'
spolka ic opłatko$e i \likolaj". Zorganizou'ano spotkanie integlac}inc z
okaz,1i Dnia Riałc'j laslti oraz Spotkanie ()platkorr o-Mikola ]korve. kl,.irrch
cclen1 bvlo 7\\ieks/enic aktrrrlości i zaradności nicrridotrrr'ch czlonkórr koja
'1|'\|/ie/- lliu''i'l,'rllr i ,l' L''
' ldl l'o.ll]''\/śl]lJ tlrlri.'jctn'';ci rr<polp';t'r /
\\ itlzaco_ pt'z1 pclruszanitt i p<lsługirraniu się biała.laska.. L)olac_ię plzcznaczono
l]a kosZt'\' spotkania i poczęstunłu.

/7

Nierriclom1ch Okr'ęg Pomorski

DziałK ltura Fizyczna iSport;
1.

N'Iiejski Ludolv1'Klub spolttllv'r ..Victoria"

zadania pn'
kaiakalstwa rrśtód nricszkalicorr

- 30'000zł. na rcaIizację

Upolvszcchnianie Spoltu w Zaklesie
..Kajakiern po zdrouic'-. Cclem publicznlm zadania b11o zapobicgrnic
palo]ogii społeczn!']. pronlorlalrie zdt'orrcgo sty'lu ż}'cia. inleglacja lokalnego
śrtlclolliska oraz zabczpieczcnic rrolnęglr cZasu poprzez ttporr szeclrnianic
kajakarstrra riśród nlicszkaicó\\ Miasta i Gn)iDy sZlurl1 (organizou cll1e
i ptollaclzenic zajęć sportolvycb. uczestniclrro lre u sp<iłzarr odn ictrr ie

j obozach sporto$,ych)' Dotacię plzcznaczot]o

tra zakttp SpIZętu spońo$ego,
place clla księgolrc'i. szkolenitrrr córr oraz szkolenia, tlansp()rl i przcjazcl;" na
zalvod,v 1 obozv oraz zu'it'1zane z nitni noclcgi i wyŹywicnie.

2.

3.

Kolarski l-r'rdos1 KJub Sportorr1' ..l-ider'' - 8'000zł na rcalizację zadanil pn
..RozNoi i ttporr'szeclilianie ko]arstwa rvśród dzieci' nlłodzieŹ} i dorosl)'clt
z tcrenu Viasta i Crninl Szturn". Celem publicznlm zadania b)k) poprau rcnic
konr1yc'ji l'izycznei i psychicznej naszc_i społcczności.osiagnięcie dobr1'ch
rrr iriktirr' spofiorrlch clritz zachęcenic do zdrorr'ego i spo.to\\'ego tn'bu 7\ci|
naszej lokaInej spoleczrrości. Dotację przczIraczol'lo ]1a zakup strojów
kolarskiclr i częścirorr crorr'1'ch. palilr'a i ubczpięczcnie zarrodllikórl' oraz
liccncie zawoclnicze. \\ l)'niku analizr sprarrozdania ustir]ono. Że KLKs
..Lider'' zaljczrł do kosztt'lrr' Pokttt!'ch z clotacji drr,ie pcllis1' ubezpicczeu io rr e
na łączną klr ot'- .l37.00 zl. które cklt1cz)l1' okrcsu sprzcd zarr alcia unlorrr oraz
licencjc zarrtdniczc na lączlrą ktl'otę ;ł10.00 zi. z któlycb icclna została
oplacona przcd zalalcicnr un'lo\1\. a druea po tenninie nyznaczonlur jako
dzięri zakończęnia rc'alizac_ji zadania' wobcc pow)_ŹSzcgo u\'diltki tc
lr rrlsokości 8]7.00 Zl nie zostal} zaakceptorr an,'' do tozliczenia dotacji
i Zosta]} Z$rócol]c przeZ sLowarz-\'_5zenie rvraz Z nalęŹn),1ni odSctka1tli
rr rr1sokości 66"2-3 zł razem 9l3.25 zł.
T'ckłoĄtlctJ'czr1)' K1ub Sportow1, ,.ZanB,r" - 28.0()0Zł na rea1izację zadanil pll'
.-Rozroj sprlrtu r.v clziedzinie lckkicj allctvki na lcrenic I\4iasta i Crrin]'Szturr".
Ce1ent pubIicznrlu zaclaniir b-rlo upowszccJrllianio r'rozwój spoItu w dzier]zjnje
lckkiej al]et)'ki poprzcz uczestnicnvo doraźne lub z<rtganizorvanc lre
\1spó]7a\!odnict\\ie Sporto\\y11'] na szczcblu Iokalnl'n. kr'ajolv_r'll
i lniqdzr narodo'tr l trt ol'az upo!\'szechrrianien rrszclkicIr Jbnl akq lr,lrości
fizyczncj u'pl1riaiąccj na rq1t'acorr itnię ]ub popla['ienie ktlnd1'oji tiz"vcznej i
ps1'chiczncj społecznościlvliast i Gminy Sz1um. RoŻwój intcgracji j stosunkóu
społccztl-vch oraz osiągnięcic rr1sokich wyników sportowych' l)()l3Lję
pIzczt]acŻol'lo na przejazcl1'. start()wę. w!'Ż}'\1ienie. nOc]egi' diety. w}najc1l]

obięktów. licencjc, zakup sprŻętu. place dla ksjęso\\ei. Szkolcniowcó\\' j Za
obsiugę Zadania oro7 ubęZpieczenia. badania lękalskie. \\ itatlrin)' j odŻ)\vki'
4. Lekk,ratlcr,r czn) Klub Sporto$] ..Zantlr'- 20.50021 na rcalizacjc zadania pn.
_.Rozu(ti sportu u'śród dzieci i mk zieĄ Z terenu \Iiasta i Glnin1 Sztuln"'
Celeln publiczn1'm Zadania było uptrlr'szechllianie 1 tozrrój sportLl rvślód dzieoi
i inłodzież\ sŻk(ił podsli]\\o\\')'ch i eiruraz]altl1c1r Z tc]'enu MiasLa j Gtt]i11\
Sztum poprzcz uczestnictllo zorganizo\\anc $e uspirlza\ odnictrvic sporto$r n-l
na szczeblu lokalnynl. powiatow1''n. v'ojervódzkim i krajowynt. Rozir oj
wszclkicll fornl akt1'rrnościfizycznej rvp11'rłające.j na iv1'pracorr'anie 1ub
popralvicnie kondt'cji fiz!'cznei i ps;'chicznej oraz osiąenięcic jak naj1epszt'clr
!vyn]'ków sporto\\ch przez ucznitirr' i sukol), Ivliasta i cminy Sztum od

szczeLlla lokalncgo C]o klaiowcgo. Dotacię plzeznaczono na ry'cznJly
sędziorr'skic. Zabczpicc7enie med}'cznc. Zakup nagr(id' prze]azc]1'. dicly'
noclcgi' wvŻ}\\ienię. slartor.ve. Zakup sprzętu sportowcgo. płacc dla
księgorr'ej, szkoicllio\ł'ców i za obsłu3ę zadatria oraz rv1najelrt spt'zętLt i
obiektów sportowYch.

Klub Pilkarski ..Olilnpia" _

11.0007.1 na realizaqję zadania pn. -.Pro\\.adzcnie
druŹ}n piłkarskiclr Z terenu miasta i glninr' Szntm''. celem publicznJ'In zadania
było zclrganizorr'anic czasu \\'olnego lIlodzicż)' oraz podnicsicnie ich kond.rcii
fizr'czncj i ps1'chicznej. .jak rólrnież olganizorr'anie zarr'odóu piłkarskicIl
w celu rcprezęnlacji \,tiasta i Gminy Sztum. Dotację plzeznaczono na zakr4':
sprzętll spollowego. pokrycie koSZtów olganizowania zawodórv spoflowrch
i uczcs1]']ict\ła w nich. pokr1'cie kosztów kolz!'sfania Z obiektó\ł sporto}ych
r'raz rr } nagloLjzenie kłdrr szkoleniowcj.
(1. Ludorr')'Klub Sportorr1 ..Porr iśle'' czcmin 30.0007ł na lealizację zadania pu.
..Roz!vó_i ku]tury fizyczncj i sportu Da lcrenacl'] wiejskich - solectwa czernin",
Celetn pLtb1iczn1'Ln zadania b11o u porł'szeclrn ianie iro7\\ój sportu poprzez
\\ spółza\\'odnict\\ o spoffo\\e na rvszelkich szczeblach. poprarvierrie kondrcii
]iz)'cznej oraz ps)'chicznej lnieszka]icó\. Dotację pr7ęZlraczono ]la transpoft,
zakup sprzętLt sPorto\\,ego, wynagrcldzenie kldry szktllcniolvej, realizlrlj9
plojęktów szkolcnia oraz organizor''''anic i uc7estnictwo w za\\'odach.
1. Ludowv K]ub Sporto*'t' w Postolinic 2l.000zł na realizację zadaniu pn'
".Rozlviij spofirr popIZęZ plopa8o\lanie gr}'N pilkę noŻną na tęręnic Solęct\1a
Postolin". Celcnt publlczn1'ur zadania b1ł foztvói sportll i stale podnoszcnle
jego poziomu- organizacja imprcz sportorvo-rckreacrjnl ch dla rnieszkaricorr
oraz dbanję o lozwój bazy sportowo_Ickręacyj|]ei' Dotłcję pLzelnaczono nil
transport. Żakup sprzętu spoltoweg(). op]aty sędzio\łskic. ubezpicczellie.
prą gototr anie boiska do gr1' i_icgo rr e4 fikac-ję oraz zakup środkórt' czr'stosci'
8. LJczniort'ski Klulr Sporttlrr')' ..Sokolik" 15'000z1 na rea]izac_ię zadanil pn'
..Roulvó'i spo]-tu l'ił telenach lviejskich Gnr1ny sztu]]] poPrzez propagrlu ltlie
róŹn1ch d1'sc1piin sportowych_ Z \\\'}ączcnien] elv u piłkę ltozną'. Celcnl
publiczll1ut zadania b1'ło zapcrtnienie urłodzież1'lr arunkórv umoŻlilr'ia ja.cr ch
dążcnie do lnisll'Zost\1a sporto\ł'cElo, prz\go1owanię zarrodnikóu' sekcji
kajakowcj do rywaLJzacji o medalc MistrzosLw Polski i OgLilnopolskicj
Olimpiad) VłodzicŻv_ ciągle doskonalenie tlmiejęłnościlechnicZn}ch gr)
\ł tenisa sloło\cgo. organizclrr,anie tunicjó\\. prz}'gotolr,anie do l1'rralizacji
!v róŻn}'ch d1'sc'v_plinach sportu oraz poprtrwienie kondvcji liz1tzlrcj

5.

i

jak lóri.nicż

urniejętności rrspółdziałania rv grupic. Dotację
plzęZnaczono na Zakup Spfzętu Sporto1vęgo, naglod-v. dojazdy na Zawod}'
lvynajenl ob1ektórv, noclcg1 i \1'\Ż\wienie oraz lv1'nagrodzen1e trenerl Ża
prorvadzenie zajęć.
9. Klub Piłkarski _.Ruc}r'' Gościszęxo30.000Z] na realizac_ję zaclania pn'
..Rozrvój sporlu poplzcz prol]ago\\anię gly W pi]kę nożną na lercnie so]cct\\.a
Gościszcrro". Celen publicznyn zadania b1'ło ZolganjZo$Janję czasu \\oinego
dla clzieci, młodzież)' i dorosl1'ch Ze śIodo\ł'iskwiejskich. popuLor'rzl.ja gr1'
w pjłkę nożną o]-a7 zagospodalo\lanie is1nicjącej ba7}' Sporto$ej- l)otac.ję
pt'ZęZnaczono na Za1rup SpIZęttl Spoltowęgoj napoj i odż},Bek. kolz,\stanie
z obiekLórł' sportowyc]]J wynaglodzenie kadry szko1eniolvej. koszt'Y
'|'l Ia!\\.
'ędu l.l'r.kIi. 'l''iłz.l''rr ra'lśj/c olJ/ 'l'rl\ ln]n:l
10' SztLrrnskic To\łal7}'st\\'{] Zcglarskie ..SALING" 5'000.00zł nii lealizację
zadania pl. .,RoZ\'ój Źęglarst$a na telcnję Miasta i Glr'tiri1' Szlunr''. Cc]ctl
pLlblicznym zadania b1'1o st\r-orzenie tnlodzicŹ}' t'arunków do upr;lliranJ,l
żeglaIstua. utlvolze]lic szkółki żeg1alsk1c'j. zakup 5p1'Zę1u i prorvadzenie
szkolcń. W wyniku ana1iz.v sprarvozdanja stwięIdzono. że ZilłoŹony we
wniosku cel pub]iczny nię $ pełni został zlealizorvan1' borviem nie uL\\olŻono
szkólki' nie ptolt'adzonil Szkolęń dla nłodziezy' nic rvvk<lnano prac
konserrvuiących sprzęt. a takŹe nie przeprowaclzono zap1anowanych regal'
Dotację \ł' całoścjt1''datkorvano na Zakup sp]'Zętu Sponorł,ego' Maja.c jeclnak na
urvadze fakt. iż Został on Zaklipioily dopiero rł, dniu L5 gr'udnia 2011r. i lic
\ł',vkolzystano go do Ica]izacii zadania oraz osiqgnięc1a ZaloŻo]lego celll
llzllano. żc dotacja wykorZvstana została niezgodnie Z pŻcŻn.tcŻcnienl'
\\r zrr'iązku Z po\\]'żs4m podlęga 7\\rotolri \Ą,raz z należnymi odsetka]ni'
Szturnskie TowarŻ)'st\._o Zeglarskie,.sALING'' Z\\'Ióciło łączną k\ł,otq
5 '575.]]z1 zł
ps}.cI1icznej

Progfam Profilakt}ki i Ro^ł'iąz}rł'auiaProblenrów Alkoholoł-Ych oraz
Przecirvdziałania Nar'komani:

1. I ckkoatlętyczn}' K1ub Sportorły ..Zant.vr" 3_5.0007ł na ręalizacię Zadania pn'
..Organizacja pozalekc)'jn}'clr Zaięć sPo ow}'ch d1a dzieci i n}odziez-_r". Zadanie
Io$}'ższe otsaDizo\fanę bylo rv ce1u zabezpieczcnia czasu rrillnego dzieci
i nrłodzież;''.Z tcrcnu Miasla i (irrriny Sz1utl poprzez proladzenie róznorodn}'ch
lbrm zajęć spolto\\,o-Iekęac}'jnych' Miały Zapobicgać spozy\1aniu alkoho]u.
uŻ),\'aniu tytoniu i narkotykórv przcz dzieci i rnłodzięż'Mial1' równieŹ Zapobicgać
agrcsji i przetnoc1' rł,śróddzięci i rrrłodzież1' poprzcz wYż-Ycię Się. l'lczestnicząc
w t'óŻn}ch fotlnaclr cickau1ch Za_ięć sponowych i ryrvaiizac]i sportolvej 81'ł to
rór'rnicż akt1'rvt'lv rr1,pocz1'nek i ruch d]a Zdro\ł,ia. spla\łjającv dzjecjom
i ]nłodzieŻ} dLLŻo radości i uśrnięchuor'az podt]iesienie sprarrności ogólnej
uczęStnikó\\, Zaięć' w pozalekc)i.inych Zajęciach sportolvo_Iekęac-Y_jll1'ch rr,zięło
udział l089 uczęStników. Wsz1'stkie zakładanc cele zadania publiczncgo zosLa]}' \rpelni zrealizo\\ane.
2' Storr'irrzy'szenie Klub Abst}'nęnta ..Radośćj słońce'' 2'500.00 zł na realizację
zadania pn'.,l'ropagorvanie idci trzeźrlości''.Celern projektu byla plomocja
absl}'l]encji i pt'opagorvanie l'odzinnego. zcLrorrego sposobu Spęd7ania wolnego

'

bcz uż}'u'ęk. pop1'Zcz t]rgarljZacj9 t'esL1rru pod rlłzrvą..Dzień frzeŹrr'ości".
Olganizacja l'est}'nu l]]iala na cęlu pokitŻanie. 7ę lnożlta \! sposóh rlZ_\ ieLl]n_\'
i akn rrnr spędzić czas iżebv dobrze sic llalvić nię potrzeba ..mot1rr a1olórł'' takich
j ak alkohol cz1 narkot1 ki. N{ożna ciesz1 ć się t uchen't i t}'lrr. że jcst się z rodziną.
Ce]cm pierrr sz1rl pr'ojektlL b) la prolnocja absĘ,nęncji i pl'opagori'anie loclziturcgo_
zdrorłcgo SpclsobiL spęclzania czasu \\'('nego bc7 uż)'\Vck. Poprzez plflkatt'. u1olki
oIaZ art\'ku] rr ptasie przrbliŻono problcnr uzalężt'ticnia od a]kobo]rr. Pokazano, zę
można \\ SPosób prz1.jcnrn1 i akt1'rr n1 spędzać czas rroin_''_ tiobrzu się barrić.
Zoryalli7o\\ano rrriędz1 inn1'mi turnic'j pillii nożnęj. Ilul piłkądo kosza. ringo dla
dzicci. szach1'. larcab1. siłorvnia' Drugin cclenl b1ło udzicIanie osoboltl
u7a]eżnion},]l] i jch b]iskinl. a takżę luieszkarico]]] sZtuln(L porad c1ot;czt1c}ch
\I7'dę'Ż|'licli' sposobiilr lllot1'rr'acji b1islijch do podjęc1a tcrapii otaŻ lJslLllt-nic
rł,iruscm IIlVI,ĄIDS. W trłkcie tcsltllll lerapcucj uclzjelili 20 porad clot1cząc1'clr
uzależnieti i przecirr dzialania Przclrroc\' \\ rodzinie' Instruktorzr przeprorradzili
rr t}'nr czasic ró\\nieŻ cltcr} fozllo\v\ terapeut}'czne (rrsparcie ps) clrtrlogiczlre
zapobicgtt]ące Da\\rok)n] cIrolob})' Dodalkorr'1'ttl LczuItatelll b1l,r integrac.jlr
]nięszka]icóW Sztttt'nu. ktrilz)'prz),jęLi zaproszenie na f'cSt}'n' W ['esL1'nie rvzięlo
udzial okob 200 osćlb.
cZaSu

Miejsko Gminny ośrodek Pomoc]. społccznej
Dzial Polroc Społeczna:

l'

Bank Z1rrllości rr Tczcrr'ie 5'000.00 zł na rcalizację zirilania pn' '.Pomoc
ż\'\\'nościo\adla najuboższ1clr micszkaticórr' Miasta i Glllin) s71u1)'l". celem
zadania brlo za<rpatrzenie rodzin iosób potrŻebu_iąc] ch Z terenu N4iasta i Gnin\
Sztum rr poclstalror\e alt}ku])' Ż1rlntrściolrc. Polrrocą objęt)ch zostalo 1200 osób.
przekazujqc każdclnu nieco ponaci li4 kg żrivności'ł.ącznie przekazano

.11

0:l2_]$ kg produktów o ri'ar'tości li_3.l7_i.7-1 Zł'

S7tu]l]skic To\1iuz}st\lo oślriatrrrrc _ 1.j00.00 zł na realizacjc ztltllnia pn'
_.Transpol'l i przechorr1rranie Żvrrności". TraDsport i pIZcchou\'\\'ilnjc \\'e
rvłaścirrrchl'atulrkach sallilarn)ch Ż\\Ynościpoz}'skanei z banku ż1lrnościdcl
Sznrmu oraz jej rozdziat potlięc1z1' rlajbaldziej potrzębL]jąc\'ch mięszkaticórl \'liasta
i Gnlin\ sztuln lla podsta\\ie 1ist}' klientó\ Pomoc}, spoleczncj '
-]. l)olski lrlia.zck Nieri idolrr1cli Okręg l)onrorski _ l'000.00 zl na rea1izację

2'

zadania pn. ._r\ktrrrizacia społeczna i intcgracja osób niepcłtrospt arl nl clr_
rrzrokorr'tl' Organizcrrranie spotkań i inprez integrującrch śrrrdclrrisko osób
nierr idolnt,ch". Zadanielri b11o zrvięJiszenic akt;it'noŚci i zaraclrtości oscib
niewidontych i siabo rvic1zącr'ch przy poruszaniu i p<rsltrgńvaniu się hiał4 laska.'
1"_abór

Llczeslników na Spolkitnia inte!!rac!'i1lę z okaz-ji Dnia Bialej Laski. spotkanic

opłatkorlc i \4ikołajkotrc dla dzięci. Został} IęŹ zorganizo\\anc c}k]e spotkair
intc-gracr jn} ch kola po\\ iat(\\ ęgo l'ZN \\ sZtUlnie.
,1. Po1ski Z\\ją7ek Eluc]')'tÓ\\ , l{encisLrilv iInl'a1idóir - Zalząd Rcjonotl1,Sztultl
1'000.00 z1 tla lealizację zadania pn' ..]ntcgrącja osilb Stat'sz} ch
i niepehrosprarvnrch'. Zorganizow'ano spotkania integracl'jne z okazji: Dnia
Scniora rl dniu 23.09.20111. oraz r okazii I)nia Osrib -r''ie pclnospra rr ny ch
i lnrvalidólt rr dniu j0.ll-201lr.. tlgólern uczesltticz1ło 9ó osrib rr t) tlt
przerl.lirrr i;icle <.r'rr'.r'2.'du g.Ilirrncu.' l f( \\ iJl, \\ (su.

Podsumowanie:

ogółeln 21 olganizacji pozarządow}'cli podjęło realizację zadatl la rzecz
lokalnej społeczności'z klórvmi zawarto 2rl unlorvy, z ozcgo jedna u]]o'}ła nie została
Zlealizo\\,ana 7. prz'cz'n niczalcżn.vch od Nfiasta i cr'nin'v Sztum' W Z\\'iąZku
Z powyżs7yln dolacjl Została rv calości Zwfócona q'Ia7 Z na1ęZnyni odsetkami.
PozoStalę Zadania Zostary- ZIeaiizo\Ą,anc z8odnic Ż otifiami w okrcślon-Y]n telminie'
Łącznie przekazano organizacjonr pozarządorł-tnl :
- w zakręsie l(ulturv i ochronv DŻicdzictwa NaIodowego 17.500,00 zł,
- rv zakresie ośrł'iatr'iW)''chowarria 3'000,{10 zł'
w Zaklcsje ochron1' Zdrorł'1a 6.000 zł.
- w Zaklesie Kultuly Fizycznej i spolfu 23,1'_500 Żł,
- w zakresic Proglalnu Profilakl}''kj i Rozrviaz;.rvania Problcmólv Alkoholorr1'oh oraz
I'rzęciu c]ziałania Narkomanjj 37'500'00 z1
- lr,zakręsie Potnocy społęcznęj 8'500 Zł
Razcm przekazano organizacjotn pozarządorrłu klvotę 307.00(),00zl
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