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 2013”
W 2013r. zadania na rzecz lokalnej społeczności realizowało 19 organizacji
pozarządowych, w tym:
- 20 zadań realizowanych było przez 12 stowarzyszeń na podstawie
ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
- 10 zadań realizowanych było przez 8 klubów sportowych na podstawie
ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu,
w trybie ustawy o sporcie.
Dotacje udzielono na realizację następujących zadań:
Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
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 – 5.000,00 zł.
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 1.500zł na realizację zadania
pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl wykładów z zakresu
historii ziemi sztumskiej”. Zorganizowanie cyklu wykładów historycznych
dotyczących dziejów Ziemi Sztumskiej. Dotację przeznaczono na honoraria dla
wykładowców.
2. Stowarzyszenie „Szansa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie –
3.500zł na realizację zadania pn. Podtrzymywanie i rozwijanie wartości
kulturalnych i narodowych wśród dzieci „Śladami ludzi spod znaku Rodła na
ziemi sztumskiej”. Przeprowadzenie cyklu zajęć historyczno – edukacyjnych,
wycieczek do: Starego Targu, Waplewa, Nowego Targu, Mikołajek
Pomorskich, Zakrzewa i Złotowa. Podsumowaniem było spotkanie integracyjne
i wystawa fotograficzna. Celem projektu było zainteresowanie i rozbudzenie
wśród dzieci zainteresowania przeszłością historyczną i kulturową własnego
regionu oraz kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej młodego
pokolenia. W projekcie brało udział 25 dzieci.
Dział Oświata i Wychowanie:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1,
2. Liczba zawartych umów – 1,
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3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 3.000,00 zł.
1. Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci” – 3.000zł na realizację zadania pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
„Kulinarna matematyka – wyrabianie umiejętności matematycznych poprzez
zabawy kulinarne”. Przeprowadzenie cyklu dodatkowych zajęć matematycznokulinarnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w wieku 5-6 lat.
Projektem zostało objętych 72 dzieci.
Dział Ochrona Zdrowia:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 2
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 – 56.000,00 zł.
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” –
6.000zł na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna nad osobami
dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum”.
Dotację przeznaczono na zakup koncentratorów tlenu w celu poprawienia
jakości życia przewlekle chorych pacjentów. Poprzez zastosowanie
tlenoterapii u osób z chorobą nowotworową zniwelowano ból i cierpienie.
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” –
49.000zł na realizację zadania pn. „Rehabilitacja w profilaktyce schorzeń
i wad postawy dla osób z terenu miasta i gminy Sztum”. Dotację
przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz koszty wynagrodzenia
personelu realizującego zadanie (Fizjoterapeutów).
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 1.000zł na realizację
zadania
pn.
„Spotkanie
integracyjno-opłatkowe”.
Stowarzyszenie
zorganizowało spotkanie integracyjno-opłatkowego dla 40 osób, którego
celem była integracja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących,
zwiększenie ich zaradności i aktywności, a także przełamanie barier
psychicznych. Dotację przeznaczono na koszt poczęstunku podczas
spotkania.
Dział Kultura Fizyczna i Sport:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 8,
2. Liczba zawartych umów – 10,
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 247.500,00 zł.
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1. Klub Piłkarski „Olimpia” – 45.000zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie
drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum”. Celem publicznym zadania
było upowszechnianie i rozwój sportu, poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej oraz aktywności sportowej poprzez systematyczne treningi
i szkolenia, a także zwiększenie integracji i aktywności społeczeństwa poprzez
uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach. Klub z otrzymanej dotacji nie
wykorzystał kwotę 75zł, które zwrócił 10 stycznia 2014r. Z uwagi na fakt,
iż termin zwrotu niewykorzystanej dotacji upłynął w dniu 30 grudnia 2013r.
od kwoty tej zostały naliczone odsetki w wysokości 0,23 zł, które wpłacono
29 stycznia 2014r.
2. Miejski Ludowy Klub sportowy „Victoria” – 30.000zł. na realizację zadania
pn. Upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród
mieszkańców Sztumu „Relaks i aktywność Kajakiem w Sztumie”. Celem
publicznym zadania było krzewienie kultury fizycznej, uczestniczenie
w zawodach i imprezach sportowych, organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej,
zapobieganie zagrożeniom patologii społecznej, prowadzenie działalności
edukacyjnej profilaktyki szeroko pojętego zdrowia.
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 28.000zł na realizację zadania
pn. „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 lub zorganizowane
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym oraz upowszechnianie wszelkich form aktywności
fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej społeczności Miast i Gminy Sztum. Rozwój integracji
i stosunków społecznych oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
4. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” – 20.000zł na realizację zadania
pn. „Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu Miasta i Gminy Sztum”. Celem publicznym zadania było poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej naszej społeczności, osiągnięcie dobrych
wyników sportowych oraz zachęcenie do zdrowego i sportowego trybu życia
naszej lokalnej społeczności.
5. Klub Sportowy Czernin – przyznano dotację w wysokości 29.000zł na
realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną
na terenach wiejskich – sołectwo Czernin”. Celem publicznym zadania było
upowszechnianie i rozwój sportu poprzez współzawodnictwo sportowe na
różnych szczeblach, poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez
aktywny udział w meczach, turniejach i treningach oraz rozwój integracji wśród
mieszkańców. Klub z otrzymanej dotacji wykorzystał kwotę 26.352,67 zł, nie
wykorzystaną dotację w wysokości 2.647,33 zł zwrócił w trzech ratach w dniu
13 stycznia 2014r. kwotę 1.543,78 zł, w dniu 31 stycznia 2014r. kwotę 743,96
zł i w dniu 05 lutego 2014r. 359,59 zł. Z uwagi na fakt, iż termin zwrotu
niewykorzystanej dotacji upłynął w dniu 30 grudnia 2013r. od kwot tych
zostały naliczone odsetki w łącznej wysokości 16,09 zł, które wpłacono
w dniu 10 lutego 2014r.
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6. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 20.500zł na realizację zadania
pn. „Rozwój sportu 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 uczestnictwo zorganizowane we współzawodnictwie sportowym
na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Rozwój
wszelkich form aktywności fizycznej wpływającej na poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej oraz osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych
przez uczniów i szkoły Miasta i Gminy Sztum od szczebla lokalnego do
krajowego.
7. Ludowy Klub Sportowy w Postolinie – 24.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa
Postolin”. Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu
oraz stałe podnoszenie jego poziomu poprzez uczestnictwo w treningach,
turniejach i rozgrywkach piłkarskich, a także organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych dla mieszkańców, mających poprawić kondycję fizyczną
i psychiczną naszej społeczności oraz zwiększenie integracji.
8. Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo – 30.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa
Gościszewo”. Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój
sportu poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, popularyzacja
kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk wiejskich,
dążenie do poprawy uzyskiwanych wyników sportowych oraz popularyzacja
sportu.
9. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 6.000zł na realizację zadania
pn. „Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa
Miasta i Gminy Sztum”. Celem publicznym zadania był rozwój i popularyzacja
marszów Nordic Walking poprzez zorganizowane uczestnictwo we wszelkiego
rodzaju marszach, rajdach i zawodach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.
Rozwój aktywności ruchowej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Dalszy
rozwój stosunków społecznych i integracji oraz osiągnięcie wyników
odpowiednich dla poszczególnych kategorii wiekowych.
10. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” – 15.000zł na realizację zadania pn.
„Rozwój sportu na terenach wiejskich Gminy Sztum poprzez propagowanie
różnych dyscyplin sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną”. Celem
publicznym zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków
umożliwiających dążenie do mistrzostwa sportowego oraz upowszechniania
sportu, przygotowanie zawodników sekcji kajakowej do rywalizacji o medale
Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski
Młodzików i Międzywojewódzkich Mistrzów Młodzików. Ciągłe doskonalenie
umiejętności technicznych gry w tenisa stołowego, organizowanie turniejów,
przygotowanie do rywalizacji w różnych dyscyplinach sportu oraz poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej jak również umiejętności współdziałania
w grupie.
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sprawozdanie z wykonanych zadań publicznych wskazanych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 na terenie miasta i gminy Sztum
Dział Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 3,
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 – 86.346,05 zł.
W 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał 3
umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego oraz 1 umowę o wsparcie
realizacji zadania publicznego z n/w organizacjami:
- Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie – nazwa
zadania Promowanie i wspieranie abstynencji oraz zdrowego stylu życia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin z terenu Miasta i Gminy Sztum – kwota udzielonej dotacji
10.846,05zł. W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na
Jasnogórskie Spotkanie Trzeźwościowe. Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem
Krakowa i jego zabytkami. Został również zorganizowany wyjazd integracyjny nad
morze dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin – wspólne spotkanie członków
Stowarzyszenia: kobiet, mężczyzn i ich dzieci, którzy dzielą się nawzajem swoim
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać
innym w powrocie do zdrowia. W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie
zorganizowało Zabawę Andrzejkową dla mieszkańców pobliskich okolic. Była to
impreza otwarta, bezalkoholowa, która ukazać miała m.in., że na trzeźwo, bez różnego
rodzaju używek można miło spędzić czas i być w bardzo dobrym nastroju.
- Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie – nazwa
zadania Propagowanie idei trzeźwościowych na terenie Miasta i Gminy Sztum
poprzez organizację „Dnia Trzeźwości” - kwota udzielonej dotacji 2.500,00zł.
W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało IV Festyn Trzeźwościowy pod
hasłem „Bądźmy Sobą”. Celem zadania była promocja abstynencji i propagowanie
rodzinnego, zdrowego sposobu spędzania czasu bez używek, edukacja społeczna
w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przybliżenie celów
i działania środowisk abstynenckich, łamanie stereotypów abstynenta. Podczas trwania
festynu można było skorzystać z porad terapeuty i radcy prawnego. Podczas festynu
został przeprowadzony m.in. turniej piłki nożnej, konkurs rysunkowy dla dzieci, rzut
lotkami, podkową. Dla zwycięzców turnieju zostały wręczone puchary i dyplomy.
Ponadto podczas festynu został zapewniony gorący posiłek, zimne napoje, kawa,
herbata oraz słodycze.
W festynie uczestniczyli reprezentacji Stowarzyszeń z Malborka, Kwidzyna, Elbląga
i Gdańska oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum, tj. ok. łącznie 170 osób w tym ok.
70 mieszkańców.
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- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie – nazwa zadania
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności
z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Sztum z realizacją
programu edukacyjno-profilaktycznego z zakresu uzależnień i przemocy – kwota
udzielonej dotacji 38.000,00zł. Zadanie polegało na prowadzeniu pozalekcyjnych
zajęć sportowych w różnorodnych formach dla szerokiej grupy dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Sztum, które potrzebują zabezpieczenia czasu wolnego.
Zajęcia miały promować zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Miały
zapobiegać spożywaniu alkoholu, używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież. W ramach zadania zostały przeprowadzone m.in.:
- pozalekcyjne zajęcia sportowe na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 2
w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie przez
instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego w następujących dyscyplinach
sportowych: tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka nożna,
- wyjazdy na basen,
- wyjazd do Parku Wodnego,
- wyjazd na ścianę wspinaczkową „Elewator”,
- wyjazd na lodowisko,
- „wakacje na sportowo”: masowa nauka pływania,
- wyjazdy do Parku Linowego.
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy
Kras w Lublinie - nazwa zadania Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich z terenu Miasta i Gminy Sztum
z realizacją programu profilaktyki uzależnień i przemocy, kwota udzielonej dotacji
35.000,00zł. Kolonie profilaktyczne odbyły się w Białym Dunajcu w terminie od
10.07.2013 r. - 28.07.2013 r. w dziesięciodniowym turnusie, łącznie dla 50 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
Dział Przeciwdziałanie Narkomanii
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 – 22.155,00 zł.
W 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał 3
umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego oraz 1 umowę o wsparcie
realizacji zadania publicznego z n/w organizacjami:
- Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” w Sztumie - nazwa zadania Promocja
zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizację czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
z terenu Miasta i Gminy Sztum, w postaci m.in. otwartych spotkań, imprez, zajęć itd.kwota udzielonej dotacji 3.955,00 zł. Tytuł zadania „Szkoła zabawy i kreatywności” cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.
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Odbiorcami projektu było 20 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta i Gminy
Sztum nie uczęszczające do przedszkola z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych oraz
rodzice tychże dzieci. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” zwróciło się z prośbą do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie o pomoc
w rozpropagowaniu ulotek o planowanym projekcie wśród swoich podopiecznych.
W ramach zadania przeprowadzono spotkania:
- „Poznajmy się”, które poświęcone było wspólnym zabawom muzyczno-ruchowym
integrującym uczestników projektu, pokazującym im proste a zarazem atrakcyjne
sposoby spędzania czasu wolnego. Dodatkową atrakcją była wizyta klowna
i puszczanie z nim dużych baniek mydlanych.
- „Kolorowe czary-mary” była to lekcja kreatywności, wyobraźni i pomysłowości.
- Zabawy ruchowe na podłodze metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
- „Mikołajkowe niespodzianki” - grupę odwiedził Mikołaj, który wręczył dzieciom
niespodzianki, rodzice otrzymali mini poradnik – propozycje spędzania czasu wolnego
z dzieckiem.
Zajęcia odbywały się jeden raz w miesiącu od 15 września do 15 grudnia 2013 r.
(łącznie 4 spotkania).
- Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach - nazwa zadania Promocja
zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizację czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
z terenu Miasta i Gminy Sztum, w postaci m.in. otwartych spotkań, imprez, zajęć itd.kwota udzielonej dotacji 7.400,00zł. Tytuł zadania „Festiwal Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych”. W ramach zadania został przeprowadzony w dniu
18.06.2013 r. Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych o zasięgu
regionalnym. Festiwal ukierunkowany był na ludzi dotkniętych upośledzeniem
umysłowym, narażonych na ryzyko uzależnień alkoholowych oraz ofiar przemocy.
Głównymi celami realizacji zadania było:
- integracja osób niepełnosprawnych podczas trwania festiwalu poprzez postawienie
przed nimi wspólnych, możliwych do osiągnięcia celów,
- prezentacja swojego dorobku artystycznego,
- zwiększenie świadomości lokalnej społeczności dotyczącej osób niepełnosprawnych
i dysfunkcyjnych poprzez promocję festiwalu w lokalnych mediach,
- zapobieganie uzależnieniom, promocja zdrowego stylu życia poprzez wskazanie
prawidłowych rozwiązań/ wzorców osobowych.
- Stowarzyszenie „Szansa” w Sztumie - nazwa zadania Promocja zdrowego stylu
życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu Miasta
i Gminy Sztum, w postaci m.in. otwartych spotkań, imprez, zajęć itd. - kwota
udzielonej dotacji 4.000,00zł. Tytuł zadania „Rozwój - zmiana - satysfakcja – zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych”. Projekt adresowany był do dzieci
z klas I-VI i ich rodziców, młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli i wychowawców, osób
zainteresowanych pracą przy projekcie. W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- spotkanie integracyjne,
- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych,
- otwarte spotkania z grami planszowymi dla rodziców dzieci biorących udział
w projekcie oraz innych mieszkańców Sztumu,
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- konkursy i turnieje dla grupy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie - nazwa zadania Promocja
zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizację czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
z terenu Miasta i Gminy Sztum, w postaci m.in. otwartych spotkań, imprez, zajęć itd.
kwota udzielonej dotacji 6.800,00zł. Tytuł zadania „Wszyscy mogą biegać dla
zdrowia”. Zadanie polegało na zorganizowaniu czterech imprez sportoworekreacyjnych pod hasłem „Wszyscy mogą biegać” dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum, w szczególności z rodzin
ubogich i dysfunkcyjnych, z grup ryzyka oraz uczęszczających do świetlic
socjoterapeutycznych.
Sprawozdanie z wykonanych zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
w 2013 roku na terenie miasta i gminy Sztum
Dział Pomoc Społeczna
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 4,
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 – 23.304,40 zł.
W 2013r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał 6 umów,
w tym 3 umowy o powierzenie i 3 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
z n/w organizacjami:
- Bank Żywności w Tczewie – nazwa zadania: „Pomoc żywnościowa dla
najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum” - kwota udzielonej dotacji
w formie wsparcia zadania - 8.500,00zł (w ramach umowy Nr 1 – 5.000,00zł.
+ w ramach umowy nr 2 – 3.500,00zł). Celem zadania było zaopatrzenie rodzin i osób
potrzebujących w podstawowe artykuły żywnościowe na terenie Miasta i Gminy
Sztum. Pomocą objętych zostało 1700 osób, przekazując każdemu nieco ponad 30 kg
żywności. Łącznie przekazano 51.124,92 kg produktów o wartości 172. 258,90 zł.
- Sztumskie Towarzystwo Oświatowe – nazwa zadania: „Transport
i przechowywanie żywności” - kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia zadania
– 2.804,40zł ( w ramach umowy nr 1 – 2.000,00 zł + w ramach umowy Nr 2 804,40zł.).
Transport i przechowywanie we właściwych warunkach sanitarnych żywności
pozyskanej z banku żywności do Sztumu oraz jej rozdział pomiędzy najbardziej
potrzebujących mieszkańców miasta i gminy Sztum na podstawie listy klientów
pomocy społecznej.
- Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – nazwa zadania: „Aktywizacja
społeczna i integracja osób niepełnosprawnych. Organizowanie spotkań i imprez
integrujących środowisko osób niewidomych” - kwota udzielonej dotacji w formie
wsparcia realizacji zadania : 1.000,00zł. Celem zadania było zwiększenie aktywności
i zaradności niewidomych i słabo widzących osób oraz aktywne uczestniczenie dzieci
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i młodzieży słabowidzących w spotkaniu integracyjnym tj. zorganizowanie wycieczki
dla 50 osób niewidomych i słabowidzących do Wadowic i Częstochowy. Spotkanie
wyjazdowe miało miejsce w dniach 04-06.07.2013r.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum –
nazwa zadania: „Integracja osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych,
samotnych i najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum” - kwota udzielonej
dotacji w formie powierzenia realizacji zadania: 11.000,00zł. Zorganizowano
spotkanie wigilijne, w którym ogółem uczestniczyło ok. 300 osób. Celem spotkania
była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym. W spotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego oraz
innych instytucji.

Podsumowanie:
Ogółem 19 organizacji pozarządowych podjęło realizację zadań na rzecz
lokalnej społeczności, z którymi zawarto 30 umowy.
Wszystkie umowy zostały zrealizowane, żadna z umów nie została rozwiązana.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym :
- w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 5.000,00 zł,
- w zakresie Oświaty i Wychowania – 3.000,00 zł,
- w zakresie Ochrony Zdrowia – 56.000 zł,
- w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu – 247.500,00 zł,
- w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
86.346,05 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 22.155,00 zł
- w zakresie Pomocy Społecznej – 23.304,40 zł
Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 443.305,45 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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