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z ania49.Wk!*edrsr.

w sprawiewyboruofertrealizacji
wykonania
zadahpublicznyclt
w formiewsparcia/powierzenia
zadan
wrazz udzielenien
dotacji
nafinansowanie
ichrealizacji.
gminnym
(t,j,Dz.U.z 2013r,
Napodstawie
art.30ust.1 ustawy
1990r, o samozqdzie
z dnia8 marca
poz.594zp62n.zm.)i$ 3 uchwaty
z dnia14listopada
HadyMiejskiej
w Sztumie
XLVlll/459/2014
2014r.w sprawieprzyjgcia
i
wsp6tpracy
Miasta
Sztum
z organizacjami
Gminy
,,Prograrpu
pozarzqdowymi
orazpodmiotami,
2003r,
o kt6rychmowaw art,3 ust.3 ustawyz dnia24 kwietnia
pozytku
publicznego
o dzialalnoSci
narok2015"
i o wolontariacie
Burmistrz
iGminy
Sztum
zanqdza,
conastqpuje:
Miasta

s1
przedfozonego
pzez Komisjg
protokolu
Na podstawie
2015r.
Konkursowq
z dnia 16 czerwca
z otwarcia
i rozpatrzenia
konkursu
na realizacjg
zadaripublicznych
ofertw ramachotwartego
publicznych
w 2015r,wybiera
zadafr
w formiewsparcia/powierzenia
siqnastgpujqce
ofertyrealizacji
wykonania
zadahwrazz
ichrealizacji:
udzieleniem
dotacji
nafinansowanie
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Nazwa
organizacji

Rodzajzadania

Tytulzadania

WartoSC
pzyznanej
dotacji

1

Zwiqzek
Harcerstwa
Polskiego Organizacja
i realizacja
Harcerskiej
i realizacja 3 290,00
zl
,Organizacja
Chorqgiew
Gdahska
HufiecSztum AkcjiLetniej
z {arcerskiej
AkcjiLelniej wsparcie
dladziecii mlodzie2y
i gminy
miasta
Sztum
lla dzieciimlodzieiry
z
lerenu
lerenu
miasla
i gminy
Sztum"

2

paliatywna
paliatywna
Stowarzyszenie
Pomocy
nadosobami ,Opieka
Osobom Opieka
Przewlekle
Chorym,,DARSERCA"dotknigtymi
chorobq
nowotworowq
darem
serca
dla
i gminy
z terenu
miasta
Sztum chorego"

3

Stowarzyszenie
,,Do2yciaprzezZycie"

4

posmakach 2 500,00
Stowazyszenie
i realizacja
zl
Organizacja
,,Pod162
powierzenie
p
ku
ltu
ralnych
Sztumska
rzedsiqwzig0
PowiSla"
Wie6"
,,Przystanek
nacelu
majqcych
podtzymywanie
tradycji
poprzez
i kulturowej
narodowej
rqkodzieta
cyklzajqdz zakresu
i produhu
artystycznego
regionalnego
dlamieszkafic6w
z
trzech
conajmniej
terenu
z gminy
Sztum
sotectw
n
r:;ltxn

zl
5 000,00
wsparcie

zf
tradycji
kulturalno 2 500,00
Podtrzymywanie
Cyklimprez
wsparcie
poprzez
i kulturowej
narodowej
rekreacyjnych
spotkaft
organizacjg
,,Artystycznie,
lokalnq
narodowo,
wsp6lnie
i
integrujqcych
nawesotolo jest
spolecznoS0
tol"
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