Sztum, dnia 04 marzec 2016 r.
UP.I.442.1.2016
DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZTUMIE INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 r. na terenie miasta i gminy Sztum.
Do ogłoszonego w dniu 5 lutego 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w ramach zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Sztum na rok 2016 złożonych zostało 10 ofert, z których zostały przyjęte do
rozpatrzenia następujące oferty:
Nazwa
organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł

Uwagi

Stowarzyszenie
–Klub
Abstynenta
„Radość
i Słońce”

Promowanie i wspieranie
abstynencji oraz zdrowego
stylu życia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin
na terenie Miasta
i Gminy Sztum

Wspólne życie
w trzeźwości to
życie w spokoju
i radości

11.000,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Propagowanie idei
trzeźwościowych na
terenie Miasta i Gminy
Sztum poprzez organizację
Dnia Trzeźwości

Dzień
Trzeźwości
2016

3.000,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Klub Piłkarski
Olimpia w
Sztumie

Organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży, w
szczególności z rodzin
ubogich i
dysfunkcyjnych, z terenu
Miasta i Gminy Sztum z
realizacją programu
edukacyjnoprofilaktycznego z zakresu
uzależnień i przemocy

Wolni od ….

6.600,00 zł

Lekkoatletyczny
Klub Sportowy
„Zantyr”

Organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci
i młodzieży,
w szczególności z rodzin
ubogich
i dysfunkcyjnych,

Żyj zdrowo
i wzorowo –
uczęszczając na
pozalekcyjne
zajęcia sportowe
w 2016 roku

38.000,00 zł

Stowarzyszenie
–Klub
Abstynenta
„Radość
i Słońce”

Przyjęto do
rozpatrzenia

Przyjęto do
rozpatrzenia
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z terenu Miasta i Gminy
Sztum z realizacją
programu edukacyjnoprofilaktycznego
z zakresu uzależnień
i przemocy.

Stowarzyszenie
Miłośników
Jazdy Konnej w
Sztumskim Polu
Klub Jeździecki
Iskra

Stowarzyszenie
„Przystanek
Sztumska Wieś”

Stowarzyszenie
„Szansa”

Organizacja
pozalekcyjnych
zajęć
sportowych dla
Organizacja
dzieci i
pozalekcyjnych zajęć
młodzieży, w
sportowych dla dzieci i
szczególności z
młodzieży, w
rodzin ubogich
szczególności z rodzin
i
ubogich i dysfunkcyjnych, dysfunkcyjnych,
z terenu Miasta i Gminy
z terenu Miasta i
Sztum z realizacją
Gminy Sztum z
programu edukacyjnorealizacją
profilaktycznego z zakresu
programu
uzależnień i przemocy
edukacyjnoprofilaktycznego
z zakresu
uzależnień i
przemocy
Promocja zdrowego stylu
życia wolnego od
uzależnień i przemocy
poprzez organizację czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży, w
Postaw na
szczególności z rodzin
radość
ubogich i dysfunkcyjnych
z terenu Miasta i Gminy
Sztum, w postaci m.in.
otwartych spotkań, imprez,
zajęć itd.
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.

Wszystko gra

23.200,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

2.890,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

6.000,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia
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Stowarzyszenie
Miłośników
Jazdy Konnej w
Sztumskim Polu
Klub Jeździecki
Iskra

Promocja
zdrowego stylu
życia wolnego
Promocja zdrowego stylu
od uzależnień i
życia wolnego od
przemocy
uzależnień i przemocy
poprzez
poprzez organizację czasu
organizację
wolnego dla dzieci i
czasu wolnego
młodzieży, w
dla dzieci i
szczególności z rodzin
młodzieży, w
ubogich i dysfunkcyjnych
szczególności z
z terenu Miasta i Gminy
rodzin ubogich i
Sztum, w postaci m.in.
otwartych spotkań, imprez, dysfunkcyjnych
z terenu Miasta i
zajęć itd.
Gminy Sztum,
w postaci m.in.
otwartych
spotkań, imprez,
zajęć itd.

8.600,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Edukacji
Samorządowej
„SPES”

Organizacja działań
profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu Miasta i
Gminy Sztum

My dzieci z
Dworca Zoo

8.000,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
OświatowoWychowawczyc
h im. Teresy
Kras

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.

Kolonie dla
dzieci i
młodzieży z
Miasta i Gminy
Sztum

35.000,00 zł

Przyjęto do
rozpatrzenia

3

Na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów z dnia 29 lutego 2016 r.
z przebiegu otwartego konkursu na realizację ww. zadań, Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Zarządzeniem Nr UP.I.021.9.2016 z dnia 04 marca
2016 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub
wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie/dofinansowanie jego
realizacji dokonał wyboru oferty w ramach zadań wskazanych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016:
Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Kwota
udzielnej
dotacji

Stowarzyszenie –
Klub Abstynenta
„Radość
i Słońce”

Promowanie i wspieranie
abstynencji oraz zdrowego
stylu życia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin
na terenie Miasta
i Gminy Sztum

Wspólne życie w
trzeźwości to życie w
spokoju i radości

11.000,00 zł

Propagowanie idei
trzeźwościowych na terenie
Miasta i Gminy Sztum
poprzez organizację Dnia
Trzeźwości

Dzień Trzeźwości 2016

3.000,00 zł

Żyj zdrowo
i wzorowo – uczęszczając
na pozalekcyjne zajęcia
sportowe w 2016 roku

38.000,00 zł

Postaw na radość

1.000,00 zł

Stowarzyszenie –
Klub Abstynenta
„Radość
i Słońce”

Lekkoatletyczny
Klub Sportowy
„Zantyr”

Stowarzyszenie
„Przystanek
Sztumska Wieś”

Organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci
i młodzieży,
w szczególności z rodzin
ubogich
i dysfunkcyjnych,
z terenu Miasta i Gminy
Sztum z realizacją
programu edukacyjnoprofilaktycznego
z zakresu uzależnień
i przemocy.
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.
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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.

Wszystko gra

Stowarzyszenie
Miłośników Jazdy
Konnej w
Sztumskim Polu
Klub Jeździecki
Iskra

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.

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.

3.000,00 zł

Stowarzyszenie
Przyjaciół Edukacji
Samorządowej
„SPES”

Organizacja działań
profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży szkolnej z
terenu Miasta i Gminy
Sztum

My dzieci z Dworca Zoo

8.000,00 zł

Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
OświatowoWychowawczych
im. Teresy Kras
w Lublinie

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.

Kolonie dla dzieci
i młodzieży z Miasta
i Gminy Sztum

35.000,00 zł

Stowarzyszenie
„Szansa”

6.000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
Mgr Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie
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