Zarządzenie Nr 67.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446)
i § 3 uchwały XVI.108.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015r. 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 2016”
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 20 czerwca 2016r. z otwarcia
i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w 2016r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadań
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji:
Lp.

Nazwa organizacji

1.

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska Hufiec
Sztum

2.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Anny w Sztumie

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
„Organizacja
Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej i realizacja
dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
i Harcerskiej Akcji
gminy Sztum
Letniej dla dzieci
i młodzieży z terenu
miasta i gminy
Sztum”
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
„Druk książki:
Wydanie publikacji na temat Parafii św. Anny
Z dziejów Sztumu.
w Sztumie na podstawie materiałów z sesji
Materiały z sesji
popularno - naukowej, która odbędzie się w
w dniu 3 czerwca
czerwcu br. w Sztumie. (publikacja bezpłatna, 2016 r.
objętość minimum: 10 arkuszy wydawniczych (1 zorganizowanej
arkusz wydawniczy = 40 000 znaków
z okazji 600-lecia
ze spacjami), tj. minimum 220 stron, minimalny Parafii św. Anny
nakład: 300 egzemplarzy, z tego 100
i lokacji miasta”
egzemplarzy z przeznaczeniem do bezpłatnej
dystrybucji przez tut. Urząd, konsultacja projektu
publikacji z Zamawiającym, okładka zawierać
powinna logotyp 600-lecia i herb Sztumu)

Wartość
przyznanej
dotacji
3 000,00 zł
wsparcie

5 000,00 zł
wsparcie

§2
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. projektów i aktywizacji społecznej
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.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. Ryszard Wirtwein
Zastępca Burmistrza

