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 2016”

Sztum, maj 2017 r.

W 2016 roku czterdzieści zadań na rzecz lokalnej społeczności realizowało 26 organizacji
pozarządowych, w tym:
 20 zadań realizowanych było przez 14 stowarzyszeń na podstawie ogłoszonych Otwartych
Konkursów Ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 12 zadań realizowanych było przez 9 klubów sportowych na podstawie ogłoszonych
naborów wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu, w trybie ustawy
o sporcie,
 8 zadań zrealizowanych było przez 7 organizacji w trybie małych zleceń.
Dotacje udzielono na realizację następujących zadań:
Dział Oświata i Wychowanie:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1
2. Liczba zawartych umów – 1
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 6.000,00 zł.

1. Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci” – 6.000,00 zł na realizację zadania:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym „Przygoda
z teatrem – cykl dodatkowych zajęć i warsztatów wspierających rozwój społeczno –
emocjonalny i mowy dzieci 5-6 letnich” (powierzenie).
Projekt miał na celu wsparcie rozwoju umysłowego dzieci 5 i 6 letnich z terenu Miasta
i Gminy Sztum, uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Sztumie oraz wyrównanie ich szans
edukacyjnych. Poprzez realizację projektu przyczyniono się do rozwoju społeczno –
emocjonalnego oraz mowy u dzieci 5-6 letnich z terenu Miasta i Gminy Sztum. Planowane
i zrealizowane działania w ramach projektu z edukacji teatralnej i teatroterapii pozytywnie
wpłynęły również na rozwój myślenia, wyobraźni oraz wzmocniły u dzieci potrzebę
poznawania świata. Projektem zostało objętych 50 dzieci w wieku 5 i 6 lat, były to w
większości dzieci potrzebujące wsparcia edukacyjnego. Dzieci podzielone zostały na dwie
grupy (po 25 osób każda). Przedszkolaki wzięły udział w cyklu dodatkowych zajęć
o tematyce teatralnej (9 zajęć oraz 3 warsztaty teatralne prowadzone przez aktora z Elbląga
w każdej grupie). Pośrednio w projekcie wzięli udział rodzice (80 osób) przedszkolaków z
grupy projektowej. Uczestniczyli oni w zebraniu organizacyjnym, przeprowadzonym przez
realizatorów projektu we wrześniu 2016 roku, wzięli udział wspólnie ze swoimi dziećmi w
warsztatach teatralnych, ponadto sami – z własnej inicjatywy – przygotowali dla swoich
pociech przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek.” W ramach projektu 42 dzieci wzięło
udział w wyjeździe do Teatru Dramatycznego w Elblągu, gdzie poznały teatr od kulis oraz
obejrzały przedstawienie pt. „Zwierzęta doktora Dolittle”. W ramach projektu powstały dwa
przedstawienia teatralne, które obejrzały wszystkie grupy przedszkolne z Przedszkola nr 1
(ok. 200 dzieci), pracownicy przedszkola (40 osób) oraz rodziny dzieci uczestniczących w
projekcie (ok. 100 osób).
Dział Ochrona Zdrowia:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 1
2. Liczba zawartych umów – 1
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
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z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 1.000,00 zł.
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – 1.000,00 zł na realizację zadania:
„Spotkanie integracyjne - Międzynarodowy Dzień Białej Laski” (powierzenie).
Celem zadania była integracja – rehabilitacja osób niewidomych, słabo widzących poprzez
wyjazdy, wyjścia na spotkania kulturalne, sportowe. Nawiązywanie kontaktu
z niepełnosprawnymi. W ramach projektu zorganizowano spotkanie integracyjne –
Międzynarodowy Dzień Białej Laski, wraz z poczęstunkiem. W spotkaniu uczestniczyło 40
osób niewidomych i słabo widzących, w tym 15 osób w stopniu znacznym i 25 osób
w stopniu umiarkowanym.
Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 9
2. Liczba zawartych umów – 13
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 1
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 31 345,55 zł.
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 1.500,00 zł na realizację zadania:
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl wykładów z zakresu historii ziemi
sztumskiej” (powierzenie).
W ramach zadania w okresie od maja do listopada 2016 roku zorganizowano cykl pięciu
wykładów historycznych dotyczących dziejów Ziemi Sztumskiej:
 dr Jacek Schirmer – Rody ziemiańskie na ziemi sztumskiej 1466-1772,
 mgr Adam Langowski – Lew Sołtan i jego pasje myśliwskie,
 mgr Wacław Bielecki – Feliks Nowowiejski i jego QUO vadis,
 ks. Prof. Dr hab. Wojciech Zawadzki – Reformacji i Jezuici w Pomezanii,
 mgr Piotr Kalka – Archeologiczne zabytki Pomorza nowy kierunek aktywnej turystyki.
W wykładach udział wzięło ok. 60 osób, w tym członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sztumskiej, młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i inni zainteresowani historią
mieszkańcy. Słuchacze wykładów poznali nowe fakty związane z przeszłością ziemi
sztumskiej.
2. Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISKRA
– 3 000,00 zł na realizację zadania: Organizacja inscenizacji historycznej podczas
Pikniku z Iskrą w dniu 15.05.2016 roku (powierzenie).
W ramach zadania zorganizowano inscenizację historyczną grupy rekonstrukcyjnej podczas
Pikniku z Iskrą w Sztumskim Polu. W programie inscenizacji przeprowadzono
sprawnościowy turniej rycerski konny, wystawiona była również ekspozycja obozu
rycerskiego i życia obozowego. Poprzez organizację inscenizacji historycznej
upowszechniano tradycję narodową i kulturową wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
W przedsięwzięciu udział wzięło ok. 800 osób.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum – 2 000,00 zł na
realizację zadania: Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum (wsparcie).
Poprzez realizację zadania, dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu programu kolonii oraz
stosowaniu metodyki zuchowej, zostały osiągnięte następujące cele:
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zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci na łonie natury, integracja,
zagospodarowanie czasu wolnego, dbałość o kondycję fizyczną, wszechstronny rozwój
intelektualny, promocja Ziemi Sztumskiej w innych regionach Polski, poznanie innych
regionów Polski, wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie im dostępnym, poznanie
kultury innych regionów Polski.
W ramach zadania zorganizowano 14 dniową kolonię zuchową dla 17 osób w Świętouściu,
podczas której odbyła się wycieczka do Szczecina, zwiedzono również Woliński Park
Narodowy oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Zorganizowano trzy rejsy łodziami
żaglowo – wiosłowymi oraz kanadyjkami. Uczestnicy kolonii ogółem zdobyli 51
sprawności zuchowych (3 sprawności na 1 uczestnika).
4. Stowarzyszenie Przystań Biała Góra – 3 975,83 zł na realizację zadania: Organizacja
stoiska produktów lokalnych Ziemi Sztumskiej na Dni Ziemi Sztumskiej w związku
z obchodami 600-lecia Sztumu wraz z wydaniem folderu z przepisami i zdjęciami tych
produktów (wsparcie).
W ramach zadania stowarzyszenie promowało produkty lokalne podczas Dni Ziemi
Sztumskiej poprzez:
− przygotowanie potraw takich jak kiełbasa piekelecka, marcepanowe serduszka, jabłko
czernińskie, buraczki pruskie oraz pierogi z kaszą gryczaną,
− przekazanie do degustacji mieszkańcom około 400 porcji każdej z w/w potraw,
− opracowanie i wydanie bezpłatnego folderu z przepisami i zdjęciami przygotowanych
produktów lokalnych w nakładzie 1000 egzemplarzy, z czego 400 sztuk zostało
rozdystrybuowanych wśród mieszkańców Gminy Sztum, natomiast 600 przekazanych
zostało nieodpłatnie do tut. Urzędu.
Stowarzyszenie niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 15,21 zł oraz kwotę dotacji
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 8,96 zł wraz z odsetkami
w wysokości 0,18 zł zwróciło na konto tut. Urzędu.
5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum – 3 000,00 zł na
realizację zadania: Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum (wsparcie).
Poprzez realizację zadania, dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu programu obozu
harcerskiego zostały osiągnięte następujące cele:
zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci na łonie natury, integracja,
zagospodarowanie czasu wolnego, dbałość o kondycję fizyczną, wszechstronny rozwój
intelektualny, promocja Ziemi Sztumskiej w innych regionach Polski, poznanie innych
regionów Polski, wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie im dostępnym, poznanie
kultury innych regionów Polski.
W ramach zadania zorganizowano 14 dniowy obóz harcerski dla 21 osób w Czarnej Górnej.
Podczas obozu zrealizowano: wycieczkę nad Solinę, wycieczkę do Muzeum
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, wycieczkę do Ustrzyk
Górnych, wyprawę na szlak turystyczny na Bukowe Berdo i na Tarnicę, zorganizowano
również spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej. Podczas obozu jego uczestnicy
zdobyli 21 sprawności harcerskich.
6. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Sztumie – 5 000,00 zł na realizację
zadania: Druk książki: Z dziejów Sztumu. Materiały z sesji w dniu 3 czerwca 2016 r.
zorganizowanej z okazji 600-lecia Parafii Św. Anny i lokacji miasta (wsparcie) –
umowa rozwiązana na wniosek Parafii.
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W bezkonkursowym trybie małych zleceń udzielono dotacji w formie wsparcia na realizację
następujących zadań publicznych:
1. Kółko rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie – 2 000,00 zł na realizację
zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej - łączenie pokoleń
poprzez warsztaty kulinarne związane z obrządkami Świąt Wielkanocnych (wsparcie).
W ramach zadania przeprowadzono dwa warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa
Postolin, połączone z poczęstunkiem tradycyjnych potraw wielkanocnych. Na potrzeby
realizacji niniejszego zadania zakupiono do pomieszczeń świetlicy w Postolinie kuchenkę
gazowo – elektryczną, blachy do wypieku ciast, naczynia jednorazowe i talerze oraz artykuły
spożywcze niezbędne do wypieków. Podczas warsztatów, w których udział wzięło 50 osób
przeprowadzono również konkursy dla uczestników na najładniej przybrany mazurek
i najsmaczniejszą babę.
2. Stowarzyszenie Pod Wiatrakami – 680,00 zł na realizację zadania: Organizacja festynu
kulturalno - rekreacyjnego z okazji Świąt 1-3 Maja (wsparcie).
W ramach zadania zorganizowano festyn dla około 120 osób, głównie mieszkańców
miejscowości Koniecwałd w dniu 01 maja 2016 roku. Podczas festynu zorganizowano
konkursy i zabawy, odbył się również mecz towarzyski w piłkę nożną. Na potrzeby realizacji
zadania zakupiono i zamontowano nowy zlewozmywak w świetlicy wiejskiej
w Koniecwałdzie.
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej – 4 199,90 zł na realizację zadania:
Organizacja konferencji popularnonaukowej związanej z 600-leciem miasta Sztum
i Parafii św. Anny w Sztumie (powierzenie).
W ramach zadania w salach Sztumskiego Centrum Kultury w dniu 03.06.2016 roku
zorganizowano sesję popularno-naukową związaną z 600-leciem miasta Sztum i parafii św.
Anny w Sztumie. Dziewięciu wykładów wygłoszonych podczas sesji wysłuchało około 120
osób, które zapoznało się z wieloma faktami historycznymi związanymi z Ziemią Sztumską.
Stowarzyszenie niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,10 zł zwróciło na konto tut.
Urzędu.
4. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie – 4 000,00 zł na realizację
zadania: Festyn z okazji 800-lecia Parafii w Postolinie i 600-lecia Sztumu (wsparcie).
W ramach zadania zorganizowano Festyn dla Mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w dniu
10 lipca 2016 r. z okazji Jubileuszu 800-lecia Parafii p.w. św. Michała Archanioła
w Postolinie oraz 600-lecia Sztumu. Obchody w tym dniu rozpoczęły się uroczystą mszą
św. w kościele w Postolinie, po części oficjalnej odbył się festyn na boisku wiejskim
w Postolinie. Zarówno przy kościele, jak i na boisku podawane były przygotowane przez
Stowarzyszenie potrawy: ciasta, chłodnik i pierogi. W ramach realizacji tego
przedsięwzięcia zakupiono: artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe oraz lodówkę, która
stanowi wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Postolinie. Celem zadania był
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz integracja społeczeństwa
lokalnego poprzez wspólny udział w wydarzeniu dedykowanemu mieszkańcom Gminy,
przybliżenie historii Postolina i Sztumu poprzez odczyty historyczne wygłoszone podczas
tej uroczystości.
5. Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła – 2 809,83 zł na realizację
zadania: Degustacje Konfraterni na 600-lecie Sztumu (wsparcie).
W ramach zadania zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
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- imprezę plenerową w Parparach w dniu 14 sierpnia, podczas której działał „Fyrtel
Kulinarnego Dziedzictwa”, gdzie trwała degustacja potraw pomorskich, staropolskich
i wegetariańskich. Dla odwiedzających imprezę przeprowadzono konkurs sprawnościowy
„Słomiane potyczki”, X Pomorski Konkurs Nalewek Owocowych, Kremów i Likierów,
funkcjonował również jarmark, na którym można było kupić tradycyjną, regionalną
żywność oraz wyroby rękodzielnicze.
- stoisko Konfraterni podczas Dni Ziemi Sztumskiej, gdzie nieodpłatnie serwowano placki
ziemniaczane oraz potrawy związane z regionem m.in.: wędzone ryby, szynki, zupę
menonicką.
W ramach akcji z poczęstunku w obu przedsięwzięciach każdorazowo skorzystało około
1000 mieszkańców Gminy oraz osób odwiedzających Ziemię Sztumską. Stowarzyszenie
niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 190,17 zł wraz z odsetkami w wysokości
2,00 zł zwróciło na konto tut. Urzędu.
6. Klub Piłkarski Olimpia – 2 500,00 zł na realizację zadania: 70-lat Olimpii na 600-lecie
Sztumu (wsparcie).
W ramach zadania wydano pamiątkowy folder na temat historii piłki nożnej w Sztumie.
Folder w nakładzie 200 sztuk wydany został z okazji 70-lecia Olimpii oraz 600-lecia miasta
Sztum i rozdystrybuowany został nieodpłatnie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
7. Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISKRA
– 1 679,99 zł na realizację zadania: Śladami V Wileńskiej Brygady AK (wsparcie).
Celem projektu było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród
uczestników projektu poprzez upowszechnianie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy na
temat działań ruchów niepodległościowych po II wojnie światowej na obecnych terenach
Gminy Sztum. Odbiorcami zadania było 30 uczniów Gimnazjum nr 1 w Sztumie. W ramach
zajęć dla uczestników projektu zorganizowano: wykład historyczny, rajd pieszy oraz wozem
konnym po szlakach leśnych podczas których odwiedzono miejsca postoju i przemarszu
V Wileńskiej Brygady AK, pokaz kawaleryjski oraz wspólne ognisko podsumowujące
projekt. Stowarzyszenie niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,01 zł wpłaciło na
konto tut. Urzędu.
Dział Kultura Fizyczna i Sport:
1. Liczba organizacji podejmujących za dania na rzecz lokalnej społeczności – 9
2. Liczba zawartych umów – 12
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 267 419,88 zł.
1. Klub Piłkarski „Olimpia” – 38.000,00 zł na realizację zadania: „Prowadzenie drużyn
piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum wraz z organizacją imprez sportowych
pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu w zawodach lokalnych i
krajowych, przygotowanie fizyczne do rozgrywek, poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej oraz aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
systematyczne treningi i szkolenia, rozwój społeczny zawodników a także zwiększenie
integracji i aktywności społeczeństwa poprzez uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach.
W klubie podczas realizacji zadania trenowano 84 zawodników w 4 grupach wiekowych.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
- systematyczne treningi 4 razy w tygodniu w czterech grupach,
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- zajęcia indywidualne – korekcyjne – 2 razy w tygodniu,
- uczestnictwo w rozgrywkach towarzyskich i turniejach piłkarskich.
Z otrzymanej dotacji sfinansowano sprzęt sportowy, organizację turniejów oraz udział
w turniejach (w tym transport zawodników, opłaty sędziowskie, zakup wody), opłacenie
zajęć prowadzonych przez 3 trenerów, obsługę księgową zadania.
2. Klub Sportowy „Victoria” – 30.000,00 zł na realizację zadania: Upowszechnianie i
rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców Sztumu „I Ty Możesz Być
Mistrzem na 600-lecie Miasta Sztum”.
Celem publicznym zadania było krzewienie kultury fizycznej, uczestniczenie w zawodach
i imprezach sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktyki
zdrowotnej. W zajęciach systematycznie uczestniczyło około 40 osób. Uczestniczący w
zajęciach zawodnicy są członkami Klubu.
W ramach realizowanego zadania prowadzono następujące działania:
- prowadzenie systematycznych zajęć 6 razy w tygodniu: na przystani kajakowej
w Sztumie, w sali gimnastycznej, klubowej siłowni oraz terenach leśnych Sztumu,
- organizacja i udział zawodników w obozach sportowych w Szteklinie i Borowicach
k. Karpacza,
- udział w zawodach sportowych m.in.: Mistrzostwach Polski w Poznaniu, Mistrzostwach
Polski w Maratonie w Olsztynie, Długodystansowych Mistrzostwach Polski Młodzików w
Wolsztynie, Memoriale Lecha Sławatackiego w Chełmnie,
- organizacja imprezy sportowej – Memoriał J. Raabe,
Dodatkowo w ramach przyznanych środków zakupiono sprzęt sportowy (wiosło
kanadyjkowe) do prowadzenia zajęć sportowych na wodzie oraz odzież sportową.
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 40.000,00 zł na realizację zadania:
„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 oraz zorganizowane we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wszelkich form
aktywności fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej społeczności Miasta i Gminy Sztum. Rozwój integracji i stosunków
społecznych oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kategoriach od dzieci
poprzez młodzików, juniorów, seniorów do weteranów włącznie od szczebla lokalnego do
międzynarodowego. Klub zrzesza 184 członków.
W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono następujące zadania:
- prowadzono systematyczne treningi w grupie biegów średnich i długich oraz grupach
naborowych dzieci. Treningi odbywały się minimum trzy razy w tygodniu na obiektach
Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2, w terenie oraz na obiektach
lekkoatletycznych w Grudziądzu, Gdańsku, Malborku, Szklarskiej Porębie i innych,
w których uczestniczyło 66 zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych, 40
dzieci, dodatkowo w ramach realizowanego zadania trenuje również 68 seniorów
i weteranów będących członkami Klubu,
- udział w zawodach lekkoatletycznych we wszystkich kategoriach wiekowych od szczebla
lokalnego poprzez wojewódzkie, międzywojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe,
zawodnicy LKS Zantyr w 2016 roku w sumie wystartowali w 212 zawodach,
- zorganizowano obozy sportowe - zimowy w Muszynie i letni w Sztutowie każdorazowo
dla 20 uczestników,
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- zakupiono niezbędny sprzęt sportowy oraz witaminy i odżywki dla zawodników,
- wszyscy zawodnicy zostali ubezpieczeni i poddani badaniom lekarskim.
4. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” – 22 335,38 zł na realizację zadania:
„Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu
Miasta i Gminy Sztum”.
Celem publicznym zadania było poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej oraz
zachęcenie do zdrowego i sportowego trybu życia lokalnej społeczności, osiągnięcie
dobrych wyników sportowych. W ramach realizowanego zadania w sezonie 12
zawodników trenowało na systematycznych treningach na siłowni, na sali gimnastycznej
oraz specjalistycznych treningach na szosie. Zawodnicy startowali według kalendarza
imprez PZKOL i masters. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano m.in. części
i osprzęt rowerowy, paliwo do samochodów służących zabezpieczeniu zawodników
podczas treningów szosowych, ubezpieczenie i licencje zawodników, noclegi i wyżywienie
na zawodach kolarskich, obsługę księgową oraz trenera.
5. Klub Sportowy Czernin – 38.000,00 zł, na realizację zadania: „Rozwój sportu poprzez
propagowanie gry w piłkę nożną na terenie wiejskim gminy Sztum – sołectwo Czernin
połączone z organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat
Sztumu”.
Celem publicznym zadania było upowszechnianie i rozwój sportu – piłki nożnej,
uczestnictwo zorganizowane we współzawodnictwie sportowym, lokalnym oraz wszelkich
formach aktywności fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej lokalnej społeczności, rozwój integracji i stosunków społecznych
oraz osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Celem działań klubu było
również poszerzenie współpracy z klubami sportowymi oraz przyczynienie się do wzrostu
partycypacji społecznej w zdrowym i sportowym życiu lokalnej społeczności. Klub w 2016
roku prowadził cztery drużyny, w tym 20 seniorów, 26 juniorów, 25 młodzików i 40 żaków,
łącznie 111 osób. Rozgrywki odbywały się na stadionie w Czerninie, Orliku w Sztumie
i na murawach drużyn przeciwnych. Środki z dotacji przeznaczone zostały na transport
zawodników na mecze wyjazdowe, utrzymanie obiektu, trenerów, sędziów i opiekę
medyczną podczas organizowanych turniejów, w tym zabezpieczenie medyczne i opłaty
sędziowskie, zakup wody, zakup sprzętu sportowego i odzieży.
6. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 20.000,00 zł na realizację zadania:
„Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum z organizacją
imprez pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu”. Celem publicznym zadania było
upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum poprzez zorganizowane uczestnictwo 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.
W zawodach organizowanych na terenie Gminy Sztum tj. Miejskie Biegi Przełajowe,
Sztumski Bieg Solidarności 3 maja, Miejsko – Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Sztumie, Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w biegach przełajowych, zawodach
w Halowej Piłce nożnej, Zawodach w Unihokeju, łącznie udział wzięło ok. 500 uczniów
szkół z terenu Miasta i Gminy Sztum. W wyjazdach w ramach zawodów Szkolnego
Związku Sportowego udział wzięło 300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu Gminy. W ramach zadania prowadzono systematyczne pozalekcyjne zajęcia
sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta i Gminy Sztum, celem
przygotowania ich do zawodów międzyszkolnych na szczeblu gminy, powiatu i
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województwa. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano: organizację zawodów (ryczałty
sędziowskie, zabezpieczenie medyczne, zakup nagród, medali, pucharów,
wynajem obiektów sportowych i sprzętu do organizacji, wyżywienie i napoje), udział w
zawodach (przejazdy, diety, wyżywienie, noclegi, opłaty startowe), zakup sprzętu do
organizacji zawodów oraz strojów sportowych dla uczestników zajęć pozalekcyjnych,
wynagrodzenie trenerów, obsługę zadania.
7. Ludowy Klub Sportowy w Postolinie – 17.000,00 zł na realizację zadania: „Rozwój
sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin,
połączone z organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat
Sztumu”.
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, mających na celu poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej społeczności oraz integrację i poprawienie stosunków
społecznych. Imprezy sportowe organizowane były pod hasłem przewodnim „600 lat
Sztumu”. Drużyna seniorów uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonej przez
PZPN oraz turniejach i meczach towarzyskich. W zajęciach uczestniczyło ok. 32
zawodników, w tym młodzież w wieku od 18 do 21 lat. Zajęcia prowadzone były przez
instruktora piłki nożnej.
Z otrzymanej dotacji sfinansowano sprzęt sportowy w tym odzież sportową, ubezpieczenie
zawodników, transport zawodników na mecze, opłaty sędziowskie, wynajem sali oraz
materiały i usługi niezbędne do utrzymania murawy boiska.
8. Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo – 30.000,00 zł na realizację zadania: „Rozwój
sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo
połączone z organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat
Sztumu”.
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 wspieranie
zwyczaju uprawiania sportu w każdym wieku. W klubie trenowało 48 zawodników, w tym
30 seniorów i 18 juniorów.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- treningi piłkarskie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów odbywały się 4 razy
w tygodniu w dwóch grupach, osobno dla seniorów i osobno dla młodzieży, czas trwania
treningu wynosił 2 godziny, każdorazowo brało w nim udział od 10 do 15 zawodników,
- rozegranie 16 meczów sparingowych, z czego 11 odbyło się na wyjazdach,
- uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN w klasie B, udział w Lidze Futsalu oraz w turnieju halowym zorganizowanym w Sztumie.
9. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” – 7.000,00 zł na realizację zadania:
„Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta
i Gminy Sztum z organizacją imprez pod hasłem „600 lat Sztumu”.
Celem publicznym zadania był rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród
społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum poprzez organizowanie uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju marszach, rajdach i zawodach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Poprawiono
rozwój aktywności ruchowej wpływający na wypracowanie lub poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Rozwijano dalej integrację i
stosunki społeczne, udział w zawodach oraz osiąganie wysokich wyników sportowych
odpowiednio do wieku w różnych kategoriach wiekowych.
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W ramach programu zrealizowano następujące działania:
- systematycznie propagowano i zachęcano mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,
niezależnie od wieku do uprawiania marszów z kijkami Nordic Walking poprzez podawanie
informacji w lokalnej prasie, na stronach miasta i klubu o prowadzonych formach zajęć,
- organizowano w każdą sobotę marsze z kijkami Nordic Walking, połączone
z instruktażem,
- organizacja rajdów i marszów Nordic Walking pod hasłem 600 lecia Sztumu: (np. Marsz
Noworoczny, z okazji Dnia kobiet, marsz Szwedzki, marsz podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, marsze do Uśnic, do Sztumskiej Wsi, Sztumskiego Pola, marsz
podczas pikniku w szkole podstawowej w Nowej Wsi),
- organizacja jednodniowego wyjazdu na marsze do Stegny,
- organizacja wyjazdów na marsze Nordic Walking w ramach zawodów m.in. o Puchar
Pomorza, Puchar Bałtyku, na mistrzostwa Polski do Osielska, Puchar Polski do
Konstancina,
- zorganizowanie Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w ramach Dni Ziemi Sztumskiej
w Nordic Walking dla ponad 60 zawodników.
W ramach zadania udział wzięło 60 osób, będących zarazem członkami Klubu.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum oraz członkowie LKS Zantyr osiągnęli znakomite
wyniki sportowe w zawodach Nordic Walking: zwycięstwa i miejsca na podium
w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Pomorza i innych, łącznie 14 zawodniczek
i zawodników stanęło na podium.
10. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” – 18.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój
sportu na terenach wiejskich Gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin
sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną połączone z organizacją imprez
sportowych pod hasłem przewodnim „600 lat Sztumu”.
Realizacja zadania wpłynęła na zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, zapraszając do zabawy w sport i do przygody
ze sportem, ucząc nowych, aktywnych form wypoczynku. Prowadzący zajęcia przez sport
starali się ustrzec młodzież przed nikotynizmem, alkoholizmem i narkomanią, w wyniku
prowadzonych zajęć wielu uczniów miało możliwość doskonalenia umiejętności
sportowych w takich dyscyplinach jak tenis stołowy, kajakarstwo, lekkoatletyka, unihokej,
piłka nożna halowa, siatkówka. W trakcie realizacji zadania przygotowano reprezentację
Zespołu Szkół w Czerninie do Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady w
piłce ręcznej, siatkówce, unihokeju, lekkoatletyce. Zawodnicy UKS Sokolik startowali w
Zimowym Grand Prix w biegach przełajowych oraz zawodach lekkoatletycznych
organizowanych przez LKS Zantyr Sztum oraz Szkolny Związek Sportowy. Zawodnicy
sekcji kajakowej startowali w Mistrzostwach Polski w Maratonie, Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz wielu regatach
ogólnopolskich, międzywojewódzkich i okręgowych godnie reprezentując Sztum.
Uczestnicy zajęć na basenie pływackim nabyli umiejętności dzięki którym uzyskali karty
pływackie. Zajęcia były prowadzone systematycznie przez cały okres realizacji zadania,
łącznie z wakacjami co pozwalało chętnym na wypełnienie wolnego czasu zajęciami
sportowymi, których efektem pozasportowym jest poprawa kondycji fizycznej i
psychicznej uczestników zajęć. W sekcji kajakowej programem szkolenia objętych było 8
systematycznie uczestniczących w zajęciach zawodników oraz sekcja naborowa średnio
około 10 osób - łącznie 18 osób. W pozostałych zajęciach prowadzonych przez Klub udział
brało 30 osób.
11. Klub Sportowy Victoria – 2.084,50 zł na realizację zadania: Rozwój sportu wśród
dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum z organizacją imprez sportowych
pod hasłem „SMOCZĄ ŁODZIĄ W 600-LECIE MIASTA SZTUM”.
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Celem publicznym zadania było upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum poprzez promocję smoczych łodzi w środowisku
lokalnym. Dzięki systematycznym treningom prowadzonym przez klub wzrósł poziom
sportowy i ilość młodzieży uczestniczącej w treningach. Zawodnicy klubu brali udział w
imprezach sportowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej oraz obozach sportowych:
- XXX Memoriał Jana Raabe w Sztumie,
- III Festiwal Smoczych Łodzi o puchar Prezydenta Miasta we Włocławku,
- Mistrzostwa Polski w Smoczych Łodziach w Bydgoszczy,
- Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Smoczych Łodziach w Malborku,
- Obóz sportowo – integracyjny z Mistrzami Polski z Gdańska,
- Obóz sportowy w Gdańsku.
W ramach dotacji prowadzone były zajęcia dla 11 zawodników z terenu Miasta i Gminy
Sztum. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano zakup i naprawę sprzętu sportowego
oraz prowadzenie zajęć sportowych przez trenera.
12. Sztumski Klub Tenisa Ziemnego „BREAK POINT” – 5 000,00 zł na realizację
zadania: Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum w dziedzinie tenisa
ziemnego połączone z organizacją imprez sportowych pod hasłem przewodnim „600
lat Sztumu”.
Celem publicznym zadania była popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego wraz z organizacją
imprez sportowych. W ramach dotacji zorganizowano 4 otwarte turnieje tenisa ziemnego.
Poza tym zawodnicy brali udział w następujących rozgrywkach: G.P. Wybrzeża – Zaja Cup
2016, G.P. Kwidzyna 2016 oraz G.P. Tczewa 2016. W ramach działania odbywały się
treningi biegowe i ogólnorozwojowe, prowadzone były również zajęcia na kortach z
instruktorem 2 razy w tygodniu dla dzieci i 2 razy w tygodniu dla osób dorosłych. Z zajęć
korzystało około 30 osób, z tego 15 to członkowie Klubu. Z przyznanej dotacji
sfinansowano: zakup maszyny do naciągania rakiet tenisowych, kurs instruktora tenisa,
sprzęt treningowy oraz koszty związane z organizacją turniejów.
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 – 87.000,00 zł.
1.

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
11.000 zł (wsparcie).
W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało w dniu 04 czerwca 2016 r. grill
dla grup AA oraz członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami, na którym odbyły się
rozmowy m.in. dot. zapobiegania nawrotom choroby, rozwiązywania problemów
emocjonalnych związanych z uzależnieniem oraz wymianą doświadczeń. W dniu 26
czerwca 2016 r. członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami zwiedzali Zamek
Krzyżacki w Malborku. Zadanie to miało w dużej mierze zintegrować uczestników
wyjazdu. Kolejnym ważnym wydarzeniem był wyjazd w dniach 30.07.2016 r. –
01.08.2016 r. na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia. Zakładanym
celem było ukazanie, iż pokonanie słabości to modlitwa o wyjście z nałogu, rozmowy
z psychologiem, specjalistą ds. uzależnień a także możliwość uzyskania wsparcia i
nadziei od innych osób zmagających się z podobnymi problemami. Stowarzyszenie
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również zorganizowało w dniach 01-04 września 2016 r. wyjazd integracyjny nad morze
dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Wyjazd miał na celu zintegrować uczestników
wyjazdu i ukazać, że mimo walki z różnego rodzaju słabościami można miło, aktywnie,
bez alkoholu spędzać wolny czas. Natomiast 26 listopada 2016 r. Stowarzyszenie
zorganizowało zabawę Andrzejkową. Celem działalności Stowarzyszenia jest przede
wszystkim kształtowanie trwałych dążeń do całkowitej abstynencji, stwarzanie
warunków do wytrwania w trzeźwości oraz udzielanie członkom Klubu i ich rodzinom
pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w podjęciu leczenia
odwykowego. Stowarzyszenie „Radość i Słońce” skupia 120 członków. Stowarzyszenie
dzięki przychylności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Sztumie od roku 2005 korzysta z pomieszczeń GKRPA. Łącznie we wszystkich
działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie w 2016 r. wzięło udział 147 osób.
2.

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 3.000 zł (powierzenie).
W ramach tego zadania Stowarzyszenie zorganizowało w dniu 24 września 2016 r. Dzień
Trzeźwości. 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 (udzielono 8 porad) i radcy prawnego
(udzielono 5 porad). Na festynie zostało zorganizowanych wiele konkurencji sportowych
w różnych kategoriach wiekowych np. rzut piłką do kosza, rzut lotką, warcaby, rzut
ringiem, przeciąganie liny, mecz piłki nożnej. Zwycięzcom turnieju wręczono puchary i
dyplomy. Ponadto podczas festynu został zapewniony gorący posiłek, zimne napoje,
kawa, herbata oraz słodycze. Łącznie w festynie wzięło udział 120 osób.

3.

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 38.000,00 zł (powierzenie).
Zadanie polegało na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w różnorodnych
formach dla szerokiej grupy dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum, w
szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Zajęcia promowały zdrowy styl życia
wśród dzieci i młodzieży, zapobiegały spożywaniu alkoholu, używaniu środków
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. W ramach zadania zorganizowano m.in.:
- zajęcia sportowe z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkiej
atletyki, gier i zabaw, fitnes, gier planszowych dla uczniów z terenu Miasta i Gminy
Sztum na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Gimnazjum Sztum, Zespołu
Szkół w Czerninie oraz klubie Fitnes El-Vitalia w Sztumie. Zajęcia odbywały się 2-3 razy
w tygodniu w okresie od kwietnia do grudnia 2016r.
- zorganizowano Sportowe Wakacje w zakresie nauki pływania. Zajęcia nauki pływania
odbywały się w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 r.
- wyjazdy do stadniny koni Iskra na Sztumskim Polu (3 wyjazdy) w celu nauki jazdy
konnej, zdobywania wiedzy na temat koni i opieki nad nimi z ogniskiem, grillem i
zabawami sportowymi, 4 wyjazdy na basen do Kwidzyna, do Parku Trampolin Jumpcity
w Gdyni, do parku linowego do Malborka, do Ergo Areny do Gdańska, zorganizowano
wyjazdy na imprezy sportowo-rekreacyjne do Garczyna, Sulęczyna, Przezmarka,
Kurzętnika, Skórcza, Klimbergowic.
- zorganizowano obóz sportowo-rekreacyjny w Sztutowie z grami planszowymi.
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- zorganizowano imprezy sportowe-rekreacyjne tj. biegi przejałowo-uliczne,
lekkoatletyczne, gry i zabawy dla dzieci, Tydzień Zdrowia „Aktywni dla zdrowia”.
- zorganizowano zajęcia rekreacyjne z kajakarstwa i zawody na kajakach turystycznych.
- zorganizowano marsze nordic walking dla dzieci i młodzież podczas Maszeruj z BS,
mistrzostw Sztumu, Grand Prix Sztumu.
Łącznie w ww. zajęciach wzięły udział 1272 osoby.
W większości działań dodatkowo prowadzone były zajęcia z certyfikowanym terapeutą
ds. uzależnień. Zajęcia miały na celu zapobieganie spożywania alkoholu przez
uczestników, używania środków psychoaktywnych w młodym wieku oraz zapobieganie
agresji i przemocy. Podczas zajęć poruszany był temat m.in. wpływ alkoholu na organizm
człowieka, skutki zażywania narkotyków, jakie są objawy zażywania narkotyków, czym
jest agresja i przemoc, jakie są ich przyczyny i rodzaje.
4.

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
35.000,00 zł (powierzenie).
Kolonie profilaktyczne odbyły się w Małe Ciche (10 km od Zakopanego) w terminie od
25.06.2016 r. - 04.07.2016 r. W dziesięciodniowym turnusie łącznie uczestniczyło 45
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy Sztum. W trakcie trwania
turnusu odbywały się również zajęcia z programem socjoterapeutycznym. Celem
głównym zadania było kształtowanie osobowości i wspieranie wszechstronnego rozwoju
młodego człowieka oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym
profilaktyka uzależnień i przemocy. Celami szczegółowymi było m.in.
zagospodarowanie czasu wolnego, umożliwienie nawiązania, wzmocnienia pozytywnych
kontaktów z rówieśnikami, wzmocnienie nawyków zdrowego trybu życia, kształtowanie
właściwych zachowań zdrowotnych, zapobieganie uzależnieniom, przemocy i innym
niepożądanym zachowaniom. Podczas kolonii realizowany był program obejmujący
wycieczki turystyczne, zajęcia sportowe, gry, zabawy, zajęcia artystyczne, działania w
zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień.

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 – 18.000,00 zł.
1.

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 6.000,00 zł (powierzenie).
Tytuł zadania „Wszystko gra”. Projekt adresowany był do dzieci z klas I-VI i ich
rodziców, młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, nauczycieli i wychowawców,
osób zainteresowanych pracą przy projekcie. W ramach realizacji zadania podjęto
następujące działania:
- spotkanie integracyjne,
- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych i klocków,
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży dostarczające wiedzę na temat tworzenia
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gier planszowych,
- otwarte spotkanie z grami planszowymi dla rodziców dzieci biorących udział w
projekcie oraz innych mieszkańców Sztumu,
- noce z grami planszowymi w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, które były okazją do
pokazania, w jaki sposób można spędzać wolny czas, bawić się bez używania używek.
Poza zabawami, i grami, poruszane były treści uzależnień od alkoholu, narkotyków i
papierosów.
- festiwal „Zagraj z nami”,
- udział wolontariuszy w Ogólnopolskim Konwencie gier „Pyrkon”,
- mistrzostwa szkoły w Rummikub,
- ogólnopolski konkurs literacki „Graj, pisz ze Story Cubes”,
- festiwale i turnieje (SuperFarmer, SztumCon III i IV, Dobble) z grami planszowymi,
- wycieczka po powiecie sztumskim „Odkrywcy Dolnego Powiśla”,
- zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne, które były realizowane przez wyspecjalizowaną
kadrę pedagogów. Były one organizowane w formie 2-3 godzinnych zajęć z
częstotliwością raz w tygodniu. Miały na celu wzmocnienie samooceny i dobrego
wizerunku dzieci oraz dały poczucie, że każde dziecko może mieć „sukces” niezależnie
od warunków, w jakich się wychowuje i czego doświadcza w codziennym życiu.
Budowanie atmosfery bezpieczeństwa, uczenie się bycia dla siebie dobrymi, wspierania
i tworzenie wspólnoty, profesjonalne pomaganie w uczeniu rozwiązywania codziennych
trudnych sytuacji, obniżanie napięcia związanego z przeżywaniem trudnych emocji, były
to podstawowe cele planowanych zajęć. Ponadto miały one na celu zapewnienie dobrej
zabawy, umożliwienie odreagowania szkolnych stresów, wejście w nieznane dotąd role.
W zajęciach były wykorzystywane gry terapeutyczne. W cześć edukacyjnej były
poruszane tematy związane z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, papierosów i
mediów. Podczas zajęć były wyświetlane filmy, które poruszają ten problem. Ponadto w
czasie zajęć dzieci tworzyły własne gry planszowe, gdzie tematyką były uzależnienia.
Dzieci miały za zadanie odkryć swój potencjał i stworzyć profesjonalną grę planszową.
Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 76 tytułów gier, 2 kg klocków Lego, nagrody
w postaci gier planszowych oraz dofinansowano wycieczkę. Głównym celem projektu
było popularyzowanie nowoczesnych gier towarzyskich oraz samego grania jako sposobu
na wspólne spędzanie czasu, wolnego od przemocy i uzależnień. Realizacja celu miała
zwrócić uwagę dzieci, młodzieży i ich rodziców, że gry planszowe to jednocześnie
zabawa i narzędzie edukacyjne. Mogą odkrywać swoje możliwości twórcze a także
zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnienia. W
spotkaniach wzięło udział ok. 120 osób.
2.

Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś” - 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 1.000,00 zł (powierzenie).
Tytuł zadania „Postaw na radość”. Projekt adresowany był do mieszkańców obszarów
wiejskich, a w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z
terenu obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz ich rodziców. W ramach działań
zrealizowane zostały następujące działania:
- „Sztumska Mila” – rodzinny bieg, którego celem było zaszczepienie zdrowego stylu
życia poprzez sport, integracja środowisk w różnych grupach wiekowych,
upowszechnianie i popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku wśród
mieszkańców gminy Sztum, propagowanie rywalizacji w duchu fair play,
Festyn sportowy „Powitanie lata” promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień
i przemocy.
Liczba osób biorących udział w całym projekcie wyniosła ok. 200 osób. Realizowane
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przedsięwzięcie pozwoliło na poszerzenie wiedzy na temat aktywnych form spędzania
wolnego czasu na terenach rekreacyjnych dostępnych nieodpłatnie na terenie gminy
Sztum. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszyły się zajęcia w terenie.
Działania podniosły świadomość dotyczącą zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień
i przemocy na obszarach wiejskich w rodzinach o niskim statusie społecznym poprzez
propagowanie i promowanie bezalkoholowych form spędzania wolnego czasu całych
rodzin wraz z przyjaciółmi.
3.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Edukacji Samorządowej SPES” 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, w postaci m.in. otwartych spotkań, imprez, zajęć itd. kwota
udzielonej dotacji 8.000,00 zł (powierzenie).
Tytuł zadania „My dzieci z dworca Zoo”. Projekt adresowany był do uczniów klas II i III
Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i Gimnazjum w Czerninie. W ramach zadania został
zaprezentowany spektakl pn. „My dzieci z dworca Zoo” dla 2 grup z ww. szkół. Celem
spektaklu było zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem
postaw wobec używek. Poprzez sztukę młodzież uzyskała obraz osób uzależnionych oraz
poznała konsekwencje nałogów. Udział młodzieży w spektaklu pobudził w nich refleksję
a jednocześnie przyczynił się do budowania odpowiedzialności za własne życie i
zdrowie. W spektaklach wzięło udział 270 osób.

4.

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej Klub Jeździecki „Iskra” w Sztumskim
Polu 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, w postaci m.in. otwartych spotkań, imprez, zajęć
itd. kwota udzielonej dotacji 3.000,00 zł (powierzenie).
Uczestnikami zadania było 25 dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum
pozostające pod opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
W ramach zadania zorganizowano piknik na terenie Stajni Iskra podczas, którego odbyło
się spotkanie integracyjno-edukacyjne inaugurujące projekt, zabawy i konkurencje
sportowe, praktyczna nauka jazdy konnej oraz zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki
uzależnień.
Uczestnictwo w zorganizowanym pikniku przyczyniło się do osiągnięcia rezultatów
w postaci:
 zwiększenia wiedzy na temat szkód wynikających z nadużywania alkoholu oraz
zażywania środków psychoaktywnych,
 promocji zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
 profilaktyki uzależnień,
 rozwijania i wzmacniania pewności siebie, odpowiedzialności, współdziałania w
grupie.

Dział Pomoc Społeczna
1. Liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności – 5
2. Liczba zawartych umów – 5
3. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane bądź zostały rozwiązane przez gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0
4. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom – 66.865,20 zł.
1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Sztumie – nazwa zadania „Zorganizowanie wigilii
dla ok. 250 osób samotnych, bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i najuboższych
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum„ – kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia
realizacji zadania 11.000,00 zł, kwota wykorzystana 10.865,20 zł. Celem spotkania była
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integracja osób samotnych, bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i najuboższych
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum ze środowiskiem społecznym. W spotkaniu uczestniczyli
również przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego oraz przedstawiciele innych
instytucji działających na rzecz ww. grup społecznych.
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie - nazwa
zadania „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” - kwota udzielonej
dotacji w formie wsparcia realizacji zadania, która została w całości wykorzystana – 50.000,00
zł. Zadanie polegało na prowadzeniu ośrodka wsparcia w Czerninie dla 10 osób starszych (w
wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum w okresie od marca
do grudnia 2016 r. Celem zadania było podniesienie jakości i różnorodności usług społecznych
dla osób powyżej 60 roku życia, czego rezultatem była poprawa jakości życia tych osób.
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, ul. Jesionowa 10, Gdańsk – nazwa
zadania: „Niewidomy Turysta Zwiedza Suwalszczyznę” - kwota udzielonej dotacji w formie
wsparcia realizacji zadania, która została w całości wykorzystana - 1.000,00 zł. Realizacja
zadania polegała na zorganizowaniu spotkania integracyjno-wyjazdowego, które przyczyniło
się do podniesienia własnej wartości oraz pozytywnego spojrzenia na własne życie pomimo
niepełnosprawności wzrokowej. Uczestnikami spotkania wyjazdowego były osoby niewidome
i niedowidzące w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci zrzeszone w Kole
Powiatowym PZN Sztum. Wyjazd zorganizowany był do Suwałk i Suwalszczyzny w tym do
Augustowa, Selny, Wigry, Olecka. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Suwalszczyznę oraz Kanał
Augustowski. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło 41 osób niepełnosprawnych i 3
opiekunów.
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Sztum – nazwa
zadania - „Spotkanie opłatkowe” - kwota udzielonej dotacji w formie wsparcia realizacji
zadania, która została w całości wykorzystana- 1.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na
zorganizowaniu spotkania opłatkowego w dniu 09.12.2016 r., w którym wzięło udział 50 osób
w tym przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego. Ponadto w spotkaniu tym wzięły
udział osoby niepełnosprawne, samotne, starsze zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Rezultatem spotkania było zintegrowanie wielu grup społecznych (tj. mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych będących członkami PZERiI w
Sztumie oraz lokalnych przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego) poprzez m.in.
poznanie ich problemów, wspólne śpiewanie kolęd i biesiadowanie.
5. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” w Sztumie, nazwa zadania - „Festyn Rodzinny
„Zabawy Dawniej i Dziś”” realizowany w okresie od 31.05.2016 r. do 30.06.2016 r. w ramach
trybu małych zleceń – kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia realizacji zadania, która
została wykorzystana w całości – 4 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu
Festynu Rodzinnego dla rodzin z terenu Miasta i Gminy Sztum co zapoczątkowało obchody
Sztumskiego Dnia Rodziny. Festyn odbył się 4 czerwca 2016 r., na dziedzińcu Zamku
Sztumskiego. Głównym celem projektu było stworzenie rodzinom, w tym rodzinom ubogim
i wielodzietnym, warunków do integracji poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego oraz
ukazanie dobrych praktyk zacieśniania więzi rodzinnych. Celami szczegółowymi było:
poznanie przez uczestników festynu prostych i atrakcyjnych zabaw do wykorzystania podczas
wspólnego spędzania czasu wolnego z rodziną, uświadomienie rodzinom wpływu wspólnych
zabaw na poprawę relacji między rodzicami i dziećmi oraz zacieśnianie więzi rodzinnych,
promocja wśród uczestników Sztumskiej Karty Dużej Rodziny oraz Programu 500+.
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Zadania publiczne realizowane w 2016 roku w ramach inicjatywy lokalnej:
Uwaga: W roku sprawozdawczym w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano trzy zadania
publiczne. W związku z tym, że wskaźniki oceny realizacji niniejszego programu dotyczą tego
instrumentu zostały one wypisane poniżej, mimo iż Inicjatorami nie były organizacje
pozarządowe.
1. W ramach zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
remont ogrodzenia działki nr 16 położonej w centrum miejscowości Biała Góra”
przeprowadzonego na zasadzie inicjatywy lokalnej wraz z zaangażowanymi mieszkańcami
Białej Góry dokonano wymiany ogrodzenia cmentarza parafialnego. Wkład Gminy wyniósł
19.986,27 zł i polegał na zakupie oraz przekazaniu elementów konstrukcyjnych ogrodzenia,
przęseł oraz bram.
2. W ramach zadania pn. „Uporządkowanie oraz odnowienie i prace renowacyjne na Wzgórzu
Cmentarnym w Koślince” przeprowadzonego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z
zaangażowanymi mieszkańcami Koślinki przeprowadzono renowację tzw. „Wzgórza
Cmentarnego” Wkład Gminy wyniósł 9.970 zł i polegał na przeprowadzeniu prac z zakresu
renowacji krzyża, wykonania chodników i podejść, zakupu elementów ogrodzenia oraz
przekazania materiałów do renowacji ławo- stołu.
3. W ramach zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka” przeprowadzonego na podstawie
inicjatywy lokalnej wraz z zaangażowanymi mieszkańcami przeprowadzono modernizację
istniejącego przy przedszkolu placu zabaw. Wkład Gminy wyniósł 4020,83 zł i polegał na
zakupie wraz z montażem elementów zabawowych na plac zabaw w postaci domku do
zabawy, huśtawki ważki oraz ławki.

Podsumowanie:
Ogółem 26 organizacji pozarządowych podjęło realizację zadań na rzecz lokalnej społeczności,
z którymi zawarto 40 umów, w tym 8 w ramach trybu małych zleceń.
39 umów zostało zrealizowanych, jedna z umów została rozwiązana na prośbę stowarzyszenia.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym :
 w zakresie Oświaty i Wychowania – 6.000,00 zł,
 w zakresie Ochrony Zdrowia – 1.000,00zł,
 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 31 345,55 zł, w tym
17 869,72 zł w ramach trybu małych zleceń,
 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu – 267 419,88 zł,
 w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
87 000,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 18 000,00 zł,
 w zakresie Pomocy Społecznej – 66 865,20 zł.
Razem przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 477 630,63 zł.
Łącznie ze zrealizowanymi zadaniami w ramach inicjatywy lokalnej Gmina Sztum
poprzez przyjęte mechanizmy współpracy przekazała kwotę 511 607,73 zł.
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Wskaźniki oceny realizacji programu przyjęte na podstawie Uchwały nr XVI.108.2015 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 roku 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 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016”:
a) liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych – 5
b) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych
konkursów - 20, jedna umowa została rozwiązana przez gminę z przyczyn zależnych od
organizacji,
c) łączna kwota przyznanych dotacji w ramach ogłoszonych konkursów - 188 341,03 zł.
d) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne w ramach ogłoszonych konkursów 14
e) liczba wniosków złożonych na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń - 12
f) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń – 8,
wszystkie umowy zostały zrealizowane,
g) łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych zleconych w trybie
małych zleceń – 21 869,72 zł.
h) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne zlecone w trybie małych zleceń - 7
i) liczba wniosków złożonych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej - 3
j) liczba zawartych umów na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej - 3, wszystkie
umowy zostały zrealizowane,
k) łączna kwota wsparcia zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej 33 977,10 zł.
l) liczba organizacji pośredniczących w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej - 0.
Dodatkowo w roku 2016 Gmina Sztum przeprowadziła 3 konkursy ofert nie ujęte w wyżej
wymienionych wskaźnikach oceny realizacji programu. Były to konkursy adresowane do
stowarzyszeń, gdzie źródła finansowania pochodziły z zewnątrz. Efektem tych działań
była realizacja następujących zadań:
Dział Pomoc Społeczna
Spółdzielnia Socjalna „Iskra” ze Sztumskiego Pola- realizacja zadania publicznego pn.
„Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. „Mobilny
i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w łącznym wymiarze 90 godzin. Kwota udzielonej dotacji w formie powierzania realizacji
zadania, która została w całości wykorzystana, wynosi 13 499,91 zł. Celem zadania było
wyposażenie uczestników warsztatów w kompleksową wiedzę nt. zakładania działalności
gospodarczych oraz spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, nauki pisania
biznesplanu, badania rynku, itp.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie - nazwa
zadania - „Specjalistyczne usługi opiekuńcze wsparciem dla chorego z zaburzeniami
psychicznymi” - kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia realizacji, która została
w całości wykorzystana – 32.589,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem
zleconym gminie, cała kwota dotacji pochodziła ze środków przyznanych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki. Celem zadania było zwiększenie samodzielności osób z zaburzeniami
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psychicznymi przejawiającymi się zarówno w sferze czynności dnia codziennego, jak również
zwiększenie ich samodzielności psychicznej oraz społecznej.
Stowarzyszenie "Do życia przez życie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, Uśnice 15, 82-400 Sztum - nazwa zadania „Prowadzenie na terenie Gminy
Sztum Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących zaburzenia czynności
psychicznych” - kwota udzielonej dotacji w formie powierzenia realizacji zadania – 273.888,00
zł, z tego kwota wykorzystana – 273.494,01 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie,
mieszczący się przy ul. Akacjowej 2, jest placówką dziennego pobytu typu A i B,
zapewniającym wsparcie społeczne osobom przewlekle psychicznie chorym (typ A) i osobom
upośledzonym umysłowo (typ B). Od 01.01.2016 do 31.12.2016 Środowiskowy Dom
Samopomocy w Czerninie prowadzony był przez Stowarzyszenie „Do życia przez życie”
SOSW Uśnice, w ramach realizacji zadania publicznego. Nadrzędnym celem działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie jest zapewnienie oparcia społecznego
osobom zaburzonym psychicznie, mającym trudności w kształtowaniu swoich stosunków z
otoczeniem, podnoszenie jakości ich życia, zapobieganie izolacji społecznej i dyskryminacji,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Postępowanie wspierająco - aktywizujące doprowadzić
ma te osoby do jak najwyższego stopnia ich samodzielności i zaradności życiowej, poprawy
sprawności psychofizycznej, wzmocnienia więzi rodzinnych i środowiskowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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