Załącznik do sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
Lp
.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Wysokość
przyznanej
dotacji w tyś. zł

Termin
wykonania
zadania

1.

Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin w
Dzierzgoniu
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin w
Dzierzgoniu
Stowarzyszenie
Klub Abstynenta
„Radość i Słońce”

Organizacja wycieczki
„Augustów i okolice” dla
osób niepełnosprawnych z
terenu powiatu sztumskiego.

5000 zł

3279,54 zł

od 04.05.2016 r.

Działania wspomagające i
aktywizujące osoby
niepełnosprawne w różnych
dziedzinach życia.

814,80 zł

„Przełamując nie tylko fale
– rejs integracyjny kanałem
Ostródzko-Elbląskim
mieszkańców powiatu
sztumskiego.”

2181,58 zł

Polski Związek
Niewidomych Koło
Powiatowe w
Sztumie

Działania wspomagające i
aktywizujące osoby
niepełnosprawne w różnych
dziedzinach życia.
„Niewidomy turysta
zwiedza Polskę Suwalszczyznę”
1.Organizacja i realizacja
obozu w Czarnej Górnej dla
dzieci i młodzieży z
powiatu
Sztumskiego.

5000 zł

2.

3.

4.

5.

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Gdańska Hufiec
Sztum

Zadanie
zostało
wykonane w
terminie
Tak

Sprawozdanie
zostało
złożone w
terminie
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

do 10.06.2016 r.
814,80 zł

od 04.05.2016 r.
do 30.11.2016 r.

2181,58 zł

od 09.05.2016 r.
do 30.09.2016 r.

3000 zł

od 13.05.2016 r.
do 30.09.2016 r.

4000 zł

4000 zł

od 11.05.2016 r.
do 14.08.2016 r.

6.

7.

Związek
Harcerstwa
Polskiego,
Chorągiew
Gdańska, Hufiec
Sztum
Stowarzyszenie
„Do życia przez
życie w Uśnicach”

8.

Stowarzyszenie
„Do życia przez
życie w Uśnicach”

9.

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy

2.Organizacja i realizacja
kolonii w Swiętouściu dla
dzieci i młodzieży z
powiatu
Sztumskiego.
Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych,
organizacja cyklu imprez
sportowo – rekreacyjnych
„Sport bez barier, sport bez
granic”.
Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych,
organizacja cyklu imprez
kulturalno – rekreacyjnych
„Kultura i rekreacja łączy
nas wszystkich”
„Organizacja i koordynacja
przedsięwzięć sportowych o
zasięgu powiatowym,
pozwalającym na udział w
zawodach o charakterze
regionalnym, wojewódzkim
lub krajowym dla dzieci i
młodzieży z Powiatu.”

4000 zł

4000 zł

od 11.05.2016 r.
do 20.08.2016 r.

Tak

Tak

2829,54 zł

2829,54 zł

od 11.05.2016 r.
do 30.09.2016 r.

Tak

Tak

2894,54 zł

2894,54

od 11.05.2016 r.
do 18.12.2016 r.

Tak

Tak

20 000,00 zł

20 000,00 zł

od 12.02.2016 r.
do 23.12.2016 r.

Tak

Tak

