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Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Pruszcz Gdański
w roku 2019, który stanowi źródło informacji o gminie oraz zmianach
rozwojowych zachodzących na wielu płaszczyznach życia.
Raport obejmuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2019
roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Gminie Pruszcz Gdański
programów, polityk i strategii rozwoju. W dokumencie zawarto informacje
o realizacji funduszu sołeckiego oraz uchwał Rady Gminy w roku ubiegłym,
a także o zadaniach realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy
oraz spółkę Eksploatator.
Zachęcam wszystkich Mieszkańców gminy do zapoznania się z treścią tego
dokumentu, który przedstawia stan Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku.

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak
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1. Procedura rozpatrywania raportu o stanie gminy
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury
rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają
się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi
wotum zaufania.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego. Ustawodawca połączył procedurę rozpatrywania raportu
z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium. Jak bowiem wskazano w art. 28aa
ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje raport podczas sesji,
na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia

absolutorium

wójtowi.

Jednocześnie

raport

rozpatrywany

jest

w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń
czasowych, mogą również zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby
zabrać głos w debacie, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie,
poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być
przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według
kolejności

otrzymania

przez

przewodniczącego

rady

zgłoszenia.

Liczba

mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną
większością

głosów

ustawowego

składu

rady

gminy.

Niepodjęcie

uchwały

o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały
o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
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2. Informacje ogólne o Gminie Pruszcz Gdański
2.1. Charakterystyka ogólna Gminy Pruszcz Gdański
Gmina Pruszcz Gdański jest gminą wiejską położoną w północnej części
powiatu gdańskiego, w województwie pomorskim.
Rysunek 1. Gmina Pruszcz Gdański na tle województwa pomorskiego i powiatu gdańskiego

Źródło: www.zpp.pl

Gmina Pruszcz Gdański graniczy z następującymi Gminami:
• Kolbudy,
• Trąbki Wielkie,
• Pszczółki,
• Suchy Dąb,
• Cedry Wielkie,
• Miasto Pruszcz Gdański,
• Miasto Gdańsk.
Gmina zajmuje powierzchnię 142,7 km2, co stanowi ok. 18% powierzchni
powiatu gdańskiego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego,
w strukturze użytkowania gruntów Gminy Pruszcz Gdański przeważają użytki rolne,
które łącznie zajmują 71,4% powierzchni Gminy. Na użytki rolne składają się: grunty
orne (60,3% powierzchni Gminy), sady (0,3%), łąki (7,1%) i pastwiska (3,8%).
Powierzchnia lasów stanowi 3,1% powierzchni Gminy. Prawie 26% powierzchni
Gminy stanowią pozostałe grunty i nieużytki.
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Na obszarze Gminy Pruszcz Gdański znajdują się 32 miejscowości, w tym
31 sołectw: Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Bystra
(wieś), Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo,
Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo,
Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn,
Żuława, Żuławka. Miejscowość Malentyn wchodzi w skład sołectwa Żuławka,
natomiast Weselno wchodzi w skład sołectwa Wiślina.
Gmina Pruszcz Gdański położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie
aglomeracji Trójmiejskiej, dzięki czemu wszystkie główne powiązania komunikacyjne
aglomeracji z obszarem kraju przebiegają przez obszar Gminy. Przez teren Gminy
przebiegają następujące drogi:
• krajowe:
o autostrada A-1,
o droga krajowa nr 91 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa – Katowice
- Cieszyn),
o droga ekspresowa nr S6 – na terenie Gminy jest łącznik między drogą
krajową nr 91 a obwodnicą Trójmiasta,
o droga krajowa nr 7 (Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Radom – Kielce
– Czyże),
•

wojewódzkie:
o droga nr 222 (Gdańsk – Starogard Gdański - Skórcz),
o droga nr 226 ( Przejadowo – Horniki Dolne )
o droga nr 501 (Przejazdowo – Sobieszewo – Krynica Morska).

Uzupełnieniem przedstawionej sieci komunikacyjnej są drogi powiatowe i gminne,
a także sieć połączeń kolejowych o znaczeniu krajowym i lokalnym.
Obszar Gminy Pruszcz Gdański, pod względem ukształtowania terenu, można
podzielić na część nizinną i wyżynną, które są zróżnicowane pod względem
pełnionych funkcji (w części nizinnej – rolnictwo, w części wyżynnej – handel, usługi,
przemysł).

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

7

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W 2019 ROKU

2.2. Demografia
LICZEBNOŚĆ GMINY Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

Liczba ludności na terenie Gminy Pruszcz Gdański na koniec roku 2019
wynosiła 29 240 osób, z czego 48,70% stanowili mężczyźni. W okresie 2016-2019
liczba mieszkańców Gminy systematycznie rośnie. Porównując rok 2016 z rokiem
2019 należy stwierdzić, że liczebność lokalnej populacji zwiększyła się o 10,9%.
Analizując dane zawarte w tabeli 1 można dostrzec, że w latach 2016-2019 liczba
mężczyzn wzrosła o 10,1%, zaś liczba kobiet zwiększyła się o 11,4%.
Tabela 1. Liczba ludności Gminy Pruszcz Gdański z podziałem na płeć
Wyszczególnienie

jedn. miary

ogółem

Osoba

26 386

27 920

28 861

29240

Osoba

12 927

13 676

14 108

14 240

49

48,98

48,88

48,70

13 459

14 244

14 753

15 000

51

51,02

51,12

51,30

mężczyźni

%
Osoba

2016

2017

2018

2019

kobiety
%

Źródło: Dane Urzędu

STRUKTURA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW
Najliczniejszą grupę wiekową w 2019 roku stanowiły osoby w wieku pomiędzy
35 a 39 rokiem życia. Następnymi w kolejności są osoby w wieku 30-34 lat oraz
od 40-44 lat. Osoby po 35 roku życia stanowią grupę osób ustabilizowanych życiowo
i zawodowo. To one będą w kolejnych latach stanowiły zasoby siły roboczej
na terenie Gminy.
Tabela 2. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w 2019 r.
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

0-4 lata

2 391

1 180

1 211

5-9 lat

2 320

1 169

1 151

10-14 lat

1 990

1 003

987

15-19 lat

1 443

732

711

20-24 lat`

1 397

700

697

25-29 lat

1 944

914

1 030

30-34 lata

2 713

1 318

1 395

35-39 lat

3 104

1 502

1 602

Grupa wiekowa
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40-44 lata

2 585

1 279

1 306

45-49 lat

1 944

966

978

50-54 lata

1 430

721

709

55-59 lat

1 382

676

706

60-64 lata

1 563

744

819

65-69 lat

1 298

616

682

70-74 lata

813

375

438

75-79 lat

375

157

218

80-84 lata

286

117

169

Powyżej 85

262

71

191

29 240

14 240

15 000

Razem

Źródło: Dane Urzędu

3. Edukacja
Gmina Pruszcz Gdański jest organem prowadzącym następujące placówki
oświatowe:
• Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia 70 w Łęgowie,
• Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie,
• Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance,
• Szkoła Podstawowa w Przejazdowie,
• Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince,
• Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie,
• Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie (Szkoła Podstawowa im.
J. Brzechwy, Publiczne Przedszkole),
• Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie.
W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące liczby oddziałów szkolnych,
oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz etatów nauczycieli w poszczególnych
placówkach oświatowych.

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

9

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W 2019 ROKU

Tabela 3. Edukacja na terenie Gminy Pruszcz Gdański dane na 30.09.2019 r.

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa
im. Romualda Traugutta
w Wojanowie
Szkoła Podstawowa
im. Danuty Siedzikówny
„Inki” w Wiślinie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Borkowie
Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Wiślince
Szkoła Podstawowa
w Łęgowie
Szkoła Podstawowa
im. Karola Wojtyły
w Rotmance
Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Krasickiego
w Straszynie
Szkoła Podstawowa
w Przejazdowie
Gminne Przedszkole
im. Juliana Tuwima
w Straszynie
Razem

Oddziały szkolne
Oddziały przedszkolne
Przedszkole
OGÓŁEM
Liczba
etatów
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
nauczycielskich
uczniów oddziałów uczniów
oddziałów
uczniów oddziałów uczniów oddziałów
szkolnych
przedszkolnych
151

8

21

1

0

0

172

9

16,72

193

12

41

3

0

0

234

15

26,49

429

20

0

0

168

8

597

28

58,68

140

9

62

3

0

0

202

12

29,58

459

21

40

2

0

0

499

23

47,28

641

27

116

5

0

0

757

32

83,15

811

34

0

0

0

0

811

34

82,34

75

6

15

1

0

0

90

7

17,52

0

0

0

0

195

8

195

8

23,26

2 899

137

295

15

363

16

3 557

168
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Liczba nauczycieli w 2019 r.
W 2019 roku w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach
publicznych i publicznym punkcie przedszkolnym, dla których Gmina Pruszcz
Gdański jest organem prowadzącym pracowało 419 nauczycieli, co w przeliczeniu na
etaty stanowi 385 etatów.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.
Tabela 4.
stan na 30.09.2019 r.

Stopień awansu zawodowego (osoby)
stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

n-li

% ogółu

n-li

% ogółu

n-li

% ogółu

n-li

% ogółu

22

5,25

87

20,76

101

24,10

209

49,88

Razem

419

Źródło: Dane Urzędu

Etaty administracji i obsługi 2019 r.
Tabela 5.
stan na 30.09.2019 r.

Szkoła

etaty

osoby

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie

6,75

10

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie

10,78

11

23

23

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

11,10

13

Szkołą Podstawowa im. Bohaterów Grudnia` 70 w Łęgowie

27,75

23

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance

38

38

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie

31

31

Szkoła Podstawowa w Przejazdowie

9

11

11,73

14

162,11

174

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie
OGÓŁEM

Źródło: Dane Urzędu
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Stypendia Wójta
Wójt Gminy Pruszcz Gdański w ramach wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański corocznie przyznaje stypendia
za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2019 roku
przyznano 28 uczniom stypendia w wysokości 500 zł, laureatom i zwycięzcom
olimpiad, konkursów szczebla ogólnopolskiego oraz laureatom i finalistom konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, jak również 4 uczniom
stypendia w wysokości 300 zł -

laureatom i zwycięzcom olimpiad i konkursów

szczebla wojewódzkiego. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 15 200 zł.
Przyznane stypendia z pewnością przynoszą satysfakcję z osiąganych sukcesów
i są motywacją do dalszego rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
Pozyskane zewnętrzne środki finansowe
Gmina Pruszcz Gdański w 2019 r. składała wniosek do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy
w zakresie dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince – przyznana kwota 31 145 zł.
Gmina Pruszcz Gdański aplikowała o środki finansowe do Wojewody
Pomorskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja
2018/2019. Udzielona przez Wojewodę Gminie Pruszcz Gdański dotacja celowa
z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych w wysokości 12 000 zł przeznaczona została
zgodnie ze składanym wnioskiem na realizację zadania w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie.
Gmina Pruszcz Gdański aplikowała do Wojewody Pomorskiego również
o środki finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych - „Aktywna Tablica” – edycja 2018/2019. Udzielona przez
Wojewodę Gminie Pruszcz Gdański dotacja celowa z budżetu państwa na zakup
sprzętu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wysokości 14 000 zł
przeznaczona została zgodnie ze składanym wnioskiem na realizację zadania
w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie.
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Zarówno pracownicy, jak i uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Gminy
Pruszcz Gdański dbają o przyjazną atmosferę, wzajemne zaufanie oraz pozytywne
relacje wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Nauczyciele pomagają wkraczać
w fascynujący świat wiedzy, podejmują działania sprzyjające osiąganiu sukcesów,
starają się rozwijać umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym życiu,
doceniać wartość pracy w grupie i uczyć odpowiedzialności za jej wyniki.
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku
Tabela 6.

Szkoła
Podstawowa
w Łęgowie

Szkoła
Podstawowa
w Rotmance

Szkoła
Podstawowa
w Straszynie

Szkoła
Podstawowa
w Przejazdowie

gmina

j. polski

55

69,1

61,1

57

61

62

62

62

historia/wos

52

70,2

56,6

53

59

57

58

58

matematyka

30

57,2

43

39,4

42

41

42

42

p. przyrodnicze

41

58,2

49

48,4

49

48

48

48

j. angielski (P)

57

81,7

73

56,4

69

67

68

68

j. angielski (R)

40

69,1

53

36

53

50

53

53

j. niemiecki (P)

64

65

41,8

-

52

52

-

-

j. niemiecki (R)

-

-

-

-

-

33

-

-

średnia punktów
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średnia
punktów

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa
w
w Wiślinie
w Wiślince
w Łęgowie w Rotmance
Straszynie

Szkoła
Podstawowa
w
Przejazdowie

gmina powiat województwo

kraj

j. polski

70

66,8

60

77

62,82

56

66

64

62

63

matematyka

52

50,5

39

61

49,26

36

50

45

44

45

j. angielski

52

48,9

57

74

60,77

41

63

60

58

59

j. niemiecki

-

-

-

74*

-

-

74

44

35

42

Źródło: Dane Urzędu

1.*Egzamin z j. niemieckiego w SP w Rotmance pisało troje uczniów.
2. Uczniowie klas ósmych z Borkowa i Wojanowa obowiązek szkolny realizowali w szkołach w Rotmance i Łęgowie.
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4. Pomoc społeczna
4.1. Informacje ogólne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą
w Cieplewie jest jednostką organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański utworzoną
do realizacji zadań z pomocy społecznej. Działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa: statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański
Nr XII/108/2011 z dnia 15 listopada 2011 r., Regulaminu Organizacyjnego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 36/2017 Kierownika GOPS z dnia 28 grudnia
2017 r. oraz innych aktów prawnych.
W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
z /s w Cieplewie było zatrudnionych 32 pracowników w tym:
1) kierownik,
2) z-ca kierownika,
3) główny księgowy,
4) radca prawny,
5) 10 pracowników socjalnych (obsługujących 10 rejonów działania)
w tym: 3 pracowników socjalnych, 3 starszych pracowników socjalnych,
3 specjalistów pracy socjalnej, 1 starszy specjalista pracy socjalnej,
6) 1 inspektor ds. obsługi biura,
7) 1 starszy referent,
8) 1 inspektor ds. pomocy społecznej,
9) 1 inspektor obsługujący księgowość,
10) 1 inspektor ds. księgowości,
11) 1 inspektor ds. płac i kadr,
12) 1 kierownik działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
13) 2 inspektorów obsługujących fundusz alimentacyjny, dodatki
mieszkaniowe i dodatek energetyczny,
14) 5 inspektorów do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
15) 1 referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
16) 2 asystentów rodziny,
17) 1 sprzątaczka.
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W strukturze organizacyjnej GOPS wyodrębnia się działy i samodzielne stanowiska
pracy tj.:
1) Radca prawny
2) Dział księgowy
3) Dział organizacyjno-administracyjny
4) Dział świadczeń pomocy społecznej
5) Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pracowniczych
w

większości

posiadają

wyższe

wykształcenie.

Systematycznie

podnoszą

kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach oraz kształceniu pozaszkolnym.
Obszar gminy, dla potrzeb pomocy społecznej, został podzielony na 10 rejonów
opiekuńczych, które obsługują pracownicy socjalni. Rejony podzielone są według
ilości mieszkańców zamieszkałych w danych miejscowościach oraz średniej ilości
osób objętych stałą pomocą.
Ośrodek

pomocy

społecznej

zatrudnia

pracowników

socjalnych

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 mieszkańców lub
proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą
socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Pracownicy
zobowiązani są do współpracy

i współdziałania w celu realizacji zadań,

w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

4.2. Wydatki budżetowe
Na realizację swojej ustawowej działalności Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej otrzymał środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone gminie
oraz z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również środki
własne w łącznej kwocie 53 627 636,00 zł, z tego 49 741 042,00 zł na wykonywanie
zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę i obsługę świadczeń
z

funduszu

alimentacyjnego,

wychowawczych,

świadczenia

realizację
Dobry

świadczeń
Start,

rodzinnych,

dodatków
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jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, opłacenie składek
na ubezpieczenia społeczne, opłacenie składek zdrowotnych oraz wypłaty dla
opiekuna sądowego.
Pozostała kwota tj. 3 886 595,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy
i

przeznaczona

jest

na

realizację

zadań

własnych

gminy

o

charakterze

obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

4.3. Świadczenia z pomocy społecznej i ich realizacja
4.3.1. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w realizacji wieloletniego
rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 580, w tym 159 to uczniowie
do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Z zasiłku
celowego przeznaczonego na zakup produktów żywnościowych korzysta 526 osób.
Wśród tych osób znajdują się również dzieci korzystające w ramach programu
z posiłku w szkole. Łącznie na pomoc w ramach programu wydano 374 392,09 zł,
z czego gmina otrzymała i wydała dotację w kwocie 224 000,00 zł.

4.3.2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze
W 2019 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku o świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia –
autyzmu. Umowa realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieplewie.
W ramach umowy tą formą pomocy objętych zostało 22 dzieci i 1 osoba
dorosła. Gmina na realizację w/w zadania wydała 232 553,40 zł. Środki finansowe na
specjalistyczne usługi opiekuńcze zabezpiecza budżet państwa. Specjalistyczne
usługi opiekuńcze wykonywane były w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Usługi

opiekuńcze

świadczone

są

u

osób

samotnych,

chorych,

niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie jest
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w stanie zapewnić niezbędnej pomocy. W 2019 r. tą formą pomocy objęto 35 osób.
Wydatkowano kwotę 267 605,00 zł. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosił
14,70 zł.
W 2019 r. Gmina Pruszcz Gdański przystąpiła także do realizacji programu
„Opieka wytchnieniowa” w ramach którego udzielono pomocy w formie usług
opiekuńczych dla 15 osób, w tym 6 dzieci. Całkowita kwota wykorzystana
na

realizację

programu

w

wysokości

73

432,24

zł

w

80%

pochodziła

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a 20% stanowiły
środki własne.
Usługi opiekuńcze wykonywane są przez osoby fizyczne, z którymi Ośrodek
zawiera umowy – zlecenia. W 2019 r. Ośrodek współpracował z 32 osobami, które
świadczyły usługi opiekuńcze oraz z 13 osobami, które świadczyły usługi opieki
wytchnieniowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z Rodzinnym
Domem Pomocy w Juszkowie, w wyniku której udzielono pomocy w formie usług
opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo dla 3 osób z terenu gminy.

4.3.3. Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych
Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na zakup
żywności, opału, leków, odzieży, środków czystości oraz na leczenie, opłaty za
energię elektryczną i gaz. Przyznawana pomoc wynikała z indywidualnych potrzeb
klientów. Jeżeli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je
niszczy lub korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne
zasoby finansowe może nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich
przyznania. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub
rozmiaru świadczenia z pomocy społecznej, uwzględnia się sytuację osób będących
na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc lub korzystającej z pomocy (dobro
dzieci). Ustawa o pomocy daje możliwość przyznania pomocy w formie
niepieniężnej.
Jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu. Aby skierować mieszkańca gminy do domu pomocy
społecznej konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy
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o pomocy społecznej tj. konieczność całodobowej opieki z powodu wieku, choroby
lub

niepełnosprawności,

brak

możliwości

samodzielnego

funkcjonowania

w codziennym życiu, brak możliwości zapewnienia tej osobie przez gminę niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych.
Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym, wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, sprawianie
pogrzebu, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, to następne z wielu
innych zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

4.3.4. Świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane ze środków
publicznych
W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 34 decyzje
z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych do korzystania z opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych na zasadach określonych w w/w ustawie mają
prawo inne, niż ubezpieczeni osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające
miejsce zamieszkania na terytorium RP, które spełniają kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono
okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie
określonych dla ubezpieczonych.
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił różnych form pomocy
w postaci:
1. świadczenia pieniężnego:
•

zasiłki stałe dla 181 osób na kwotę 942 102 zł,

•

zasiłki okresowe dla 45 rodzin na kwotę 53 069 zł,

•

zasiłki celowe dla 264 rodzin na kwotę 60 075 zł.

2. świadczenia niepieniężne:
•

sprawiono pogrzeb dla 6 osób na łączną kwotę 14 904 zł,

•

udzielono schronienia 48 osobom na kwotę 387 919 zł,

•

opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 22 osobom, na kwotę
712 533 zł,
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•

opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierającej
zasiłek stały na kwotę 84 302 zł.

Głównymi powodami przyznania pomocy dla rodzin z terenu gminy Pruszcz Gdański
było:
1) ubóstwo 272 rodziny,
2) bezdomność 45 osób,
3) bezrobocie 91 osób,
4) niepełnosprawność 259 osób,
5) długotrwała choroba 221 osób,
6) bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa domowego 118 rodzin, w tym: rodziny niepełne 57, rodziny
wielodzietne 35,
7) alkoholizm 49 osób,
8) narkomania 2 osoby,
9) trudności w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego 4 osoby,
10) zdarzenie losowe 2 rodziny.

4.4. Działalność pracowników socjalnych i asystenta rodziny
4.4.1. Praca socjalna
Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest
wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny
zgłaszającej się do Ośrodka. Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form
pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta,
że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam
zaangażuje się w proces zmian. Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie
utraconej

lub

ograniczonej

zdolności

samodzielnego

funkcjonowania

osoby

lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację
w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie
osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności
w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka.
W 2019 roku pracą socjalną objęto 664 rodziny tj. 1.405 osób w rodzinie.
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4.4.2. Poradnictwo specjalistyczne i Niebieska Karta
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych bez względu na posiadany dochód, pomoc w formie poradnictwa
specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego.
Pracownicy socjalni udzielają także pomocy w załatwianiu spraw urzędowych
oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Sporządzają wywiady środowiskowe
i karty informacyjne dla różnych instytucji. W 2019 roku z poradnictwa prawnego
skorzystało 161 osób.
Pracownicy socjalni w swojej pracy posługują się kwestionariuszem
„Niebieska karta – Pomoc Społeczna”. W ramach swoich kompetencji i zadań,
pracownik socjalny w razie potrzeby lub na życzenie zainteresowanych zwraca się
do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, w przypadku
podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania, uruchamia
działania związane z interwencją kryzysową (poradnictwo prawne, psychologiczne,
pomoc w znalezieniu schronienia), przygotowuje plan pomocy i udziela informacji
o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, monitoruje efekty podjętych
działań, współpracuje z innymi instytucjami

i organizacjami pomocnymi w danej

sprawie.

4.4.3. Pomoc kombatantom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest uprawniony do wydawania opinii
co do zasadności przyznawania pomocy pieniężnej kombatantom lub innym osobom
uprawnionym. Pomoc tą udziela Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Warszawie. W 2019 roku nie zaopiniowano żadnego wniosku, na podstawie
którego udzielona byłaby pomoc finansowa dla kombatantów. Ośrodek jest w stałym
kontakcie z przedstawicielem kombatantów zamieszkujących w naszej gminie.

4.4.4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasada współpracy polega na udziale
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w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a w szczególności: rozpoznawanie środowiska, przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych w celu sprawdzenia sytuacji materialno

- bytowej rodzin

z problemem alkoholowym oraz sporządzanie kart informacyjnych – opinii,
kierowanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.
Pracownicy socjalni współpracują z PCPR, które jest również jednostką
organizacyjną pomocy społecznej. Z tego względu działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej jest uzupełniana przez działalność PCPR. Dotyczy ona między innymi
ustalania stopnia niepełnosprawności i zaliczania do osób niepełnosprawnych,
udzielania informacji o turnusach rehabilitacyjnych, warunkach otrzymania pomocy
dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz świadczeniu pomocy dla
dziecka i rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w opiniowaniu
kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione, jak również
zawodowe. Zgodnie z zapisami art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.
W 2019 roku gmina brała udział w finansowaniu tego zadania dla 39 dzieci na łączną
kwotę 329 006,81 zł.

4.4.5. Współpraca ze Strażą Gminną, z Sądem Rejonowym oraz z innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze Strażą Gminną, jako
jednostką powołaną do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.
Współpraca polega na rozwiązywaniu problemów bieżących, dotyczących głównie
osób bezdomnych i kierowania ich do schroniska. Straż Gminna czynnie uczestniczy
w

pracy

Zespołu

Interdyscyplinarnego

jak

również

w

planowaniu

zadań

w programach osłonowych.
Współpraca z Sądem dotyczy podejmowania działań mających na celu
poprawę sytuacji życiowej rodzin z problemami wychowawczymi dzieci i młodzieży,
uzależnieniami oraz problemami zdrowotnymi. Polegają one na informowaniu
o niepokojących sytuacjach w rodzinach stanowiących zagrożenie dla ich
prawidłowego funkcjonowania. Szczególnie ważna jest dla nas kwestia zaniedbań
i przemocy w rodzinach z małoletnimi dziećmi. Ważnym elementem współpracy jest
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współdziałanie z kuratorami sądowymi. Pracownicy socjalni systematycznie,
wspólnie z kuratorami odwiedzają środowiska rodzinne objęte nadzorem kuratora
sądowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z gminnymi i miejskimi
szkołami, przedszkolami, Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Biblioteką Publiczną, który pomaga w organizowaniu spotkań z seniorami jak
również okolicznościowych imprez i wycieczek. Ośrodek współpracuje z KRUS-em i
ZUS-em w zakresie udzielania informacji o świadczeniach emerytalno-rentowych,
zasiłkach pogrzebowych, rentach socjalnych, dodatkach pielęgnacyjnych oraz innych
świadczeniach, z których mogą skorzystać osoby zwracające się o pomoc.
Z Urzędem Stanu Cywilnego GOPS współpracuje między innymi w formie organizacji
jubileuszów pożycia małżeńskiego. W 2019 r. zorganizowano zakup upominków
dla 9 małżeństw oraz zakupiono drobne upominki dla około 95 osób po 90-tym roku
życia. W uroczystościach urodzinowych oprócz pracowników socjalnych bierze udział
Wójt Gminy lub jego przedstawiciel.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą
w Cieplewie współpracuje z Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie upowszechniania
ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy jak również upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Współpracujemy ze
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: Caritas, PCK, Fundacja
Żyć Godnie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych
AGAPE, Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „Dom Ryta”, Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Bezdomnym „WIGOR” oraz Stowarzyszenie
Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz” w Gdańsku. Ośrodek współpracuje ze
Związkiem Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności w Gdańsku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Program FEAD 2018) Podprogram 2019. W ramach
w/w programu pomocą żywnościową zostało objętych 430 osób. Partnerem
organizacyjnym jest Akcja Humanitarna „Życie” oddział w Pruszczu Gdańskim,
który zajmuje

się dystrybucją artykułów żywnościowych

oraz

wydawaniem

ich osobom potrzebującym.
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W

2019

r.

naszej

mieszkańcy

gminy

byli

uczestnikami

zajęć

w Środowiskowych Domach Samopomocy w Kolniku, Pruszczu Gdańskim i Krzywym
Kole.

Gmina

Pruszcz

Gdański

zawarła

stosowne

porozumienie

dotyczące

organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w ramach w/w domów. Ośrodek organizuje spotkania z pedagogami
i psychologami szkolnymi w celu wypracowania wspólnych metod działania na rzecz
dzieci i rodzin. Na bieżąco wymieniane są informacje w sprawie dożywiania dzieci
oraz rozwiązywane trudne sytuacje w rodzinach mających problemy opiekuńczowychowawcze z dziećmi. Pracownicy socjalni praktycznie codziennie kontaktują się
w
z

różnych

sprawach

funkcjonariuszami

z

w/w

policji.

osobami.

Na

Podobnie

spotkaniach

współpraca

wymieniamy

się

przebiega

posiadanymi

informacjami i uzgadniamy plan działania w celu rozwiązywania problemów i pomocy
naszym

mieszkańcom,

a

zwłaszcza

w

rozwiązywaniu

spraw

w

zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak również zasad interwencji w sytuacjach
przemocy domowej. W okresie zimowym wraz z policją i strażą gminną Ośrodek
prowadził zorganizowaną akcję na obszarze całej gminy w celu odnalezienia
i udzielenia pomocy osobom bezdomnym. Pracownicy Ośrodka współpracują z
lekarzami i szpitalami, w których korzystają z pomocy medycznej mieszkańcy gminy.

4.4.6. Asystent rodziny i jego zadania
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2013 r. wprowadzi
usługę asystenta rodziny, którego głównym celem jest wspieranie rodziny
przeżywającej

trudności

wychowawczych,

w

prawidłowym

niedopuszczenie

do

wypełnianiu
oddzielenia

funkcji
dziecka

opiekuńczo
od

-

rodziny

lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej.
Asystent rodziny w 2019 roku wspierał 38 rodzin, które borykały się z różnymi
problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinnymi, mieszkaniowymi i innymi.
Dotyczyły one przede wszystkim:
1) codziennych spraw socjalnych,
2) kształtowania kompetencji rodzicielskich w zakresie opieki i wychowania,
umiejętnego gospodarowania budżetem domowym oraz dbania o zdrowie,
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3) reintegracji społecznej polegającej na motywowaniu rodzin do podnoszenia
kwalifikacji

zawodowych,

kontynuowania

nauki,

poszukiwania

pracy,

korzystania z poradnictwa rodzinnego, do udziału w terapii uzależnień
i szkołach dla rodziców doskonalących umiejętności wychowawcze itp.
Wspólnie z rodzinami asystent
rozwiązanie

bądź

zniwelowanie

podejmował działania mające na celu

w/w

problemów.

Współpracował

również

z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, do których uczęszczały dzieci,
dzielnicowymi, kuratorami oraz innymi instytucjami. Brał udział w toczących się
sprawach sądowych w Sądzie Rodzinnym, pisał opinie na wniosek Sądu.

4.5. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia
wychowawcze (500+) oraz ich realizacja
4.5.1. Świadczenia rodzinne
Realizacja zadań związana z wypłatą świadczeń rodzinnych wynika z ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wójt gminy zlecił realizację
tego zadania i upoważnił kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania
i wydawania decyzji w tych sprawach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał
decyzje administracyjne i prowadził postępowanie w w/w sprawach.
W 2019 r. pomoc dla osób pobierających świadczenia rodzinne przedstawiała
się następująco:
1. Zasiłki rodzinne w ilości 15.579 świadczeń, wypłacono na kwotę 2 673 036 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych:
1) z tytułu urodzenia dziecka 74.287 zł. – 85 świadczeń,
2) z

tytułu

opieki

nad

dzieckiem

w

okresie

korzystania

z

urlopu

wychowawczego 236.032 zł. – 640 świadczeń,
3) z tytułu samotnego wychowywania dziecka 105.506 zł. - 539 świadczeń,
4) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 141.810 zł
– 1390 świadczeń,
5) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 73.965 zł. – 1441 świadczeń,
6) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

w

związku

z

zamieszkiwaniem

w

miejscowości,

w której znajduje się siedziba szkoły 2.111 zł. - 23 świadczenia,
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7) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania w

związku

z dojazdem

z miejsca

zamieszkania

do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 83.627 zł. – 1.279
świadczeń,
8) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 223.201 zł
– 2.445 świadczeń.
3. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 613.989 zł – 1.570 świadczeń.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 160.694 zł – 1.237
świadczeń.
5. Zasiłek pielęgnacyjny 2.044.284 zł – 10.789 świadczeń.
6. Świadczenie

pielęgnacyjne

w

związku

niepełnosprawnym lub osobą wymagającą

z

opieką

nad

dzieckiem

opieki 2.868.030 zł – 1.823

świadczenia.
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /”becikowe”/ 300.000 zł
– 300 świadczeń.
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy 74.869,00 zł – 121 świadczeń.
9. Zasiłek dla opiekuna (osoby niepełnosprawnej) 37.200,00 zł - 60 świadczeń.

4.5.2. Fundusz alimentacyjny
Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów wynikają z zadań
zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku przyjął 137
wniosków, na podstawie których wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego
dla 153 osób uprawnionych na ogólną kwotę 777.520 zł. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego wypłacane są dla 135 rodzin.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieplewie zarejestrował
112 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Pruszcz Gdański
mających zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
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1) Wystosowano

wezwania

przeprowadzenia

wywiadu

do

165

dłużników

alimentacyjnych
i

alimentacyjnego

odebrania

w

celu

oświadczenia

majątkowego.
2) Przeprowadzono wywiad alimentacyjny z 40 dłużnikami alimentacyjnymi.
3) Wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników
alimentacyjnych pozostających bez zatrudnienia w 13 przypadkach.
4) Zobowiązano

dłużników

do

zarejestrowania

się

w

Urzędzie

Pracy

w 10 przypadkach.
5) Przekazano komornikom informację z wywiadu alimentacyjnego mającą wpływ
na egzekucję w 40 przypadkach.
GOPS w Cieplewie przekazał informacje gospodarcze dotyczące dłużników
alimentacyjnych do pięciu biur informacji kredytowej, tj.:
1) Info Monitor Biura Informacji Gospodarczej,
2) KRD - Krajowy Rejestr Długów,
3) ERIF – rejestr dłużników,
4) KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej ,
5) KIDT – Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA.
Przekazywane dane są aktualizowane w systemie miesięcznym.
Bieżące

wypłaty

świadczeń

rodzinnych

i

funduszu

alimentacyjnego

dokonywane były w terminie do 30- dnia każdego miesiąca na konta osobiste,
za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym
załącznik do umowy na realizację wypłat lub w Kasie GOPS.
4.5.3. Świadczenie wychowawcze
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem
jego potrzeb życiowych. Przedmiotowe świadczenie zostało wprowadzone ustawą
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na mocy
upoważnienia Wójta Gminy Pruszcz Gdański, realizacja powyższego zadania została
powierzona Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu
Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.
W

2019

r.

zostało

złożonych

5.974

wniosków

o

ustalenie

prawa

do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 71.291 świadczeń wychowawczych
URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

28

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W 2019 ROKU

na łączną kwotę 35.508 688 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował
rządowy program „Dobry Start”. Złożono 3.659 wniosków, świadczenie otrzymało
4.976 osób na łączną kwotę 1.492.650,00zł. Zadanie realizowane było przez
pracowników działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i finansowane w całości
z budżetu państwa.

4.6. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 01 marca 2013 roku realizuje
zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
wypłacono

446

dodatków

mieszkaniowych

na

łączną

kwotę

92.616

zł.

Wyżej wymienione dodatki zostały wypłacone dla mieszkańców z zasobów gminnych
w ilości 174 świadczeń, spółdzielczych w ilości 24 świadczeń, wspólnot
mieszkaniowych w ilości 174 świadczeń oraz w ilości 27 innych, wyżej
nie sklasyfikowanych. W 2019 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy –
Prawo energetyczne. Wypłacono 126 dodatków energetycznych na łączną kwotę
1.971,60 zł dla 19 rodzin, które złożyły wnioski.

4.7. Podsumowanie
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wpłynęło
21.120 różnych spraw do rozpatrzenia min. wniosków o świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze oraz podania o pomoc,
jak również inna korespondencja z różnych instytucji. Zostały wydane decyzje
na niżej wymienione formy pomocy:
1) zasiłki celowe – 751,
2) zasiłki stałe – 101,
3) zasiłki okresowe – 55,
4) usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i opieka wytchnieniowa –
175,
5) DPS i RDP – 44,
6) decyzje prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej – 34,
7) świadczenia rodzinne - 1107,
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8) „becikowe” – 331 (wraz z decyzjami odmownymi),
9) świadczenia wychowawcze (500+) – 6.176 (decyzje +informacje),
10) fundusz alimentacyjny – 153,
11) dodatki mieszkaniowe – 86,
12) dodatki energetyczne – 22,
13) świadczenia rodzicielskie – 115,
14) zasiłki pielęgnacyjne – 355,
15) świadczenia pielęgnacyjne – 202,
16) specjalny zasiłek dla opiekuna – 16,
17) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu – 7.
Pomoc

społeczna

jest

instytucją

polityki

społecznej

państwa.

Przy jej wykorzystaniu państwo stara się zaspokoić najniezbędniejsze potrzeby osób
znajdujących się w niedostatku. Ponadto celem pomocy społecznej jest także
wspieranie osób i rodzin, które przy wykorzystaniu własnych środków finansowych
nie są w stanie zaspokajać wszystkich swoich potrzeb. W naszej gminie liczba rodzin
i osób potrzebujących wsparcia utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych.
Wzrasta liczba osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
bez zaopatrzenia emerytalno – rentowego oraz osób w wieku poprodukcyjnym bez
dochodu. Osobom tym musimy zapewnić świadczenia w formie zasiłku stałego oraz
opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zauważalny jest wzrost liczby osób
starszych i chorych wymagających pielęgnacji, zarówno samotnych jak i takich,
którym najbliższa rodzina nie jest w stanie z różnych względów zapewnić opieki.
Pracownicy socjalni organizują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby
wymagającej tej formy pomocy. W przypadku, gdy w/w forma pomocy jest
niewystarczająca, gmina zobowiązana jest zapewnić, za zgodą wnioskodawcy,
miejsce w domu pomocy społecznej.

Wiąże się to ze znacznymi kosztami,

szczególnie w przypadku osób bez rodziny zobowiązanej do alimentacji oraz osób
bez dochodu. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb
życiowych

osób

i

rodzin

oraz

umożliwienie

im

bytowania

w

warunkach

odpowiadających godności człowieka. Zakłada się, że pomoc społeczna powinna
w miarę możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia osoby korzystającej ze
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świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym. Pracownicy socjalni,
w miarę posiadanych możliwości,

organizują wyposażenie mieszkań, odzież

i obuwie dla potrzebujących z naszej gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
bierze udział w organizowanych okolicznościowych spotkaniach integracyjnych
dla osób starszych i innych.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczą w różnego
rodzaju

szkoleniach,

społecznych

oraz

konferencjach

podnoszą

swoje

i

seminariach
kwalifikacje

dotyczących
zawodowe

problemów

biorąc

udział

w kształceniu pozaszkolnym. Mając na uwadze złożoność i różnorodność
występujących problemów społecznych, zawsze staramy się szukać możliwie
najlepszego rozwiązania tak by pomóc w sposób kompleksowy i ostateczny.
System pomocy społecznej powinien służyć określonym wartościom a wartość
ta powinna oznaczać stworzenie równych szans, przywrócenie samodzielności,
a gdy nie jest to możliwe – zapewnienie opieki i godnej egzystencji. Do innych
wartości pomocy społecznej należy zaliczyć: aktywny udział w kształtowaniu
własnego życia, samostanowienie przy równoczesnym prawie do pomocy i ochronie
przed uzależnieniem się od niej, samodzielność rodziny oraz integrację społeczną na
poziomie lokalnym.

5. Ochrona porządku publicznego
Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański jest jednostką organizacyjną Gminy
Pruszcz Gdański działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną w 2008 roku.
Straż Gminna wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego
przewidziane w ustawie o strażach gminnych oraz w innych ustawach i w aktach
prawa miejscowego. W rok 2019 szczególny nacisk położono na utrzymanie ładu
i porządku publicznego na terenie gminy oraz reagowanie na spalanie odpadów.
Wykonując obowiązki i powierzone zadania opierano się na nadrzędności działań
prewencyjnych,

profilaktycznych

oraz

zaradczych

w

stosunku

do

działań

represyjnych. Funkcjonariusze jednostki w trakcie prowadzonych kontroli sprawdzali
przede wszystkim stan utrzymania, czystości i porządku działek, posesji, chodników
i ulic. Szczególne miejsce wśród zadań na rok 2019 zajęła współpraca
ze społecznością lokalną oraz jej przedstawicielami, dlatego stawiano na partnerstwo
i współdziałanie z radami sołeckimi i sołtysami.
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Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska Straż Gminna

zgodnie

z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
przeprowadziła na terenie gminy 42 kontrole spalania odpadów w piecach
domowych.

W wyniku podjętych działań związanych z ujawnieniem termicznego

przekształcania odpadów,

poza spalarnią

jednostka ukarała 8

osób na kwotę

1800 zł. Ponadto straż gminna podpisała umowę z Centralnym Laboratorium
Pomiarowo Badawczym w Jastrzębiu Zdroju w celu przeprowadzania badań próbek
paleniskowych pobieranych z pieców.
Do

stałych

zadań

strażników

należało

wykrywanie

i

doprowadzanie

do likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz doprowadzenie do uporządkowania tych
terenów. W roku 2019 Straż Gminna 67 razy prowadziła czynności wyjaśniające
dotyczące

zanieczyszczonych

terenów,

które

w

konsekwencji

zostały

uporządkowane. W wyniku różnych działań związanych z utrzymaniem czystości
i porządku w gminie ukarano pięć osób na kwotę 1250 zł. Zestawiając dane z roku
2018, w którym ujawniono 106 dzikich wysypisk z rokiem 2019 zauważalny jest
znaczny spadek podrzucania śmieci na terenie gminy.
Realizując program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański w roku 2019 strażnicy
wyłapali 29 bezpańskich psów, z czego w 11 przypadkach udało się odnaleźć
właścicieli a w 16 przypadkach zwierzęta przekazano do schroniska w Tczewie.
W dwóch przypadkach zwierzęta zostały przekazane weterynarzowi.
W roku 2019 strażnicy interweniowali 67 krotnie w stosunku do zgłoszeń
dotyczących martwych zwierząt w pasach drogowych. W takich sytuacjach martwe
zwierzęta były usuwane z pasów drogowych w celu zminimalizowania zagrożenia.
Po zabezpieczeniu i oznakowaniu zwierzęta były zgłaszane do usunięcia przez
wyznaczone koncesjonowane firmy. W sytuacji ujawnienia rannego zwierzęcia,
strażnicy utrzymywali stałą współpracę z lecznicą dla zwierząt w Trąbkach Wielkich.
Ujawnione zwierzęta były przewożone do tej lecznicy. W roku 2019 odnotowano
18 takich przypadków. Porównując lata 2018/2019 zauważalny jest wzrost zwierząt
biorących udział w kolizjach drogowych. Zwierzęta, które najczęściej biorą udział
w tego typu zdarzeniach to dziki.
W roku 2019 Straż Gminna podjęła interwencję wobec 6 osób znajdujących
się w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu w związku ze spożyciem dużej
ilości alkoholu. We wszystkich przypadkach osoby zostały odwiezione do miejsca
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zamieszkania lub przekazane innym instytucjom.
W roku 2019 jednostka prowadziła 18 postępowań w stosunku do pojazdów
nieużytkowanych tzw. wraków, z czego w 12 przypadkach doprowadzono
do ich usunięcia, a w 6 przypadkach są w dalszym ciągu prowadzone czynności.
Działania te przyczyniły się do zwiększenia dostępnych miejsc parkingowych
oraz poprawy estetyki miejscowości.
Inne zagrożenia występujące w roku 2019
1. Barszcz Sosnowskiego
W okresie letnim do Straży Gminnej wpływały zgłoszenia na temat zagrożeń
wynikających z pojawiania się na terenie gminy groźnych roślin – Barszczu
Sosnowskiego i Barszczu Mantegazziego. Toksyny zawarte w barszczu powodują
uszkodzenia skóry porównywalne do oparzeń II stopnia. Strażnicy zabezpieczali
miejsca występowania barszczu, a następnie przekazywali informacje do Urzędu
Gminy, bądź do właścicieli działek, celem jak najszybszego usunięcia roślin.
2. Roje pszczół
Maj, czerwiec, lipiec były miesiącami intensywnego rozwoju pszczół, a także
czasem niepożądanego przez pszczelarzy zjawiska – rójki. Sytuacje tego typu mogły
zagrażać życiu i zdrowiu osób. Strażnicy w roku 2019 otrzymywali od mieszkańców
szereg zgłoszeń dotyczących roju pszczół, które osiadały na różnych przeszkodach:
elewacjach budynków, poddaszach, drzewach, krzewach. W takich sytuacjach
strażnicy w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną wzywali na miejsce
pszczelarzy w celu usunięcia zagrożenia.
Zabezpieczenie imprez, festynów i uroczystości
Funkcjonariusze straży gminnej są odpowiedzialni za zabezpieczenie imprez
i festynów organizowanych na terenie gminy. Do większych imprez zabezpieczanych
należały m.in.: „Wielki mały bieg”, Boże Ciało, Święto zmarłych, WOŚP, droga
krzyżowa,

Bieg

doliną

Raduni,

Bieg

przybij

piątkę,

Festiwal

lalek

w Juszkowie, Dożynki gminne, Dzień Seniora, otwarcie sezonu teatralnego
w Mokrym Dworze, zorganizowane przejazdy rowerowe itp. Łączna ilość imprez
i festynów, które zabezpieczyła Straż Gminna to 17. Z czego w pierwszym półroczu
zabezpieczono 5 imprez a pozostałe 12 odbyły się w drugim półroczu 2019 r.
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Strażnicy gminni przeprowadzali również kontrole (szczególnie w okresie
jesienno-zimowym)

miejsc,

w

których

mogą

przebywać

osoby

bezdomne.

Systematycznie i na bieżąco monitorowano miejsca przebywania takich osób,
przekazując informację o możliwości skorzystania z noclegowni lub schroniska dla
bezdomnych. Przedmiotowe kontrole przeprowadzano w obecności pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wskazane przez sołtysów miejsca, uznane
przez nich za niebezpieczne były przez funkcjonariuszy straży systematycznie
nadzorowane i kontrolowane.
W okresie przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadzona została
kontrola

przygotowania

placówek

oświatowych

oraz

bezpieczeństwa

dzieci

i młodzieży uczęszczających do szkół. Kontrolowano również infrastrukturę
(np. place zabaw, stan ogrodzeń i chodników), prawidłowość oznakowania, czystość
i porządek w okolicy. Utrzymywano stały kontakt z dyrektorami i pracownikami
administracji placówek w celu identyfikacji zagrożeń i problemów.
Przeciwdziałanie wandalizmowi i wybrykom chuligańskim
Strażnicy wykonując swoje codzienne obowiązki zobowiązani są do zwracania
szczególnej uwagi na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi. Miejsca
takie typowano zarówno na podstawie własnych obserwacji, jak również zgłoszeń
mieszkańców oraz sołtysów czy też członków rad sołeckich. Wytypowane miejsca
były również monitorowane wyrywkowo za pomocą foto - pułapek, które jednostka
ma na wyposażeniu.
Bezpieczeństwo uczniów w szkołach
Od 2011 roku funkcjonariusze Straży Gminnej są stale obecni na terenie
szkół gminnych i współpracują z dyrektorami oraz pedagogami tych placówek
oświatowych. Coroczne egzaminy na kartę rowerową organizowane na mobilnym
miasteczku ruchu drogowego, które jednostka posiada na wyposażeniu w dużym
stopniu podnoszą świadomość uczniów z zakresu

bezpieczeństwa. Innym

projektem, który cieszy się dużym zainteresowaniem jest projekt „Bardziej niż umrzeć
chciałbym

jednego

-

żyć”

z

wykorzystaniem

symulatora

zderzeniowego

oraz alko gogli. Projekt został wyróżniony w 2014 roku przez Wojewodę Pomorskiego
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w ramach konkursu „Na drodze do bezpieczeństwa”. W ramach współpracy
z

przedszkolami

bezpieczeństwa

na
w

terenie

ruchu

gminy

drogowym

prowadzone

są

spotkania

z wykorzystaniem

z

zakresu

miękkiego

zestawu

auto - chodzik, elementów miasteczka ruchu drogowego oraz prezentacji
multimedialnych.
Akcje profilaktyczne:
1) Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Borkowie,
2) Powiatowy Konkurs „BRD„ w Łęgowie,
3) Rowerowy Maj w Gminie Pruszcz Gdański,
4) Przedszkole Tik- Tak – konkurs Przedszkolak potrafi – tematyka -I-wsza
pomoc,
5) Karta rowerowa szkoła Wojanowo,
6) Karta rowerowa Wiślinka,
7) Karta rowerowa Wiślina,
8) Karta rowerowa Borkowo,
9) Przedszkole Morskie Opowieści w Jagatowie „Bezpieczne Wakacje”,
10)Szkoła Rotmanka „Bezpieczna Droga do Szkoły”,
11)Szkoła Straszyn ”używki alkohol konsekwencje prawne”,
12)Przedszkole Gminne w Straszynie „Bezpieczeństwo na drodze”,
13)Przedszkole Artuś Juszkowo: ” Bądź bezpieczny”,
14)Szkoła Wiślinka kl. I-III bezpieczeństwo,
15)Szkoła Straszyn: obrażanie i wyzwiska a konsekwencje prawne,
16)Szkoła Wojanowo „Konkurs Prawa Dziecka”.
Bezpieczna droga do szkoły
We wrześniu 2019 roku jednostka realizowała projekt “Bezpieczna droga
do szkoły”. Patrole prowadziły działania skoncentrowane głównie w okolicach szkół
i

przedszkoli,

gdyż

początek

września

jest

szczególnie

niebezpieczny

dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Prowadzono kontrole w zakresie
właściwego oznakowania przejść dla pieszych, respektowania przez kierowców,
rowerzystów i pieszych zasad oraz przepisów ruchu drogowego. Szczególnie
na

przejściach

rowerzystom

i

dla pieszych, dyscyplinowano
pouczano

ich

o

kierowców, zwracano

obowiązku
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a nie przejeżdżania na nim przez przejście, pomagano najmłodszym bezpiecznie
przejść na drugą stronę jezdni.
Akcja „Znicz”
Strażnicy gminni w ramach tej akcji wspierali działania Policji poprzez
zabezpieczenie cmentarza w miejscowości Łęgowo. Do głównych zadań należało
dyscyplinowanie

kierowców

nieprzestrzegających

przepisów

prawa

o

ruchu

drogowym w szczególności tamujących i utrudniających ruch, nieprzestrzegających
obowiązujących

znaków

drogowych,

parkujących

pojazdy

w

miejscach

niedozwolonych. W wyniku działań udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej
1 osobie oraz zgłoszono spółce Eksploatator awarie sieci burzowej w ul. Tczewskiej.
Wspólna akcja z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim
„Cytryna”
W rejonach szkół i przedszkoli wspólne patrole mierzyły prędkość pojazdów,
którymi dowożono dzieci do placówek, a kierowcy którzy przekraczali dozwoloną
prędkość otrzymywali do wyboru wypicie soku z cytryny lub przyjęcie mandatu
karnego. Był to element edukacyjny, upominawczy oraz ostrzegawczy.
Tabela 7. Zatrudnienie

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach
Stanowiska w straży
gminnej (miejskiej)

pełny etat

komendant

1

Starszy strażnik

3

strażnik

1

stanowiska urzędnicze
Liczba etatów ogółem

¾ etatu

½ etatu

¼ etatu

inny wymiar
etatu

0,5
5,5
Źródło: Dane Urzędu
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Tabela 8. Wyniki działań straży

Lp.

1
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.

4.
5.
6.

Rodzaj wykroczeń
zawartych w:

Grzywna nałożona
Środki
w drodze
oddziaływ
mandatu
karnego
ania
Wnioski
wychowa
do sądu
wczego
(art. 41
liczba
kwota
kw)

Inny sposób
zakończenia
czynności (np.
odstąpienie od
skierowania
wniosku o
ukaranie,
przekazanie
sprawy innym
organom)

Razem

Ustawie – Kodeks wykroczeń:
wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego
przepisach wprowadzających
Kodeks pracy
ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
ustawie o ochronie zwierząt

7. ustawie o odpadach
8. ustawie - Prawo wodne
ustawie o publicznym
9.
transporcie drogowym
ustawa o ochronie zdrowia
10. zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt
11. innych
OGÓŁEM

14

0

0

0

0

14

17

12

1550

0

0

29

115

91

10650

0

0

126

7

0

0

0

0

7

11

3

350

0

0

14

0

0

0

0

0

0

21

2

100

0

0

23

3

0

0

0

0

3

68

3

1100

0

0

71

5

0

0

0

0

5

5
6

13
0

3300
0

0
0

0
0
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Źródło: Dane Urzędu

Tabela 9.

Pozostałe wyniki działania

Lp.
1.

Liczba

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:

796

a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju,

42

b) zagrożeń w ruchu drogowym,

257

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

179

d) zagrożeń życia i zdrowia,

37

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy),

3

f) awarii technicznych,

3

g) zwierząt

224

Pozostałe zgłoszenia

51
Źródło: Dane Urzędu

Tabela 10.

Współpraca straży gminnej z Policją
Lp.

Rodzaj współpracy

Krótka informacja dotycząca współpracy

Patrole mieszane / liczba
wspólnych patroli w ciągu roku
Szkolenia

3

- liczba i rodzaj szkoleń

1 osoba pojazdy uprzywilejowane

3

Akcje prewencyjne, - liczba
zaangażowanych strażników i
liczba akcji

Ogólna ilość akcji : 11
ilość zaangażowanych strażników : 5

4

Inne wspólne inicjatywy

1

2

Szkolenie pobierania próbek/ wymazu z pieca 3 osoby,

wspólna akcja prewencyjna „cytryna”,
wspólna akcja dot. nagrania filmów profilaktycznych dla szkół
Źródło: Dane Urzędu
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6. Kultura i sport
Animatorem kultury na terenie Gminy Pruszcz Gdański są dwie instytucje
kultury: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański
z siedzibą w Cieplewie oraz Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”.
Zadania własne gminy w zakresie sportu w 2019 r. realizowane były przez Ośrodek
Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą
w Cieplewie. Sprawozdanie finansowe oraz opisowe z działalności w 2019 roku tych
instytucji kultury zawarte jest w Sprawozdaniu rocznym Wójta Gminy Pruszcz
Gdański z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2019.

7. Realizacja strategii
7.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie
Gminy Pruszcz Gdański w latach 2014 – 2020”
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Pruszcz
Gdański w latach 2014-2020 została przyjęta przez Radę Gminy Pruszcz Gdański
uchwałą nr XLVI/40/2014. Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym,
który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego jej
mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Skierowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę
z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą
społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki
społecznej tj.: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc
osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Działania
skierowane

są

głównie

do

środowisk pozostających

na

marginesie

życia

społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. Głównym
celem strategii jest poprawa warunków życia i aktywizacji mieszkańców Gminy
Pruszcz Gdański, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich integracja
z pozostałymi mieszkańcami gminy.
Priorytetowe obszary wsparcia:
1)

osoby bezrobotne;

2)

osoby niepełnosprawne;

3)

osoby dotknięte przemocą w rodzinie;
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4)

osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków;

5)

osoby starsze.
Dla każdego z ww. obszarów zostały wyznaczone cele strategiczne,

które mają ułatwić realizację celu głównego. Pierwszym celem strategicznym
jest łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Gminy Pruszcz Gdański. W ramach
realizacji tego celu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował następujące
działania:
1) realizacja projektów dotyczących aktywizacji społeczno - zawodowej osób
bezrobotnych, w tym także niepełnosprawnych, w partnerstwie z innymi
gminami z powiatu gdańskiego,
2) współpraca z Urzędem Pracy – organizacja na terenie tut. Ośrodka targów
pracy z możliwością konsultacji z doradcą zawodowym,
3) pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów gminy na bieżąco monitorują
środowisko osób bezrobotnych, wspierają w poszukiwaniu pracy, udzielają
informacji na temat możliwości udziału w kursach zawodowych w ramach
różnorodnych projektów,
4) współpraca z firmami z terenu gminy w zakresie dostępu do informacji
o ofertach pracy czy poszukiwaniu pracowników oraz przekazywanie
powyższych informacji osobom bezrobotnym objętym pomocą GOPS.
Drugim celem strategicznym jest poprawa warunków funkcjonowania osób
niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.
W ramach realizacji tego celu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował
następujące działania:
1) udzielał wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym w formie zasiłku
stałego, zasiłków celowych i zasiłków okresowych (szczegółowy opis działań
w 2019 r. w punkcie 4.3.3. i 4.3.4.),
2) udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych (szczegółowy opis działań w 2019 r. w punkcie 4.3.2.),
3) wsparcie psychologiczne i prawne (szczegółowy opis działań w 2019 r.
w punkcie 4.4.2.),
4) udział osób niepełnosprawnych w projektach dotyczących aktywizacji
społeczno -zawodowej.
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Trzeci cel strategiczny obejmuje

przeciwdziałanie

zjawisku przemocy

w rodzinie i łagodzenie jego skutków. W ramach realizacji tego celu Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej podejmował następujące działania:
1) udzielał wsparcia prawnego i socjalnego osobom i rodzinom dotkniętym
przemocą w rodzinie,
2) zapewniał wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie,
3) zapewniał dostęp do terapii dla ofiar przemocy poprzez współpracę
ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
4) podejmował działania wobec sprawców przemocy w rodzinie (współpraca
z PCPR w Pruszczu Gdańskim).
Powyższe

działania

realizowane

w

2019

r.

szczegółowo

opisane

zostały

w punkcie 4.4.2. i 8.1.13.
Czwarty cel strategiczny obejmuje zahamowanie zjawiska uzależnienia
od alkoholu i narkotyków oraz łagodzenie jego skutków. W ramach realizacji
powyższego celu Ośrodek podejmował ścisłą współpracę z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szczegółowy opis działań zawarty jest
w punkcie 4.4.4.). W 2019 r. GOPS nawiązał współpracę z Ośrodkiem Leczenia
Uzależnień w Tczewie, gdzie kierowane są osoby uzależnione i współuzależnione
z terenu gminy.
Piąty cel strategiczny obejmuje zapewnienie wsparcia osobom starszym oraz
ich aktywizacja. W ramach realizacji tego celu Ośrodek podejmował ścisłą
współpracę z wieloma instytucjami. W 2019 r. podejmowano następujące inicjatywy,
mające na celu zapewnienie wsparcia osobom starszym oraz ich aktywizację:
1) udzielano pomocy w formie usług opiekuńczych (szczegółowe informacje
zawarte w punkcie 4.3.2.),
2) AKADEMIA SENIORA - to inicjatywa Gminy skierowana do wszystkich
chętnych seniorów. W trakcie kilkunastu wykładów studentom przekazywano
informacje, które nie tylko poszerzały ich dotychczasową wiedzę na konkretny
temat, ale często przydawały się w życiu codziennym,
3) TELEOPIEKA

-

akcja

polega

na

zaopatrzeniu

mieszkańców

Gminy

wymagających stałego nadzoru i kontaktu w aparaty telefoniczne stacjonarne,
lub komórkowe, dzięki którym jest możliwe, w chwili zagrożenia, błyskawiczne
połączenie z centrum alarmowym. Tam z kolei zapadają decyzje dotyczące
dalszych działań wobec zgłaszającej się osoby. Naciśnięcie „czerwonego
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guzika” uruchamia cały mechanizm niesienia pomocy. Akcją w 2019 roku
objętych było 8 osób,
4) JUBILEUSZE MIESZKAŃCÓW GMINY „90+” – Od wielu lat Wójt Gminy
Pruszcz Gdański wraz z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie odwiedza seniorów
powyżej 90 roku życia w dniu ich urodzin, składając życzenia oraz wręczając
dyplom wraz z upominkiem,
5) KLUBY SENIORA - w miejscowości Straszyn oraz Rotmanka miały miejsce
spotkania w ramach działalności klubów, na których odbywały się różne
ciekawe zajęcia, w zależności od okoliczności,
6) DZIEŃ SENIORA - co roku z inicjatywy Wójta Gminny organizowana jest
impreza dla wszystkich seniorów z Gminy (dla kilkuset osób),
7) KOPERTY ŻYCIA – w ramach kontynuacji działań z realizowanego w 2017r.
projektu socjalnego „Bezpieczny Senior” przekazywano zakupione „Koperty
życia” chętnym mieszkańcom gminy powyżej 60 roku życia. „Koperta Życia”,
zawiera informacje umożliwiające służbom medycznym, w razie wypadku
lub zasłabnięcia, szybką reakcję ratującą często zdrowie lub życie Seniora,
8) KARTA SENIORA – dzięki niej, osoby od 60-tego roku życia, mieszkające
na terenie gminy Pruszcz Gdański, mogą korzystać z ulg od firm i instytucji,
które przystąpiły do gminnego programu,
9) ULGI TRANSPORTOWE - gmina zapewnia emerytom i rencistom ulgowe
przejazdy transportem publicznym oraz w przypadku osób powyżej 75 roku
życia – przejazdy bezpłatne. Mieszkańcy gminy powyżej 70 roku życia
posiadający gminną kartę seniora mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji
gminnej.
Seniorzy Gminy Pruszcz Gdański mogli korzystać także z wszelkich zajęć
kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański. Seniorzy aktywnie brali udział w próbach chóru,
a także tworzą zespół „Senior Band”.
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8. Realizacja programów
8.1. Programy realizowane w 2019 roku
W 2019 roku Gmina Pruszcz Gdański realizowała następujące programy:
1. Program rozwoju Gminy Pruszcz Gdański do roku 2020 + uchwała nr XL/25/2018
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 marca 2018 r.
2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruszcz
Gdański na lata 2019-2024 – uchwała nr XIII/122/2019 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 8 listopada 2019 r.
3. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019 - uchwała nr V/17/2019
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 marca 2019 r.
4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pruszcz Gdański na lata 2009-2032 – uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011 r.
5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2015-2018
z perspektywą na Lata 2019-2022 - uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 28 sierpnia 2015 r.
6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 – uchwała
nr II/20/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r.
7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019 - uchwała II/19/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia

2018r.
8. Program Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób
od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”- uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 2019 r.
9. Program z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora w Gminie Pruszcz Gdański”
uchwała nr XLI/33/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
10. Program Współpracy Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie - uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r.
11. Świadczenie pieniężne „bon opiekuńczy” uchwała nr XXII/51/2016 Rady Gminy
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Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r.
12. Gminny program wspierania rodziny w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2016
– 2018 - uchwała nr XIX/27/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 maja
2016 r.
13. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 - uchwała nr XLI/3/2014 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 17 stycznia 2014 r.
14. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2014 – 2020 Gminy Pruszcz Gdański – uchwała
nr XLIV/18/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r.
15. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2017-2021 będących
w posiadaniu Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance – uchwała nr XXXIX/19/2018
z dnia 16 lutego 2018 r.; uchwała nr XLIII/64/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz Gdański na lata
2017-2021 będących w posiadaniu Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance.
16. Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018-2021
- uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r.
17. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Pruszcz Gdański - uchwała XXVII/17/2017.
18. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pruszcz Gdański – uchwała
nr XXVIII/25/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
19. Program rządowy „Karta dużej rodziny”.
20. Świadczenie

pieniężne

pn.

„Bilet

dla

ucznia”

dla

uczniów

szkół

ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach
ponadpodstawowych,

będących

mieszkańcami

gminy

Pruszcz

Gdański

– uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r.

8.1.1. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju Gminy Pruszcz
Gdański do roku 2020 +
Zgodnie z treścią Programu rozwoju Gminy Pruszcz Gdański do roku 2020 +
corocznie do końca I kwartału sporządzany jest raport z monitoringu realizacji
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programu. Raport z monitoringu jest sprawozdaniem z realizacji Programu rozwoju
Gminy Pruszcz Gdański do roku 2020 + który jest opublikowany na stronie
internetowej

Urzędu

Gminy

(zagospodarowanie

Pruszcz

Gdański:

www.pruszczgdanski.pl
–

przestrzenne

strategie)

https://www.pruszczgdanski.pl/asp/strategia,204,,1

8.1.2. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruszcz Gdański na
– przyjęty uchwałą nr XIII/122/2019 Rady Gminy Pruszcz

lata 2019-2024

Gdański z dnia 8 listopada 2019 r.
Cel programu:
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruszcz
Gdański

na

lata

2019-2024

określa

podstawowe

zasady

gospodarowania

mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustala strategię działania w zakresie polityki
mieszkaniowej,

która

winna

tworzyć

warunki

do

zaspokajania

potrzeb

mieszkaniowych znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej
mieszkańców

gminy,

poprawę

warunków

zamieszkiwania

najemców

mieszkaniowego zasobu gminy, a także racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem gminy.
Program został opracowany na lata 2019-2024 i obejmuje w szczególności:
1) prognozę dot. wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
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wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
a także wydatki inwestycyjne,
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
Realizacja programu w roku 2019:
1. Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy w 2019 roku
Tabela 11.

Rok 2019

Ilość lokali

plan

188

realizacja

188
Źródło: Dane Urzędu

W latach 2019-2024 zgodnie z programem planowane jest zbycie lub zlikwidowanie
następujących budynków:
1) Arciszewo, ul. Admiralska 10 (do wykwaterowania 1 rodzina),
2) Wiślinka ul. Polna 8 (budynek niezamieszkały).
W roku 2019 budynki nie zostały zbyte lub zlikwidowane. Na mieszkania
komunalne wg zweryfikowanych w 2019 r. wniosków o najem oczekuje 57
gospodarstw domowych. W roku 2019 nie wpłynął żaden nowy wyrok eksmisyjny
z prawem do lokalu. Udało się natomiast jeden lokal przekazać dla osób
eksmitowanych, dzięki czemu Gmina została zwolniona z płacenia wysokiego
odszkodowania. Zgodnie z programem w latach 2019-2024 planuje się przeznaczyć
odzyskiwane od dotychczasowych najemców lokale o niższym standardzie
na pomieszczenia tymczasowe. W roku 2019 nie uzyskano lokalu, który mógłby
zostać przeznaczony na pomieszczenie tymczasowe.
W roku 2019 odzyskano 3 lokale: jeden w wyniku zgonu najemcy i 2 w wyniku
rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron.
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2. Plan remontów i modernizacji budynków i lokali:
Jednym z celów programu jest poprawa stanu technicznego budynków i lokali
komunalnych, która realizowana będzie poprzez przeprowadzanie remontów
i modernizacji budynków i lokali. W wyniku poprawy stanu technicznego planuje się
uzyskać następujące efekty:
a) zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych utrzymania nieruchomości,
b) zmniejszenie kosztów związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
c) zahamowanie procesów degradacji budynków i lokali,
d) polepszenie

warunków

mieszkaniowych

najemców

zamieszkujących

w mieszkaniowym zasobie gminy.
W roku 2019 zakładano wykonanie następującego planu remontów i modernizacji:

Tabela 12.

Lp.

1

Rodzaj remontu/modernizacji

Plan 2019

Realizacja 2019

0

0

Wymiana źródła ogrzewania (dostosowanie
do polityki antysmogowej)

2

Roboty remontowe instalacyjne

2

0

3

Remonty dachów

0

0

4

Wymiany

5

6

0

1

stolarki

okiennej

i

drzwiowej,

montaż wywietrzników okiennych
5

Remonty ogólnobudowlane

Źródło: Dane Urzędu

Działania remontowe i modernizacyjne w przypadku budynków, w których Gmina
posiada udział wynikają z planów gospodarczych oraz przeglądów technicznych
budynków przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
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Koszty remontów wspólnot mieszkaniowych pokrywane będą ze środków
zgromadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe, w szczególności z:
1) comiesięcznych wpłat właścicieli lokali w ramach funduszu remontowego,
2) jednorazowych

wpłat

w

przypadkach,

gdy

remont

jest

niezbędny

i uzasadniony, a jego koszt przekracza środki zgromadzone na funduszu
remontowym,
3) kredytów.
Gmina z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej przekazuje w ramach
posiadanych udziałów, co miesiąc opłatę z tytułu funduszu remontowego. W 2019
roku wydatki na pokrycie udziału Gminy w remontach części wspólnych
przedstawiały się następująco:
Tabela 13.

Rok 2019

Plan

Realizacja

Liczba wspólnot

28

28

Kwota (fundusz remontowy)

24.000,00

27.906,64
Źródło: Dane Urzędu

3. Sprzedaż lokali
Celem

sprzedaży

lokali

z

mieszkaniowego

zasobu

Gminy

jest

w szczególności:
1) zracjonalizowanie

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Gminy,

w szczególności poprzez sprzedaż lokali w budynkach, w których gmina
posiada niewielki udział (1 lub 2 lokale),
2) obniżenie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy,
3) pozyskanie środków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy,
4) pozyskanie środków na inwestycje mieszkaniowe gminy.
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Realizacja programu w 2019 r.
Tabela 14.

Rok 2019

Plan

Realizacja

Ilość sprzedanych lokali

0

0
Źródło: Dane Urzędu

4. Polityka czynszowa.
Podstawową stawkę czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych zwaną dalej
„stawką podstawową” ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia. W roku 2019 stawka
podstawowa wynosiła 4,00 złote za 1m2 pow. użytkowej lokalu miesięcznie.
W zależności od położenia budynku, standardu budynku i lokalu stawka podlega
podwyższeniu lub obniżeniu o maksymalnie 30%. Rozpiętość stawek mogła wynosić
od 2,80 zł do 5,20 zł za m2. W roku 2019 stawki za lokal wynosiły w zależności
od wspomnianych wyżej czynników od 3,00 zł do 5,00 zł za m 2. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa stawka czynszu za lokale socjalne jest ustalana
w wysokości 50% najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie
mieszkaniowym. Wyniosła ona 1,50 zł za m2.
W Programie przewidziano możliwość udzielania najemcom o niskich
dochodach pomocy w regulowaniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych
i socjalnych. Pomoc jest skierowana do najemców, którzy z uwagi na zbyt dużą
powierzchnię lokalu nie kwalifikują się do przyznania dodatku mieszkaniowego. Wójt
Gminy może na wniosek najemcy, stosować obniżki czynszu naliczonego według
obowiązujących stawek. Obniżki czynszu, uzależnione są od wysokości średniego
dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.
W 2019 roku do Wójta Gminy nie wpłynął ani jeden wniosek o obniżkę czynszu.
5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
Zgodnie z założeniami planu mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt
Gminy. Zadania związane z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy
prowadzone są w następujących referatach Urzędu Gminy:
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1) Referat Inwestycji i Remontów – zadania z zakresu utrzymania technicznego
budynków

i

lokali,

remontów

i

modernizacji,

inwestycji

w

zakresie

budownictwa mieszkaniowego,
2) Referat Gospodarki Komunalnej – zadania w zakresie ewidencji lokalów,
zmian stawek czynszu i opłat, prowadzenia spraw związanych z przydziałem
lokali,
3) Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy – sprzedaż lokali,
4) Referat Finansowy – obsługa finansowa i windykacja.
Budynki, w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe zarządzane są przez
licencjonowanych zarządców nieruchomości lub bezpośrednio przez właścicieli,
w zakresie części wspólnych budynku.
W 2019 roku nie nastąpiła zmiana w zakresie zarządzania mieszkaniowym
zasobem Gminy Pruszcz Gdański.
6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
Wydatki związane z mieszkaniowym zasobem Gminy Pruszcz Gdański
finansowane są z dochodów własnych gminy i środków zewnętrznych.
Źródłami

zasilania

dochodów

własnych

gminy

związanych

z

gospodarką

mieszkaniową są:
• czynsze za lokale mieszkalne,
• czynsze za lokale użytkowe,
• odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali,
• środki ze sprzedaży lokali.
Wśród wyżej wymienionych źródeł największe znaczenie mają czynsze za lokale
mieszkalne i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali i to one powinny
zaspokajać potrzeby w zakresie bieżącej eksploatacji i remontów budynków. W roku
2019 faktyczne (zrealizowane) dochody z tytułu czynszu i opłat niezależnych
od właściciela wyniosły 433.833,82 zł.
7. Wydatki z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów
Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową gminy obejmują:
1) koszty bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych – eksploatacja
i techniczne utrzymanie budynków,
2) koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach, w których Gmina
posiada udział,
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3) fundusz remontowy w budynkach, w których gmina ma udział,
4) odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego
zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu,
5) koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczące należności z tytułu zaległości
czynszowych,
6) koszty remontów bieżących budynków i lokali komunalnych,
7) koszty rozbiórek budynków,
8) koszty administracyjne.
Tabela 15.

Realizacja

Lp.

Rodzaj wydatku

Plan 2019

1

Bieżąca eksploatacja

205.000,00

126.760,10

2

Zarząd nieruchomością wspólną

87.000,00

61.833,38

3

Fundusz remontowy wspólnot

24.000,00

27.906,64

4

Remonty budynków i lokali

80.000,00

60.759,28

5

Modernizacja lokali i budynków

40.000,00

29.842,56

6

Koszty inwestycyjne

179.000,00

55.350,00

615.000,00

362.451,96

Razem

2019

Źródło: Dane Urzędu
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Struktura wydatków na gospodarkę mieszkaniową w 2019 roku

8. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy - Gmina Pruszcz Gdański w roku 2019:
1)

systematycznie dbała o istniejący zasób mieszkaniowy i prowadziła działania
mające na celu poprawę stanu technicznego budynków i lokali,

2)

stosowała

stawkę

czynszu

adekwatną

do

stanu

technicznego

lokali

lub budynków, w których dane lokale się znajdują,
3)

weryfikowała

sposób

użytkowania

lokali

poprzez

monitorowanie

zamieszkiwania najemców w lokalach, sytuacji podnajęcia lub przekazania
do bezpłatnego użytkowania bez zgody wynajmującego,
4)

prowadziła działania windykacyjne i eksmisyjne w stosunku do zadłużonych
najemców.
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8.1.3.

Sprawozdanie

z

realizacji

w

2019

roku

Programu

opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pruszcz Gdański
Rada Gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, określa corocznie
w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5)

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich,
8) znakowanie elektroniczne psów,
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt.
Przyjęty uchwałą Nr V/17/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 marca
2019 roku program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku wskazywał
sposób realizacji ww. zadań. Na realizację programu została zaplanowana kwota
160. 000,00 zł, w tym:
1) na opiekę nad bezdomnymi psami 60 000,00 zł,
2) transport i utylizacja martwych zwierząt 15 000,00 zł,
3) całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w
wypadkach drogowych 46 000,00 zł,
4) sterylizacja i kastracja kotów 20 000,00 zł,
5) znakowanie elektroniczne psów 10 000 zł,
6) zakup karmy 6 000 zł,
7) tymczasowa opieka nad zwierzętami z gospodarstw rolnych 3 000 zł.
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Bezdomne psy
Opiekę nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku,
adopcje, sterylizacje i kastracje) z terenu gminy Pruszcz Gdański realizowało
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w Tczewie. Zgodnie
z zapisami programu psy były wyłapywane na zgłoszenie mieszkańców, Straży
Gminnej lub Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyłapano 29 psów przez
Straż Gminną z czego 16 psów zostało przekazanych do schroniska. Psy, po które
nie

zgłosili

się

właściciele

przygotowano

do

adopcji.

Wykonano

zabiegi

weterynaryjne takie jak szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja/kastracja oraz
elektroniczne znakowanie. Straż Gminna w swoim zakresie ustaliła 11 właścicieli
psów i przekazała pod ich opiekę. W trakcie interwencji z Inspektorami d.s. ochrony
zwierząt OTOZ Animals odebrano właścicielowi 5 psów w związku ze złymi
warunkami bytowymi.
W ramach programu wykonano usługę elektronicznego znakowania psów,
których właściciele na stałe zamieszkują na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
Obsługę programu identyfikacji psów prowadziło Polskie Towarzystwo Rejestracji
i Identyfikacji Zwierząt Sp .z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Znakowanie odbywało się
w wybranych lecznicach weterynaryjnych znajdujących się na terenie gminy wiejskiej
Pruszcz Gdański oraz na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański t. j. Przychodnia
Weterynaryjna „Żyrafa” w Straszynie, Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Paulina Korga
- Barancewicz w Łęgowie, Gabinet Weterynaryjny „Reksio” w Pruszczu Gdańskim,
Przychodnia Weterynaryjna „U Weterynarza” w Pruszczu Gdańskim, Gabinet
Weterynaryjny „Cztery Łapy” w Pruszczu Gdańskim, Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Andrzej Goczewski w Pruszczu Gdańskim.
Od rozpoczęcia umowy do dnia 30.11.2019 roku oznakowano, zweryfikowano
i zarejestrowano 164 psy należące do mieszkańców gminy wiejskiej

Pruszcz

Gdański.
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152

164

I L O Ś Ć O ZNAKO WANYCH , ZWE RYFI KO WANYCH I
ZARE JE S T RO WANYCH PS Ó W

ROK 2018

ROK 2019

Bezdomne i wolno żyjące koty
W

celu

ograniczenia

populacji

kotów

wolno

żyjących

w

gabinecie

weterynaryjnym zostały wykonane zabiegi sterylizacji 52 kotów i kastracji 27 kotów.
Po zabiegu i wyleczeniu koty były wypuszczane do naturalnego środowiska w którym
żyły, bądź zostały przygarnięte przez osoby, które się nimi opiekują.
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W celu dokarmiania 131 kotów wolno żyjących na terenie gminy Pruszcz
Gdański zakupiono suchą karmę 504 kg, która została przekazana 23 opiekunom
społecznym w okresie zimowym.
W ramach programu zakupiono 5 budek dla kotów wolnożyjących,
które zostały przekazane opiekunom społecznym spełniającym warunki określone
w programie.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie
W 2019 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub
odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich.
Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi, poszkodowanymi w wypadkach
drogowych sprawował gabinet weterynaryjny lek. wet. Andrzej Pyliński Lecznica
Specjalistyczna

Dla Koni i Małych Zwierząt z siedzibą w Trąbkach Wielkich

ul. Gdańska 18, 83-034 Trąbki Wielkie.
Działania edukacyjne
Gmina Pruszcz Gdański w ramach Programu prowadziła działania edukacyjne
mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania
prawidłowych

postaw

i

zachowań

człowieka

w

stosunku

do

zwierząt

oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt
poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej gminy.

Finanse:
1) wydatki poniesione na

zapewnienie utrzymania, odławiania w roku 2019

w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Zwierząt OTOZ Animals oddział
w Tczewie wyniosły 55 000,00 złotych,
2) wydatki poniesione w roku 2019 z tytułu transportu i utylizacji martwych
zwierząt,

zapewnienia

całodobowej

opieki

weterynaryjnej

zwierzętom

poszkodowanym w wypadkach, sterylizacji i kastracji kotów, znakowania
elektronicznego psów wyniosły 66 669,04 złotych,
3) wydatki poniesione w 2019 roku na zakup karmy suchej w celu dokarmiania
kotów wolnożyjących wyniosły 4036,04 złotych,
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4) wydatki poniesione na zakup budek dla kotów wolnożyjących wyniosły
1 906,50 zł.
Łącznie na realizację działań założonych w programie wydatkowano w 2019 roku
127 611,58 złotych.

Ł ĄC ZN A K W OTA R E AL IZAC J I P R OGRAMU
OP IE K I N AD ZW IE R ZĘ TAMI

R OK 2 0 17

116 640,48

119 234,50

127 611,58

Kwota

R OK 2 0 18

R OK 2 0 19

8.1.4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański
na lata 2009-2032
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pruszcz Gdański jest elementem realizacji zadań ogólnopolskiego Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na szczeblu lokalnym.
Program zakłada realizację następujących działań:
1) Przeprowadzenie

szkoleń

lokalnych,

działalność

informacyjno-

popularyzacyjna w mediach (lokalna prasa, ulotki, strona internetowa
Gminy).
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Ochronie
Środowiska w zakładce Azbest mieszkańcy mogą znaleźć informacje dotyczące
Założeń

„Programu

Oczyszczania

Kraju

z

Azbestu”

na

lata

2009-2032,

podstawowych wiadomości o azbeście oraz jego szkodliwości, a także możliwości
uzyskania dofinansowania do utylizacji azbestu.
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Ponadto na stronie zamieszczane były ogłoszenia i artykuły zachęcające
mieszkańców posiadających na swoich nieruchomościach odpady niebezpieczne
zawierające azbest, do składania wniosków o kwalifikację do udziału w Programie
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2) Pełne

zinwentaryzowanie

wyrobów

zawierających

azbest

z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej
– tzw. Baza Azbestowa.
Nieruchomości, na których zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest
wprowadzone są do Bazy Azbestowej. Na podstawie złożonych i zrealizowanych
wniosków Baza Azbestowa na bieżąco była uaktualniana.
3) Demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest.
W ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 r. udzielono dofinansowania
do demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z 2 nieruchomości
o łącznej powierzchni 352 m2 usuniętego azbestu i udzielono dofinansowania łącznie
w kwocie 8099 zł.
Ponadto odebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono wyroby zawierające
azbest z 25 nieruchomości w ilości 91,51 Mg. Koszt realizacji zadania to 32020 zł.
W 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku ogłosił nabór do kolejnej edycji konkursu „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Gmina Pruszcz Gdański
wzięła udział w konkursie i uzyskała dofinansowanie do powyższego zadania
w kwocie do 8240 zł.
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Ilość odebranych od mieszkańców odpadów zawierających azbest oraz ilość
nieruchomości, z których odebrano azbest w poszczególnych latach realizacji
Programu.

Kwota środków pozyskanych z WFOŚiGW w Gdańsku oraz całkowity koszt
realizacji zadania w poszczególnych latach.
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8.1.5. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą
do roku 2026
Program ochrony środowiska dla gminy Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2022
jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki
ekologicznej gminy Pruszcz Gdański i określającym wynikające z niej działania.
Program obejmuje horyzont czasowy lat 2019 – 2022, z podziałem na okresy:
krótkoterminowy w latach 2019 – 2022 i długoterminowy do roku 2026.
Program ochrony środowiska dla gminy Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2022
przedstawia:
1) ogólną

charakterystykę

i

ocenę

zasobów

oraz

walorów

środowiska

przyrodniczego gminy Pruszcz Gdański,
2) podstawowe źródła, stan i tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego
gminy Pruszcz Gdański,
3) cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska na następne lata
w perspektywie krótko i długookresowej,
4) zadania

gminy

Pruszcz

Gdański

w

zakresie

ochrony

środowiska

w perspektywie do roku 2026,
5) zestawienie kosztów realizacji programu i dokonanie oceny możliwych źródeł
finansowania programu,
6) metody kontroli, monitorowania skutków realizacji programu i oceny realizacji
zamierzonych celów,
7) harmonogram realizacji programu
Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów
użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne
i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych
i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Tak ujęty Program będzie wykorzystywany jako:
1) główny instrument strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony
środowiska,
2) dokument

koordynujący

poszczególne

działania

związane

z

ochroną

środowiska,
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3) podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów
z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi,
4) pomoc w wyborze decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne
podmioty i instytucje,
5) instrument do działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych gminy,
6) przesłanka konstruowania budżetu gminnego na poszczególne lata,
układ odniesienia zawierający wytyczne dla innych podmiotów polityki
ekologicznej,
7) podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii
Europejskiej.
Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla gminy
Pruszcz Gdański przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające
z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów
planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było
uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy, zarówno w zakresie gospodarczym
i przestrzennym, jak i społecznym.
Głównymi celami strategicznymi dla gminy Pruszcz Gdański są następujące
cele:
1) poprawa jakości powietrza,
2) ograniczenie hałasu komunikacyjnego,
3) utrzymanie

dotychczasowego

stanu

braku

zagrożeń

dla

środowiska

i mieszkańców ze strony pola elektromagnetycznego,
4) poprawa jakości wód,
5) zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska
6) ochrona złóż,
7) ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
8) osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odzysku oraz przygotowania
do ponownego użycia odpadów,
9) eliminacja odpadów niebezpiecznych,
10) ochrona i rozwój zasobów przyrodniczych,
11) utrzymanie

dotychczasowego

stanu

braku

zagrożeń

dla

środowiska

i mieszkańców ze strony poważnych awarii.
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Najważniejszymi

kwestiami

dla

Gminy

Pruszcz

Gdański

w

ramach

prowadzonych działań są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
drogownictwa oraz innych sieci infrastruktury, w tym rozwój energii odnawialnej.
Gmina Pruszcz Gdański na szeroką skalę prowadzi działania zmierzające
do poprawy stanu naszego środowiska. Jednym z takich działań jest udzielanie
mieszkańcom Gminy dofinansowania do realizacji zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy.
W 2019 r w ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy gminy Pruszcz
Gdański wykonali szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegających na:
1. Montażu paneli fotowoltaicznych – podpisano 36 umów na udzielenie
dofinansowania na kwotę 251 120 zł i wszystkie zostały zrealizowane. Łączna
moc wszystkich zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi ok. 161 kW;
2. Wymianie pieca węglowego na gazowy – zrealizowano 12 inwestycji i udzielono
łącznie dofinansowania na kwotę 47 944 zł;
3. Przydomowe

oczyszczalnie

–

zrealizowano

4

inwestycje

i

udzielono

dofinansowania łącznie na kwotę 32 000 zł;
4. Pompy ciepła – podpisano 4 umowy na kwotę dofinansowania 12 418 zł
i wszystkie inwestycję zostały zrealizowane;
5. Demontaż i utylizacja azbestu – zrealizowano 2 inwestycje i łącznie udzielono
dofinansowania w kwocie 8 099 zł.
W sumie w 2019 r. zrealizowano 58 inwestycji i udzielono dofinansowania na kwotę
351 581 zł.

Kwota dofinansowania

218 347

351 581

KWOTA DOFINANSOWANIA

ROK 2018

ROK 2019

Źródło: Dane Urzędu
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Realizacja w/w inwestycji wpłynęła korzystnie na poprawę jakości powietrza
i wód oraz polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy.
Ponadto osiągnięto efekt ekologiczny w postaci stałej redukcji zanieczyszczeń, w tym
emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób przeciwdziałamy globalnemu ociepleniu
i zmianom klimatu. Działamy lokalnie uzyskując efekt globalny.
Największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do montażu
paneli fotowoltaicznych oraz do wymiany pieców węglowych na gazowe. Na terenie
Gminy Pruszcz Gdański ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
użytkowej odbywa się indywidualnie w gospodarstwach domowych. Systemy
grzewcze stanowią głównie piece domowe, często przestarzałe i nie w pełni
sprawne, w których proces spalania odbywa się w sposób nieefektywny,
z wykorzystaniem paliwa o niskiej jakości. Opisane wyżej źródła ogrzewania
powodują wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza na niewielkiej wysokości,
a zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, zwykle na obszarach
zwartej zabudowy mieszkaniowej i stanowią główną przyczynę powstawania
zanieczyszczenia powietrza tzw. niskiej emisji.
Ochrona powietrza w takiej Gminie jak nasza - z rozproszoną zabudową,
gdzie nie ma zorganizowanych, zbiorczych systemów zaopatrzenia w ciepło może
być realizowana tylko w ścisłej współpracy z mieszkańcami Gminy.
W roku 2019 wywieziono i zutylizowano ponad 91,51 ton niebezpiecznych
odpadów zawierających azbest z 25 nieruchomości położonych na terenie gminy,
(z miejscowości: Będzieszyn – 2,78 Mg; Bogatka – 8,39 Mg; Borkowo – 3,35 Mg;
Bystra – 5,33 Mg; Goszyn – 2,94 Mg; Jagatowo – 3,11 Mg; Juszkowo – 3,29 Mg;
Mokry Dwór – 1,93 Mg; Przejazdowo – 11,77 Mg; Rekcin – 1,96 Mg; Radunica
– 10,33 Mg; Rokitnica – 6,92 Mg; Wiślina – 5,9 Mg; Wojanowo – 6,64; Żuławka
– 16,87 Mg). Dzięki temu poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi,
a także zmniejszyło się ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe działanie włókien
azbestowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 32 020 zł.
Gmina Pruszcz Gdański wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
dot. Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego
i uzyskała dofinansowanie do powyższego zadania w kwocie do 8.240 zł.
W ramach rozwoju gospodarki odpadami Gmina Pruszcz Gdański objęła
systemem

gospodarowania

odpadami

komunalnymi
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na których zamieszkują mieszkańcy. Składowymi tego systemu są: odbiór, transport,
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna
systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku mieszkańcy zbierali odpady
w podziale na następujące frakcje:
1) metale i tworzywa sztuczne,
2) szkło,
3) papier,
4) bioodpady,
5) odpady resztkowe.
W 2019 roku mieszkańcy mogli korzystać również z objazdowych zbiórek odpadów:
1) zbiórka drzewek świątecznych,
2) zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
3) zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
W latach 2017 - 2019 z nieruchomości zamieszkałych odebrano następujące masy
odpadów:
Tabela 16.

Masa odpadów odebranych (Mg)
Liczba mieszkańców
Masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca
(kg)

2017
9 812,00
27 920,00

2018
10 363,00
28 861,00

2019
11 166,00
29 905,00

351

359

373

Źródło: Dane Urzędu

Mieszkańcy Gminy Pruszcz Gdański mają możliwość korzystania z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie i przekazywać tam
następujące rodzaje odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metale,
odpady wielomateriałowe, odzież i tekstylia, przeterminowane leki, świetlówki,
żarówki, chemikalia (odpady niebezpieczne), zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
bioodpady (BIO), odpady budowlane i rozbiórkowe.
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W latach 2017 - 2019 do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
mieszkańcy przywieźli następującą masę odpadów:

Tabela 17.

Masa odpadów zebranych w PSZOK (Mg)

2017
336,00

2018
507,00

2019
740,00

Źródło: Dane Urzędu

Mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z Gminnych Punktów
Elektroodpadów (GPE), które znajdują się w miejscowościach Łęgowo i Straszyn.
Do GPE mieszkańcy mogą wrzucić: telefony komórkowe wraz z akcesoriami, płyty
DVD, CD, baterie, kasety VHS i żarówki.

Gminny Punkt Elektroodpadów w Straszynie

Sposób segregacji odpadów, który funkcjonuje na terenie gminy jest zgodny
z obowiązującymi przepisami i sprzyja osiąganiu poziomu recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa ludności w gminie Pruszcz Gdański
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realizacji zarządzenia kryzysowego prowadzone są działania przeciwpowodziowe
poprzez:
1) bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych,
2) budowa i utrzymywanie nowych zbiorników retencyjnych, które znajdują się
w miejscowościach: Borkowo, Jagatowo, Rotmanka, Będzieszyn, Rusocin,
3) czyszczenie przepustów, wylotów drenarskich
Gmina w 2019 roku zakupiła osiem radiotelefonów nasobnych do łączności
służb zarządzania kryzysowego w terenie oraz dwa radiotelefony stacjonarne.
Współpracujemy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi , Komendą Powiatową Straży
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim,
Strażą Gminną w Łęgowie. Odbyły się „Ćwiczenia Wojewódzkie PSP” z
wykorzystaniem wałów przeciwpowodziowych (400 metrów) w Cedrach Wielkich z
dostarczeniem wody na duże odległości (3 km).
Przeprowadzany

jest

również

bezpośredni

monitoring

wałów

przeciwpowodziowych przez pracownika Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
W 2019 roku gmina prowadziła działania edukacyjne i informacyjne
polegające na:
1) organizacji warsztatów ekologicznych w 11 placówkach oświatowych (8 szkół
podstawowych, 2 przedszkola, 1 punkt przedszkolny), dotyczących promocji
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z przeprowadzonymi
konkursami,
2) umieszczaniu na bieżąco informacji o systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi, o możliwości utylizacji azbestu, dofinansowania do inwestycji
z zakresu ochrony środowiska na stronie internetowej urzędu gminy,
3) umieszczaniu na bieżąco informacji o systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi w biuletynie „Gminne Strony”,
4) przekazaniu ulotek informacyjnych dotyczących PSZOK w Będzieszynie,
sposobu segregacji odpadów, sprzątania po psach,
5) nakręceniu

filmu

edukacyjnego,

dotyczącego

segregacji

odpadów

komunalnych, przedstawiającego drogę, którą przebywa odpad od wrzucenia
go do pojemnika do przywiezienia go do Zakładu Utylizacyjnego.
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Warsztaty edukacyjnej dla uczniów gminnych szkół

Urząd Gminy w edukacji ekologicznej uczestniczy przede wszystkim od strony
administracyjnej. W edukację włączyły się szkoły oraz pracownicy Urzędu.
Podstawowe działania Urzędu skupiają się na udostępnieniu informacji o środowisku
i działań organizacyjnych w Gminie związanych z ochroną środowiska.

8.1.6. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zgodnie z art. 4¹ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest prowadzona w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek
tworzenia gminnego programu przeciwdziałania

narkomanii.
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Rada Gminy Pruszcz Gdański dnia 19 grudnia 2018 r. przyjęła Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
(uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniona uchwałą nr XII/105/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 września
2019) oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (uchwała
nr II/20/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański).
W

Gminie

Pruszcz

Gdański

działania

w

zakresie

przeciwdziałania

alkoholizmowi realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przez Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w oparciu o „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych”, który zawierał następujące zadania:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
3) prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej,

w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) wydawania opinii w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaż oraz
w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych,
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych
biorących udział w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
6) występowanie z wnioskami o leczenie osób uzależnionych,
7) udzielanie informacji osobom o możliwości uzyskania różnych form pomocy
dla osób uzależnionych.
W Gminie Pruszcz Gdański został opracowany

„Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii”, którego celem była pomoc osobom dotkniętym
problemem narkomanii. W ramach Programu zawarte były następujące zadania:
1) udzielenie rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej,
2) prowadzenie
i

profilaktycznej

szkoleniowej

w zakresie

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej

problemów

narkomanii,

rozwiązywania

w szczególności dla dzieci i młodzieży,
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3) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Alkoholizm i narkomania prowadzą nie tylko do poważnych problemów
zdrowotnych i społecznych w życiu jednostki, ale powodują też szkodliwe następstwa
natury

emocjonalnej

oraz

społeczno-ekonomicznej

na

poziomie

rodziny

i społeczeństwa. W związku z powyższym Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zleciła wykonanie w 2019 r. diagnozy, która miała określić
skalę i specyfikę problemu uzależnień od alkoholu i narkotyków na terenie gminy
Pruszcz Gdański oraz rozpoznać i zdiagnozować najważniejsze aspekty związane
ze zjawiskiem nadużywania alkoholu i zażywania środków odurzających będących
podstawą dalszych działań w zakresie gminnego systemu profilaktyki. Diagnoza
określiła najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do zdefiniowanych
problemów

uzależnień

oraz

innych

problemów

społecznych

występujących

na terenie gminy Pruszcz Gdański. Wskazała ona priorytetowe kierunki działań oraz
wytyczne dla wdrażania planowanych zadań. Zdiagnozowanie i określenie
problemów związanych z uzależnieniami stanowiło podstawę do wskazania
metodologii

rozwiązania

zidentyfikowanych

trudności

i

problemów,

zgodnie

z możliwościami jakie wynikają z zadań nałożonych na gminę. Opracowana diagnoza
stanowiła
realizacja

punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów, których
powinna

przyczynić

się

do

zmniejszenia

problemów

uzależnień

oraz innych problemów społecznych na terenie gminy.
W 2019 roku w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych udział brało 8 osób powołanych przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koncentrowała się
na realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu jak i również z ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
W 2019 roku odbyło się 18 posiedzeń komisji. Do komisji wpłynęło 25 nowych
wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu.
Komisja na swoje posiedzenia zaprosiła w sumie 40 osób /niektórych wielokrotnie/,
z którymi przeprowadziła rozmowy motywujące. GKRPA skierowała 18 osób
na badania przez biegłych sądowych ( psycholog i psychiatra) w celu wydania opinii
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w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego.
Na badania zgłosiło się 5 wezwanych , którym

biegli sądowi wydali opinie

stwierdzające czy osoby są uzależnione od alkoholu i jeśli tak to jakie leczenie
będzie odpowiednie dla badanej osoby. Komisja skierowała do sądu 21 wniosków
o przymusowe leczenie. Procedurą zobowiązującą osoby pijące do leczenia
odwykowego objęte były również osoby zgłoszone do Komisji w latach poprzednich.
Gmina Pruszcz Gdański uczestniczyła w kampanii informacyjno - edukacyjnej
skierowanej do dzieci i młodzieży pn. ”Alkohol-Droga Donikąd”. W ramach w/w akcji
został wydrukowany komiks, który był dodatkiem do gazety o zasięgu regionalnym.
Celem tej publikacji było zachęcenie młodzieży do zwrócenia uwagi na negatywne
skutki związane z nadużywaniem alkoholu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała
zakup nagród dla laureatów konkursu dot. przeciwdziałania patologiom społecznym
pn.

„Uzależnieniom

mówię

NIE-

mam

wyzwanie:

dobre

zachowanie”

zorganizowanego w ramach Festynu Rodzinnego w dniu 31.05.2019 r. przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Borkowie. Celem konkursu było propagowanie zdrowego
stylu życia bez używek wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
W dniu 17.09.2019 r. odbyło się szkolenie pn. ”Współpraca służb w ramach
pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie”. Szkolenie
skierowane

było

do

pedagogów

prowadzących zajęcia opiekuńczo

szkolnych,

pracowników

socjalnych,

osób

- wychowawcze w świetlicach wiejskich

oraz członków GKRPA. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak m.in.: Lokalny
system wsparcia i jego planowanie; Przesłanki do wszczęcia procedury „Niebieskiej
Karty”; Metody leczenia uzależnionych oraz system leczenia odwykowego w Polsce;
Rodzina

z

problemem

przystosowania

do

alkoholowym

życia

z

osobą

oraz

współuzależnienie

uzależnioną

oraz

jako

sposób

możliwości

pomocy

psychologicznej; Zasady kontaktu ze sprawcą przemocy; Zasady współpracy służb
i instytucji jako podstawa skuteczności działań; Dziecko jako ofiara przemocy.
W szkoleniu wzięło udział 25 osób.
W

gminie

Pruszcz

Gdański

funkcjonowały

2

punkty

konsultacji

psychologicznej :
1. w Cieplewie mieszczący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
który realizował on następujące zadania:
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1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin
do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie
do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup
samopomocowych;
2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych,
do zmiany szkodliwego wzoru picia;
3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez
rozmowy podtrzymujące);
4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
5) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
6) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy
i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy.
Z konsultacji i porad w punkcie konsultacji psychologicznej w roku 2019 skorzystały:
1) osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji – 7,
2) rodziny osób uzależnionych – 3,
3) osoby doświadczające przemocy w rodzinie – 11,
4) osoby stosujące przemoc – 1,
5) osoby zgłaszające problemy rodzinne (małżeńskie, wychowawcze) – 16,
6) osoby z chorobami (psychiczne, fizyczne) – 10.
W przypadku części osób spotkania odbywały się kilkukrotnie z różną
częstotliwością.

Niektóre

spotkania

odbywały

się

w

ramach

wyjazdów

z pracownikami socjalnymi GOPS, w miejscach zamieszkania klientów. Ponadto
w ramach pracy punktu odbywały się konsultacje z pracownikami socjalnymi.
2. w Straszynie mieszczący się w filii Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz
Gdański „Mediateka”;
Z konsultacji i porad w punkcie konsultacji psychologicznej

w roku 2019

skorzystały:
1) osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji – 2,
2) rodziny osób uzależnionych – 2,
3) osoby z chorobami – 1.
W

przypadku

części

osób

spotkania

odbywały

się

kilkukrotnie

z

różną

częstotliwością.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku
podjęła działania w celu wydania opinii w przedmiocie wydania decyzji na zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz
Gdański nr XLIV/71/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pruszcz
Gdański oraz uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIV/72/2018 z dnia
6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pruszcz Gdański.
GKRPA wydała 30 pozytywnych postanowień opiniujących wnioski o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
14 - o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
8 – powyżej 4,5 % do18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
8 – powyżej 18 % zawartości alkoholu.
Na terenie gminy Pruszcz Gdański znajduje się 20 świetlic wiejskich. W części
z nich tj. w: Żuławie, Jagatowie, Cieplewie, Lędowie, Rokitnicy, Łęgowie, Bystrej
i w Żuławce prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Pruszcz Gdański. Głównym celem prowadzenia takich
zajęć była integracja dzieci ze wszystkich środowisk, a przede wszystkim oderwanie
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem i narkomanią.
Gminna Komisja w ramach prowadzonych zajęć w świetlicach doposażała
świetlice wiejskie w artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć oraz w elementy
stanowiące

wyposażenie

świetlic.

Dzięki

temu

zajęcia

w

świetlicach

były

atrakcyjniejsze dla uczestników.
Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
współfinansowano budowę boiska treningowego w Przejazdowie. Nowy obiekt
sportowy

pozwolił na znaczne uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć na wolnym

powietrzu dla dzieci i młodzieży. Stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży
w różnych formach aktywności fizycznej ma ogromny wpływ na

zredukowanie

poziomu agresji i patologii społecznych (zwłaszcza uzależnień od substancji
chemicznych) oraz do ograniczenia nowych zachowań zaburzeniowych dzieci
i młodzieży, związanych m.in. z masowymi uzależnieniami od nowych multimediów
(Internetu, gier komputerowych).
Promocja zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności fizycznej jest
jednym z ważniejszych elementów przeciwdziałania patologiom społecznym wśród
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dzieci i młodzieży. Wobec powyższego sfinansowano zajęcia nauki pływania dla
uczniów gminnych szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w II połowie roku
szkolnego 2018/2019 oraz w I połowie roku szkolnego 2019/2020. W każdym
półroczu z zajęć skorzystało 210 uczniów (w sumie 251 godzin zajęć). Działania
promujące przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez sport kontynuowano finansując
zajęcia gry w tenisa stołowego organizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borkowie.
Podstawowe środowiska wychowawcze wpływające na rozwój psychiki
i kształtowanie się osobowości oraz postaw prospołecznych dzieci i młodzieży
to rodzina i szkoła. Rodzina kształtuje postawy społeczno-moralne i zajmuje
w procesie formowania systemu wartości dzieci szczególne miejsce. Drugim ważnym
po rodzinie środowiskiem, w którym ma miejsce kształtowanie wartości i postaw
młodego człowieka jest szkoła.
To szkoła prócz przekazywania wiedzy, promuje określony styl wartości,
postaw i zachowań prospołecznych. Najczęściej zawiera się to w jej koncepcji
dydaktyczno-wychowawczej

i

przejawia

w

różnorodnych

programach

profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły.
W 2019 roku w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest
gmina Pruszcz Gdański przeprowadzono zajęcia z programami profilaktycznymi
związanymi z przeciwdziałaniem patologiom społecznym, ważniejsze które warto
wymienić to:
- w Szkole Podstawowej w Wojanowie -„Cyfrowo bezpieczni”;
- w Szkole Podstawowej w Wiślinie – „Szkoła promująca zdrowie”;
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie- „Szkoła promująca zdrowie”,
„Jestem wolny od przemocy i uzależnień”, „Świadomie w sieci”;
- w Szkole Podstawowej w Wiślince - „Chrońmy dzieci”;
- w Szkole Podstawowej w Łęgowie - „Trzymaj formę”;
- w Szkole Podstawowej

w Rotmance - „Przyjaciele Zippiego” „Komunikacja bez

przemocy”, „Bezpieczni w sieci”, „Światowy dzień bez tytoniu”;
- w Szkole Podstawowej w Straszynie- „Dni zdrowe kolorowe”;
- w Szkole Podstawowej w Przejazdowie - „Wiem.Czuję…. Pomagam”.
Z programów profilaktycznych przeprowadzonych na zajęciach wychowawczych
w w/w szkołach skorzystało ok 2900 uczniów.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieplewie, Strażą Gminną Gminy
Pruszcz Gdański, Sądem, Prokuraturą, Kuratorami, szkołami których organem
prowadzącym jest gmina Pruszcz Gdański oraz z innymi instytucjami w zakresie
profilaktyki i rozwiazywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Sprawozdanie finansowe z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii ujęte jest w odrębnym dokumencie i będzie
rozpatrywane w punkcie dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2019.

8.1.7. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Polityki
Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60
roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”
Uchwałą nr XI/73/2019 Rada Gminy Pruszcz Gdański

dnia 30 sierpnia

2019 r. przyjęła Program Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko
grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”. Program realizowany był
na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1, art. 48a ust 1 w zw. z ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

Podmiot realizujący program wyłoniony został w następstwie

konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia
profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”.
Przedmiotem programu było: przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego
do szczepienia, wykonanie szczepienia przeciw grypie oraz przeprowadzenie
badania satysfakcji ze sposobu realizacji programu i jakości udzielonych świadczeń,
w formie ankiety, wśród uczestników programu.
Celem głównym programu było zwiększenie liczby osób zaszczepionych
przeciwko grypie wśród populacji objętej programem, a tym samym zapobieganie
zachorowaniom

na

grypę

i

występowaniu

powikłań

pogrypowych.

Celem

szczegółowym programy było:
a)

zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie

osób objętych programem,
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b)

zmniejszenie zachorowalności i umieralności na grypę wśród mieszkańców

Gminy Pruszcz Gdański.
Program był realizowany od 25 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
Zaszczepionych zostało 342 osoby, co stanowi ok. 35% oszacowanej planowanej
populacji jaka miałaby przystąpić do programu. Natomiast w 2018 r. zaszczepionych
zostało 283 osoby, a w 2017 r.

zaszczepiono 107 osób. Do programu

zakwalifikowały się 342 osoby. Nie było osób, które nie zostały objęte działaniami
programu z przyczyn zdrowotnych lub z innych powodów. Nie zanotowano żadnych
reakcji alergicznych poszczepiennych. Spośród pacjentów zaoptowanych do
podmiotu realizującego program i zaszczepionych w 2018 r. u nikogo nie
stwierdzono podejrzenia grypy. Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej badania
jakości udzielonych świadczeń wynika że: 47,9 % respondentów oceniło jakość
udzielonych świadczeń bardzo wysoko, 32,6 % wysoko, 19.2 % dobrze, 0,1 %
dostatecznie, 0,0% słabo, 0,0% bardzo słabo,

0,2 %

nie udzieliło odpowiedzi,

99,9 % respondentów uważa, że realizacja tego typu programu jest potrzebna
oraz zadeklarowali, że w przyszłości wzięliby udział w tego typie programie polityki
zdrowotnej, 0,01 % nie udzieliło odpowiedzi.

Źródło: Dane Urzędu
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8.1.8. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu
z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora w Gminie Pruszcz Gdański”
Uchwałą nr XLI/33/2018 Rada Gminy Pruszcz Gdański

dnia 24 kwietnia

2018 r. przyjęła program z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora w Gminie
Pruszcz Gdański”. Program realizowany jest na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Program „Karta Seniora w Gminie
Pruszcz Gdański” skierowany jest do mieszkańców gminy Pruszcz Gdański, którzy
ukończyli 60 lat. Celem wprowadzenia karty seniora jest podniesienie jakości życia
seniorów oraz zachęcenie ich do podejmowania aktywności w życiu społecznym.
Posiadacze karty mogą korzystać z ofert „Firm przyjaznych Seniorom”, które
przystąpiły w ramach programu do współpracy z gminą Pruszcz Gdański
i zaoferowały rabaty i zniżki w zakresie prowadzonej działalności. Do programu
przystąpiło 35 podmiotów wprowadzając rabaty od 5%-50 % na świadczone usługi
dla seniorów oraz nieliczne usługi bezpłatne. Wykaz podmiotów przyjaznych
seniorom jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
www.pruszczgdanski.pl w zakładce sprawy mieszkańców – karta seniora. Program
z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora w Gminie Pruszcz Gdański” realizowany
jest od lipca 2018 r. Do końca lutego 2020 roku wydano 1069 kart z czego
610 wydano w 2018 r., a w 2019 r. wydanych zostało 377 kart.

8.1.9. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy
Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rozwiązywanie

problemów

społecznych

i

podejmowanie

działań

zapobiegających ich występowaniu należą do ważniejszych zadań gminy. Wszelkie
działania temu służące powinny być podejmowane w ramach spójnego systemu,
którym koordynuje jedna instytucja – jednostka administracji samorządowej, a jej
równorzędnymi partnerami są organizacje pozarządowe. Realizacją powyższych
zadań w Gminie Pruszcz Gdański, oprócz samej gminy, zajmują się także jednostki
publiczne, samorządowe, jak i niepubliczne, np. organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, fundacje.
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Gmina Pruszcz Gdańsk współpracuje z tymi podmiotami w różnych sferach
życia

publicznego.

Zgodnie

z ustawą

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie, corocznie przyjmowany jest także „Program współpracy Gminy
Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”
Program współpracy na rok 2019 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został uchwałą nr II/17/2018 Rady
Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r.

Program realizowany był

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Program o którym mowa wyżej obejmował:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
1) rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy,
2) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
2. upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez:
1) zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
3) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy,
3. działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości poprzez:
1) współpracę w zakresie organizacji imprez szkoleniowo – informacyjnych

dla

przedsiębiorców

prowadzących

działalność

na

terenie

Gminy,

a w szczególności w zakresie pozyskiwania środków z programów
rządowych i Unii Europejskiej,
4. politykę prozdrowotną:
1) Ochrona i promocja zdrowia
a) zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej ludności

poprzez propagowanie zdrowego stylu życia,
b) kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz nauczanie zasad udzielania

pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia,
c) wyrównanie

dostępności do usług rehabilitacyjnych oraz promocja

zdrowego stylu życia poprzez aktywizację fizyczną mieszkańców,
d) podejmowania działań dla kształtowania zdrowego stylu życia.
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2) Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń).
3) Terapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

dostosowanie do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia
– autyzm.
5. Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
1) upowszechnianie wychowania przedszkolnego,
2) zapewnienie dzieciom

w wieku przedszkolnym możliwości korzystania

z wychowania przedszkolnego.
6. przeciwdziałanie patologiom społecznym:
1) pomoc postterapeutyczna dla osób uzależnionych,
2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych,

rodzin oraz osób używających substancji psychoaktywnych w sposób
ryzykowny i szkodliwy,
3) pomoc

psychologiczna

i

socjoterapeutyczna

dla

dzieci

i

młodzieży,

wychowującej się w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
4) prowadzenie warsztatów i spotkań integracyjno- edukacyjnych dla młodzieży,

rodziców, nauczycieli, przedstawicieli grup zawodowych w zakresie profilaktyki
uzależnień, HIV/AIDS,
5) organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci

i młodzieży z grup „podwyższonego ryzyka”,
6) organizacja kampanii, festynów, pikników promujących zdrowy styl życia

7. ochrona zwierząt:
1) odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Pruszcz Gdański miejsca w schronisku dla zwierząt.
W 2019 r.

roku zostały ogłoszone 3 konkursy ofert dla organizacji

pozarządowych:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

dostosowane

do

poszczególnych

potrzeb

wynikających

z rodzaju schorzenia – autyzmu. Wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania - 160.000 zł. Jest to zadanie zlecone przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku i środki pochodzą z budżetu państwa. Środki
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finansowe w trakcie trwania umowy są zwiększane przez Pomorski Urząd
Wojewódzki. Zadanie jest w trakcie realizacji do 31 grudnia 2020 r. W wyniku
ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta. Środki otrzyma Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.
2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Wysokość
środków przeznaczonych na realizacje zadań - 20.000 zł (z zakresu ochrony i
promocji zdrowia 6. 000,-; z zakresu zajęć, zawodów i imprez sportoworekreacyjnych 7.000,-; z zakresu upowszechniania działalności kulturalnej
7.000,-). Środki w wysokości 6.300,- otrzymało Stowarzyszenie Twórców
Przystanek Sztuka ze Straszyna oraz

środki w wysokości 3.300,

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz
Autyzm” ze Straszyna. Na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji
zdrowia nie wpłynęła żadna oferta.
3) otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zwierząt „Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Pruszcz Gdański miejsca w schronisku dla zwierząt, który jest skierowany
do podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt spełniających warunki
określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”. Wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania - 60.000 zł. FOstatecznie na realizację tego zadania
przekazano 60.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna
oferta. Środki otrzymało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ
„Animals”.
W 2019 r. zrealizowano zadania z zakresu:
1. Terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie umowy
nr OS.PG.8122.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. zawartej w wyniku rozstrzygniętego
otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pod nazwą „Świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzm”.
Programem objęto 23 osoby (dzieci, młodzież i dorosłe osoby). Po stronie
stowarzyszenia realizującego zadanie zaangażowane były 22 osoby. W okresie
realizacji zadania odbyło się 6180 godzin indywidualnych zajęć edukacyjnoURZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
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terapeutycznych z planowanych 6361 godzin wynikających z wydanych przez GOPS
w

Pruszczu

Gdańskim

z

siedzibą

w

Cieplewie

decyzji

administracyjnych

oraz przeprowadzonych zostało 10 godzin konsultacji specjalistycznych (superwizji).
W okresie realizacji zadania zaplanowano 6361 godzin, a faktycznie wykonanych
zostało 6180 godzin. Nie zrealizowano 181 godzin zajęć. Trudność w realizacji usług
wynikała z braku możliwości dostosowania się do oczekiwań rodziców / opiekunów
osób z autyzmem w zakresie czasu realizacji usług, z różnych sytuacji życiowych
np. choroba klienta, terapeuty oraz z problemów kadrowych stowarzyszenia.
W okresie realizacji zadania nie przeprowadzono konsultacji specjalistycznych
(superwizji) sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji. Zaznaczyć należy,
że

Stowarzyszenie

Osobom

Autystycznym

jest

jedynym

stowarzyszeniem,

które od kilku lat składa ofertę na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
pod

nazwą

„Świadczenia

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

osób

z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia - autyzm”, co świadczy o braku konkurencyjności na rynku.
Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 234.269,66
zł (232.553,40 dotacja celowa z budżetu państwa, 1.716,26 zł środki własne
stowarzyszenia) w tym:
-217.132,40 zł na zajęcia terapeutyczno- edukacyjne (dotacja celowa z budżetu
państwa),
- 700,00 zł na konsultacje specjalistyczne (środki własne stowarzyszenia),
- koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
- 15.421,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- 1.716,26 zł (środki własne stowarzyszenia).
2. Ochrony zwierząt: odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Pruszcz Gdański miejsca w schronisku dla zwierząt
na podstawie umowy GK.032.1.1.2019.OŚ/5

z dnia 1 lutego 2019 r. zawartej w

wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
ochrony zwierząt. Zadanie realizowane było przez Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”. Przedmiotem umowy była realizacja zadania
publicznego

pod

nazwą

„Humanitarne

odławianie,

transport

i

zapewnienie

bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pruszcz Gdański miejsca w schronisku dla
zwierząt”.
Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 75.500,00 zł
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(55.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, 20.500,00 zł środki
własne stowarzyszenia oraz wkład osobowy stowarzyszenia) w tym:
- 18.000,00 zł na koszty merytoryczne- paliwo, wywóz nieczystości, energia, gaz,
woda (dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański),
- 5.500,00 zł na koszty merytoryczne- karma, wywóz nieczystości (środki własne
stowarzyszenia),
- koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
- 37.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański),
- 15.000,00 zł (wkład osobowy stowarzyszenia),
3. Organizacji zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych na podstawie
umowy OS.032.1.6.2019.PG/292 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zawartej w wyniku
rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie
realizowane było przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół na Rzecz Osób
z Autyzmem „Nasz Autyzm”.

Przedmiotem umowy była realizacja zadania

publicznego pod nazwą „Piknik na medal”.
Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 3.860,00 zł
(3.300,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, 560,00 zł środki
własne stowarzyszenia oraz wkład osobowy stowarzyszenia) w tym:
- 3.300,00 zł na koszty realizacji zadania- przygotowanie i obsługa pikniku, (dotacja
celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański),
- 200,00 zł na koszty realizacji zadania- nagrody (środki własne stowarzyszenia),
- 360,00 zł koszty administracyjne - obsługa księgowa, koordynator (wkład osobowy
stowarzyszenia),
4.

Upowszechniania

OS.032.1.7.2019.PG/293

z

działalności
dnia

9

kulturalnej

sierpnia

2019

na
r.

podstawie
zawartej

w

umowy
wyniku

rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie
realizowane było przez Stowarzyszenie Twórców „Przystanek sztuka”. Przedmiotem
umowy była realizacja zadania publicznego pod nazwą: Gminny konkurs artystyczny
„Pociąg do sztuki 2019”.
Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 7.170,24 zł
(6.300,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, 870,24 zł środki
własne stowarzyszenia oraz wkład osobowy stowarzyszenia) w tym:
- 6.300,00 zł na koszty realizacji zadania- przygotowanie i obsługa konkursu, (dotacja
celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański),
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- 750,00 zł na koszty realizacji zadania- projekt plakatów i dyplomów oraz montaż
systemów do zawieszania obrazów (wkład osobowy stowarzyszenia),
- 120,24 zł

koszty

realizacji zadania – słodycze, napoje (środki własne

stowarzyszenia).
We wrześniu 2019 r. odbyła się druga edycja festynu „Ku Zdrowiu” przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, zorganizowanego
przez „Fundację Zdrowo jem, Zdrowo żyję”. Partnerem festynu była Gmina Pruszcz
Gdański oraz Gmina Pszczółki. Impreza współfinansowana była przez Powiat
Gdański i odbyła się pod patronatem Starosty Gdańskiego. Celem festynu było
promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz aktywnego spędzania
wolnego czasu. Gminę Pruszcz Gdański reprezentowała spółka Eksploatator, która
przedstawiła proces technologiczny przygotowania wody do spożycia a także
promowała picie wody z kranu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem
uczestników festynu.
Gmina Pruszcz Gdański w 2019 r. wspomagała rozwój przedsiębiorczości
poprzez udostępnianie informacji o organizowanych bezpłatnych imprezach,
szkoleniach i konsultacjach . Były to m.in.
- spotkanie informacyjne „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z PRO
WP 2014-2020”,
- Forum Praktyków Partycypacji 2019,
- szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Ponadto pracownicy Urzędu udzielali informacji o możliwości pozyskiwania środków
z Funduszy Europejskich na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.
Gmina Pruszcz Gdański wspierała w 2019 r. organizacje pożytku publicznego
poprzez:
1. Opłacanie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Pruszcz Gdański
do 6 stowarzyszeń, które umożliwiły realizację ich działalności statutowej:
- Związek Gmin Pomorskich 7.240,05 zł
- Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy 36.747,10 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei” 6.000,00 zł
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- Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 11.229,66 zł
- Stowarzyszenie „Żuławy” 2.793,40 zł
2. Udzielano informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy
Pruszcz Gdański zgodnie z ich kompetencjami.
3. Gmina współdziałała w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności ze środków unijnych.
4. Przedstawiciele samorządu gminnego brali udział w spotkaniach z organizacjami
pozarządowymi dotyczących wzajemnej współpracy i bieżących problemów.
5.

Pracownicy Urzędu

rozwożenia

świątecznych

pomagali Stowarzyszeniu
paczek

żywnościowych

„KIWANIS” podczas akcji
dla

rodzin

wielodzietnych

będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy, poprzez zapewnienie transportu
oraz osób do załadunku i rozładunku.

8.1.10. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku świadczenia pieniężnego
„Bonu opiekuńczego” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
Rada Gminy Pruszcz Gdański, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie
świadczeń na rzecz rodziny, ustanowiła w 2016 roku na wniosek Wójta Gminy
Pruszcz Gdański

w drodze uchwały, dla osób zamieszkałych na terenie gminy

Pruszcz Gdański świadczenie pn. „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku
do lat 3. Świadczenie to zostało ustalone w odpowiedzi na potrzeby rodzin z małymi
dziećmi, chcącymi wrócić na rynek pracy i aktywnie wykonywać prace zarobkowe,
korzystających z usług żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów
na terenie gminy Pruszcz Gdański. Dofinansowanie wynosi

300 zł miesięcznie

na dziecko i przysługuje rodzicom posiadającym dziecko w wieku do lat 3,
spełniającym warunki określone w uchwale nr XXII/51/2016 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
„Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
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W tabeli poniżej przedstawiono ilość oraz kwoty świadczeń wypłaconych
w 2019 roku.
Tabela 18.

Zestawienie wypłaconych świadczeń pn. „Bon opiekuńczy” w 2019 r.
Lp.

miesiąc

ilość wypłaconych świadczeń

kwota

1.

styczeń

113

33.900,-

2.

luty

120

36.000,-

3.

marzec

125

37.500,-

4.

kwiecień

129

38.700,-

5.

maj

130

39.000,-

6.

czerwiec

135

40.500,-

7.

lipiec

126

37.800,-

8.

sierpień

126

37.800,-

9.

wrzesień

78

23.400,-

10.

październik

95

28.500,-

11.

listopad

102

30.600,-

12.

grudzień

105

31.500,-

Razem 1.384

415.200,Źródło: Dane Urzędu
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8.1.11. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku gminnego programu
wspierania rodziny w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2021
Program realizowany jest przez podmioty tworzące lokalny system wsparcia
rodziny i dziecka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Szkoły i Zespoły Szkół;
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna; Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;

Komenda

Powiatowa

Policji;

Straż

Gminna;

Zespół

Interdyscyplinarny; Poradnia Zdrowia Psychicznego). Powyższe podmioty działają na
rzecz wspierania rodziny na różnych płaszczyznach.
W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy na uzasadniony wniosek pracownika
socjalnego prowadzili pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie pracy z rodzinami
biologicznymi, polegającej na udzielaniu pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej
oraz w kształtowaniu odpowiednich postaw rodzicielskich w celu prawidłowego
sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Asystent rodziny wykonuje swoje zadania w miejscu zamieszkania rodziny
(w uzasadnionych przypadkach w innych miejscach, wskazanych przez rodzinę)
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między godziną 8.00 a 22.00 przez 5 dni w tygodniu (w razie potrzeby również
w soboty). W 2019 roku asystenci rodziny obejmowali wsparciem 38 rodzin,
korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w skład rodzin
wchodziło 81 dzieci).
Zgodnie z art. 176 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy współfinansowanie
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Udział gminy w finansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
i placówkach wynosi 10% - w pierwszym roku, w drugim roku – 30 %, w trzecim roku
i latach następnych – 50 %. W 2019 roku finansowany był pobyt 39 dzieci z terenu
gminy Pruszcz Gdański.
Poradnictwo specjalistyczne – w szczególności prawne, psychologiczne
i rodzinne, organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu
Gdańskim udzielane jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na
posiadany dochód. Poradnictwo prawne jest realizowane przez udzielanie informacji
o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
W 2019 roku z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 209 osób
w niektórych przypadkach spotkania odbywały się cyklicznie, w zależności
od potrzeb. Psycholog udzielał porad w siedzibie Ośrodka, w uzasadnionych
przypadkach w miejscu zamieszkania rodzin na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
W razie potrzeby towarzyszył również pracownikom socjalnym w spotkaniach
z rodzinami. Poradnictwo rodzinne skierowane jest do rodzin, które mają problemy
w funkcjonowaniu – w tym problemy wychowawcze, opiekuńcze (dotyczące zarówno
dzieci jak i dorosłych członków rodziny).
W pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych bardzo znaczącym jest prowadzenie przez pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
ukierunkowanej

na

przywrócenie

utraconej

lub

pracy socjalnej,

ograniczonej

zdolności

samodzielnego funkcjonowania osoby i rodziny z powodu różnych dysfunkcji
i problemów prowadzących do wykluczenia społecznego. Celem pracy socjalnej jest
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wykorzystanie potencjału osoby/rodziny i doprowadzenie do stanu, w którym rodzina
na miarę własnych możliwości będzie mogła funkcjonować w społeczności lokalnej,
wypełniać role społeczne i posiadać dostęp do określonych dóbr. W 2019 roku
pracownicy socjalni GOPS prowadzili pracę socjalną w 664 rodzinach (310 rodzin
uzyskało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej). Z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w ramach ustawy „Za życiem” skorzystały 3 rodziny.

8.1.12. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata
2019-2023
Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym dotyczącym
realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w zakresie pomocy
społecznej. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Pruszcz Gdański
w związku

z ustanowieniem

przez

Radę

Ministrów

wieloletniego

rządowego

programu „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019- 2023 (M. P. z 2018 r.,
poz.1007).
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz
objęcie

pomocą

osób

dorosłych,

zwłaszcza

osób

starszych,

chorych

lub

niepełnosprawnych i samotnych.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych;
4) poprawy poziomu życia osób dorosłych w tym w szczególności starszych,
chorych samotnych i niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej Gminy Pruszcz Gdański
w zakresie
do

wsparcia rodzin

zaspokojenia potrzeb

o niskich

dochodach

w wysiłkach

bytowych i umożliwienie im

życia

zmierzających
w warunkach

odpowiadających godności człowieka. Realizacją programu zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie jako
samorządowa
samorządowymi

jednostka

pomocy

organizacjami

społecznej

gminy

oraz

we
szkołami

współpracy
lub

z innymi

przedszkolami

prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły
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lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu
gminy Pruszcz Gdański.
W ramach programu udziela się wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki
w szkole oraz uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej, osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym, samotnym
i niepełnosprawnym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża
chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje
ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie w/w pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Liczba
dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w/w sposób, nie może przekroczyć
20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Program jest finansowany ze środków własnych gminy

oraz z dotacji

z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z realizacji programu
sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
przyjętego

uchwałą

Nr

140 Rady

Ministrów

z dnia

19 października

2018r.

(M. P. z 2018r., poz.1007).
Poniższe tabele przedstawiają dane liczbowe oraz kwoty wydatkowane
w 2019 r. na realizację programu z uwzględnieniem środków własnych gminy
oraz dotacji celowej z budżetu państwa.
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Tabela 19. INFORMACJE OGÓŁEM
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE

1
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM
w tym liczba osób korzystających z:

OGÓŁEM

2

w tym na
wsi

3

dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej

OGÓŁEM

w tym na
wsi

4

5

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby
otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy
o pomocy społecznej

OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na wsi
6

7

8

9

580

580

86

86

189

189

318

318

159

159

32

32

131

131

0

0

526

526

71

71

146

146

318

318

373 022

373 022

X

X

X

X

X

X

149 022

149 022

X

X

X

X

X

X

224 000

224 000

X

X

X

X

X

X

posiłku
zasiłku celowego
KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł)

z tego:
środki własne

dotacja
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z innych powodów
LICZBA PUNKTÓW
ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM
z tego:
STOŁÓWKI
LICZBA PLACÓWEK
PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE
z tego:

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

X

X

X

X

X

X

16

16

X

X

X

X

X

X

21

21

X

X

X

X

X

X

8

8

X

X

X

X

X

X

13

13

X

X

X

X

X

X

0

0

X

X

X

X

X

X

szkoły
przedszkola
żłobki

Tabela 20.
POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ
RZECZOWYCH
ZASIŁEK CELOWY

ŚWIADCZENIE
RZECZOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

OGÓŁEM

w tym na
wsi

OGÓŁEM

w tym na
wsi

2

3

4

5

Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie

223

223

0

0

Liczba rodzin

219

219

0

0

Liczba osób w rodzinach

526

526

0

0

1 388

1 388

Liczba świadczeń

X

X
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Kwota świadczeń (w zł)
z tego:

306 440

306 440

0

0

82 440

82 440

0

0

224 000

224 000

0

0

220,78

220,78

środki własne
dotacja
Koszt jednego świadczenia (w zł)

X

X

Źródło: Dane Urzędu

1) kwota w zaokrągleniu do 1 zł.
Tabela 21.
POMOC W FORMIE POSIŁKU
POSIŁEK
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE

1
Liczba osób korzystających z posiłku
w tym z posiłku w formie:

OGÓŁEM

2

w tym na
wsi

3

dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej

OGÓŁEM

w tym na
wsi

4

5

pozostałe osoby
otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy
o pomocy społecznej

uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

OGÓŁEM w tym na wsi OGÓŁEM w tym na wsi
6

7

8

9

159

159

32

32

131

131

0

0

59

59

29

29

30

30

0

0

107

107

5

5

104

104

0

0

pełnego obiadu
jednego dania gorącego
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Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
Liczba posiłków
z tego:

91

91

X

X

X

X

X

X

382

382

X

X

X

X

X

X

18 166

18 166

3 381

3 381

14 785

14 785

0

0

6 180

6 180

2 893

2 893

3 287

3 287

0

0

11 986

11 986

488

488

11 498

11 498

0

0

66 582

66 582

18 253

18 253

48 329

48 329

0

0

66 582

66 582

18 253

18 253

48 329

48 329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,67

3,67

5,40

5,40

3,27

3,27

-

-

pełen obiad
jedno danie gorące
Koszt posiłków (w zł)
z tego:
środki własne
dotacja
Koszt jednego posiłku (w zł)
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Tabela 22.
POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

PROGRAM "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

w tym na
wsi

1

2

3

Liczba dzieci
Liczba posiłków
Koszt posiłków - ogółem (suma
wierszy 4+5) w zł 1)
z tego:

11

11

966

966

3 814

3 814

3 814

3 814

0

0

środki własne
dotacja
1) kwota w zaokrągleniu do 1 zł.

Źródło: Dane
Urzędu
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8.1.13. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2014 – 2020 Gminy Pruszcz Gdański
Podstawą

prowadzenia

działań

na

rzecz

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie w Gminie Pruszcz Gdański jest Program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, przyjęty
uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański Nr XLIV/18/2014 z dnia 28 lutego 2014
roku.
Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 określa działania gminy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2019 r. w ramach programu podjęto następujące działania:
1) spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
2) spotkania Grup Roboczych,
3) prowadzenie procedur Niebieskiej Karty,
4) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
5) udzielanie pomocy,
6) szkolenie służb zajmujących się przemocą w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny, oprócz posiedzeń w ramach grup roboczych
powołanych w indywidualnych przypadkach podejrzenia stosowania przemocy
w rodzinie, spotkał się w roku 2019r. czterokrotnie. W trakcie posiedzeń, na bieżąco
omawiano prace grup roboczych, priorytety dalszych prac Zespołu oraz powoływano
grupy robocze w celu pracy z indywidualnym przypadkiem. Spotkania odbywają się
w siedzibie GOPS w Cieplewie. W 2019r. prowadzono łącznie 70 procedur NK,
23 to kontynuacja procedur z lat poprzednich. Do prac w ramach procedury
NK powołano 47

grup roboczych, 23 to kontynuacja z lat poprzednich. Grupy

robocze odbyły 200 spotkań. W 2019 r. założono 47 Niebieskich Kart, w tym
6 procedur wszczęli pracownicy socjalni, 26 wszczęła policja, 2 pedagodzy szkolni,
3 służba zdrowia. W każdym z przypadków był opracowany indywidualny plan
przeciwdziałania przemocy. Na wniosek grup roboczych w 2019r. zakończono
łącznie 57 NK, 13 z powodu ustania przemocy w rodzinie, a 44 z powodu braku
zasadności prowadzenia działań.
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W ramach procedur NK prowadzono poradnictwo dla ofiar przemocy
i sprawców.

Udzielono pomocy psychologicznej na miejscu w ośrodku lub

skierowano do PCPR, pomocy prawnej oraz pomocy socjalnej. Ofiary przemocy
informowano o możliwości skorzystania z pobytu w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz możliwości skorzystania tam z porady
psychologa.
W 2019 r. z pomocy psychologa w tutejszym ośrodku skorzystało 9 osób
objętych procedurą NK, z porady prawnej w GOPS - 2 osoby.
Z terenu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 r. nie umieszczono żadnej rodziny
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Przy każdej prowadzonej procedurze NK osoby podejrzane o stosowanie przemocy
w rodzinie kierowano na zasadzie dobrowolności do punktu konsultacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim. W 2019 r. skierowano 21 osób. Żadna nie udokumentowała
ukończenia Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy. W razie
potrzeby zgłaszano do GKRPA (w 19 rodzinach objętych procedurą NK występował
problem uzależnień) i informowano o możliwości uzyskania wsparcia gminnego
punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w Straszynie lub Poradni Terapii
Uzależnień w Tczewie, zarówno dla osób uzależnionych jak i członków ich rodzin.
Rodziny dotknięte przemocą były monitorowane przez pracownika socjalnego,
dzielnicowego co najmniej raz w miesiącu, a w razie potrzeby także w obecności
przedstawicieli innych służb (oświaty, GKRPA).
W celu zwiększenia wiedzy oraz nabycia umiejętności pracowników instytucji,
integracji i pomocy społecznej w zakresie tworzenia i funkcjonowania zespołów
interdyscyplinarnych powoływanych do rozwiązywania problemów społecznych
w środowisku lokalnym, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych brali udział w szkoleniach:
1) ,,Konsekwencja zachodzących zmian w procedurze NK ” edycja II - liczba osób
biorących udział w szkoleniu – 2.
2) „Dialog Motywujący edycja II ” - liczba osób biorących udział w szkoleniu – 6.
3) „Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach wraz z elementami rozpoznawania
symptomów dziecka krzywdzonego” - liczba osób biorących udział w szkoleniu – 15.
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8.1.14. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Wieloletniego plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2017-2021 będących w posiadaniu
Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance
„EKSPLOATATOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką
prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Pruszcz Gdański. Powołana
została w roku 2005 i wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego

pod numer

0000008872 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki
na dzień 31.12.2019 wynosił 88 569 500 zł.
Zasadniczym przedmiotem działania Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowy odbiór ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Realizując
przedmiot działania Spółka w roku 2019 odebrała 1 337 515 m3 ścieków i dostarczyła
do sieci wodociągowej 1 820 923 m3 wody w tym 340 291 m3 wody zakupionej.
W roku 2019 do Spółki wpłynęło 425 wniosków o wydanie warunków na włączenie
do sieci.
Strategię rozwoju Spółki określa „Wieloletni plan modernizacji i rozwoju
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz Gdański
na lata 2017 – 2021”, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/64/2018 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 27 lipca 2018. Realizacja planu, o którym mowa wyżej w roku 2019
przebiegała następująco:
W zakresie urządzeń kanalizacyjnych i odbioru ścieków:
1. Kontynuowany jest trzeci etap kanalizacji miejscowości Radunica i Rokitnica.
Inwestycja realizowana jest w całości ze środków Gminy.
2. Wykonano dodatkowe połączenie sieci kanalizacyjnej do gdańskiego układu
kanalizacyjnego w miejscowości Borkowo.
3. Zakończono przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej
w Borkowie.
4. Wykonywano bieżące prace modernizacyjne w przepompowniach ścieków.
5. Wykonano połączenie sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Świńcz
do tłoczni ścieków w miejscowości Wojanowo z pominięciem osadnika
Imhoffa.
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6. Wybudowano, ze środków ANR pod nadzorem Gminy, kanalizację sanitarną
z

miejscowości

Będzieszyn

i

zlikwidowano

osadnik

Imhoffa

w

tej

miejscowości.
Ponadto:
są

1. Kontynuowane

prace

przygotowawcze,

między

innymi

dokumenty

do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, do projektu kanalizacji
pozostałej części miejscowości Rokitnica.
2. Kontynuowane są prace projektowe odwrócenia kierunku przepływu ścieków
z miejscowości Rotmanka do gdańskiego układu kanalizacji sanitarnej.
3. Kontynuowana

projekt

odwrócenia

kierunku

przepływu

ścieków

z miejscowości Juszkowo do gdańskiego układu kanalizacji sanitarnej.
4. Rozpoczęto wykonywanie projektu budowy zbiornika retencyjnego ścieków
w Straszynie.
W zakresie urządzeń wodociągowych i zaopatrzenia w wodę:
1. Zakończono

budowę

zbiornika

wody

i

stacji

podnoszenia

ciśnienia

w Juszkowie.
2. Wykonano dwie studnie głębinowe na planowanym ujęciu i stacji uzdatniania
wody w Rekcinie.
3. Zakończono budowę wodociągu w ulicy Kasztanowej w Borkowie.
4. Zakończono

budowę

wodociągu

do

stacji

podnoszenia

ciśnienia

w Będzieszynie.
Dodatkowo, z uwagi na prowadzoną modernizację dróg wykonano:
1. Wodociąg w ulicy Leśnej w Rotmance.
2. Wodociąg w ulicy Marsa w Straszynie /w toku/.
Ponadto:
1. Kontynuowano prace projektowe stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników
wody w Wojanowie i Borkowie.
2. Wykonano projekty studni głębinowych na ujęciach wody w Rotmance,
Przejazdowie, Arciszewie i Jagatowie.
3. Rozpoczęto projekt rozbudowy SUW Rotmanka.
4. Sukcesywnie prowadzone są prace związane z legalizacją liczników wody
w całej Gminie.
Obecnie

Spółka

zapewnia

zaopatrzenie

w

wodę

i

odbiór

ścieków

w wystarczającym stopniu. Biorąc pod uwagę bardzo szybki wzrost liczby
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mieszkańców należy, przy kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, zintensyfikować
działania mające na celu poprawę zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków dla
obszarów, w których przewiduje się największy wzrost liczby mieszkańców to jest
miejscowości: Straszyn, Rotmanka, Borkowo i Juszkowo.
Niezbędne inwestycje:
1. Modernizacja przepompowni ścieków w Straszynie, budowa zbiornika
retencyjnego i budowa drugiego rurociągu tłocznego z przepompowni
w Straszynie do kolektora MW – 1 w ulicy Starogardzkiej w Straszynie.
2. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Rotmance,
3. Przebudowa ujęcia wody /nowa studnia/ w Arciszewie ze stacją uzdatniania,
zbiornikiem wody i stacją podnoszenia ciśnienia.
4. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i zbiornika wody w Rekcinie.
5. Budowa zbiornika wody i stacji podnoszenia ciśnienia w Borkowie.
6. Budowa zbiornika wody i stacji podnoszenia ciśnienia w Wojanowie.
7. Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków przy ulicy Raciborskiego
do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
8. Odwrócenie kierunku spływu ścieków z Juszkowa do gdańskiego systemu
kanalizacji sanitarnej.
9. Budowa rurociągów magistralnych z planowanego ujęcia wody w Rekcinie.
W perspektywie, z uwagi na planowaną budowę szkoły w Jagatowie należy
przewidzieć przebudowę ujęcia wody w tej miejscowości, natomiast z uwagi na duże
zainteresowanie deweloperów należy przewidzieć rozbudowę infrastruktury dla
miejscowości Wiślinka.
Należy zaznaczyć, że Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjne
w dalszym ciągu prowadzi prace wstępne do budowy kolektora odprowadzającego
ścieki z gmin ościennych do oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Realizacja tego
kolektora pozwoliłaby dołączyć do sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości
Roszkowo, Lędowo, Wiślina i Dziewięć Włók oraz część miejscowości Rokitnica,
a ponadto pozwoli odwrócić przepływ ścieków z Cieplewa bezpośrednio do
oczyszczalni ścieków Wschód z pominięciem miasta Pruszcz Gdański. Bilans Spółki
za 2019 rok wykazuje sumę aktywów i pasywów w wysokości 85.470.678,49 zł. Zysk
netto Spółki wynosi 588.760,90 zł.
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8.1.15. Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pruszcz Gdański na
lata 2018-2021 - uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 31 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochrona zabytków i opieki
nad zabytkami, sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami sporządza
się co 2 lata.
Ze względu na to, że uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Pruszcz Gdański została podjęta 31 maja 2019 r. (i ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.,
poz. 3144), pierwsze sprawozdanie z realizacji Programu zgodnie z obowiązującymi
przepisami zostanie sporządzone po upływie 2 lat od daty przyjęcia programu,
tj. w II połowie 2021 r.

8.1.16. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz z planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Pruszcz Gdański
W 2019 roku obowiązywały programy dotyczące gospodarki energetycznej:
1) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz Gdański, uchwała
nr XXVIII/25/2017 z dn. 13.03.2017r.
2) Plan założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe

dla

Gminy

Pruszcz

Gdański,

uchwała

nr

XXVII/17/2017

z dn. 14.02.2017r.
I. Przedmiot programu:
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zostały opracowane, aby m.in. przyczynić
się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym
do roku 2020, tj.:
1) redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3) redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez
podniesienie efektywności energetycznej,
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu i wdrażane
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są

programy

(naprawcze)

ochrony

powietrza

(POP)

oraz

plany

działań

krótkoterminowych (PDK). W ogólnym ujęciu realizacja zadań określonych w PGN
powinna prowadzić do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na
terenie objętym Planem. W dokumencie skoncentrowano się na działaniach
ograniczających emisję i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na poprawie
efektywności energetycznej i wykorzystaniu OZE, czyli również mających na celu
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów,

na

których

odnotowano

przekroczenia

dopuszczalnych

stężeń

w powietrzu.
2. Plan założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
gminy Pruszcz Gdański

sporządzono zgodnie z ramową problematyką zawartą

w Prawie energetycznym. Na podstawie informacji statystycznych i zebranych
od użytkowników wykonano ocenę stanu funkcjonowania poszczególnych systemów
energetycznych i określono zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną i gaz
w stanie istniejącym. Określono także niezbędne zakresy zmniejszenia zużycia
ciepła w wyniku złożonych działań termomodernizacyjnych. Zakres opracowania
odpowiada

wymogom

określonym

w

„Prawie

Energetycznym”

i

obejmuje,

m.in. następujące zagadnienia:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe,
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych,
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego
wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych,
4) możliwości

stosowania

środków

poprawy

efektywności

energetycznej

(w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej),
5) zakres współpracy z innymi gminami.
II. Cele szczegółowe dla Gminy Pruszcz Gdański
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1. Przy precyzowaniu celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Pruszcz Gdański wzięto pod uwagę działania we wszystkich możliwych
sektorach, tj. w: energetyce, budownictwie, transporcie, rolnictwie i rybactwie,
leśnictwie, przemyśle, handlu i usługach, gospodarstwach domowych, odpadach
i edukacji.
Na podstawie analiz planowanych i możliwych do realizacji przedsięwzięć
w ramach PGN, jak też biorąc pod uwagę cele dokumentów strategicznych,
proponuje się przyjęcie następujących celów szczegółowych, które będą podstawą
sprecyzowania działań realizujących te cele.
1. W zakresie energetyki:
1) rozwój

niskoemisyjnych

źródeł

energii

i

eliminacja

niskosprawnych

oraz zamiana paliw na mniej emisyjne,
2) rozwój sieci gazowych,
3) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
4) podniesienie efektywności wytwarzania i zarządzania energią.
2. W zakresie budownictwa (w tym gospodarstw domowych, budynków administracji
publicznej itp.):
1) realizacja nowych budynków i obiektów budowlanych zaprojektowanych
zgodnie z zasadami ekoprojektowania (minimalizacji zapotrzebowania na
energię) i wykorzystania energii odnawialnej,
2) przeprowadzanie remontów i rewitalizacji starych obiektów z uwzględnianiem
zasad

ekoprojektowania

(minimalizacji

zapotrzebowania

na

energię)

i wykorzystania energii odnawialnej,
3) uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymagań
odnośnie budowy obiektów i budynków niskoemisyjnych,
4) ograniczenie emisji gazów cieplarniach oraz innych zanieczyszczeń powietrza
poprzez zastępowanie indywidualnych źródeł energii przez instalacje
niskoemisyjne i wysokosprawne oraz podłączenia do sieci gazowych,
5) modernizacja systemów centralnego ogrzewania w budynkach,
6) termomodernizacja budynków (w tym termoizolacja),
7) modernizacja systemów oświetlenia i wymiana żarówek na energooszczędne.
3. W zakresie transportu:
1) usprawnienia systemów komunikacyjnych,
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2) budowa i modernizacja dróg w celu usprawnienia systemów komunikacyjnych
i zmniejszenia ich emisyjności,
3) rozwój i promocja systemów komunikacji publicznej w celu zwiększenia jej
atrakcyjności,
4) rozwój i promocja alternatywnych środków transportu (pieszego, rowerowego),
5) modernizacja systemów oświetlenia ulic.
4. W zakresie gospodarki odpadami:
1) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza
poprzez modernizacje gospodarki odpadami.
5. W zakresie edukacji:
1) edukacja ekologiczna społeczeństwa w kierunku zrównoważonych wzorów
konsumpcji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
2) edukacja kadry administracyjnej JST w zakresie stosowania systemów
zarządzania środowiskowego, w tym oszczędzania energii.
Dla osiągnięcia wskazanych celów założono realizację konkretnych działań.
Działania te wraz z planowanymi efektami w postaci redukcji emisji CO2 oraz redukcji
zużycia energii finalnej i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych przedstawiono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe sporządza Wójt Gminy, a uchwala Rada Gminy. Ich podstawowym celem
jest określenie zadań niezbędnych dla modernizacji gospodarki energetycznej gminy
w tej jej części, która jest zarządzana przez gminę oraz zadań umożliwiających
skuteczne

oddziaływanie

na

zewnętrznych

dostawców

w

celu

uzyskania

optymalnych warunków zaopatrzenia w energię społeczności gminy. Efektem tych
działań powinno być dążenie do kreowania lokalnego rynku energii zmierzające do
znaczącego zmniejszenia kosztów jej pozyskiwania. Zawarta w „Założeniach...”
strategia gminna umożliwia nie tylko zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,
ale i osiąganie wymiernych efektów w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, co
może pozytywnie wpływać na promocję gminy i stymulować jej rozwój oraz stwarzać
warunki umożliwiające powstawanie nowych miejsc pracy związanych z rozwojem
usług energetycznych.
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III. Zadania zrealizowane w 2019 roku
Ze względu na to, że oba programy dotyczą gospodarki energetycznej zostały
określone wspólne zadania, które opisano w harmonogramie rzeczowo-finansowy
realizacji działań w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2015-2020. W harmonogramie
zostały ujęte zadania mające służyć realizacji przyjętych w Planie celów
strategicznych oraz celów szczegółowych do roku 2020.
W raporcie za rok 2019 przedstawiono zadania zrealizowane przy udziale
i współudziale Gminy Pruszcz Gdański (wg. tabeli 1).

Tabela 23. Zadania zrealizowane w 2019 roku

Poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2
Działanie

poprzez wykorzystanie OZE – budowa, rozbudowa, przebudowa

5:

infrastruktury, w tym zakup i montaż urządzeń do produkcji OZE

inwestycje zrealizowane przez mieszkańców z dofinansowaniem z budżetu
Gminy Pruszcz Gdański

szt.

1 zakup z montaż paneli fotowoltaicznych

36

2 zakup z montaż pompy ciepła

4

3 zakup i montaż drogowych lamp solarnych

2

Działanie

Wykorzystanie istniejących budynków jednostek podległych UG

8:

do zainstalownia na nich ogniw fotowoltaicznych
1 Juszkowo ul. Zakątek 1 (mikroinstalacja PV: 14,8 kW)

Działanie

Wymiana starych kotłów węglowych na: gazowe, retortowe,

9:

olejowe i ogrzewanie elektryczne akumulacyjne

1

inwestycje zrealizowane przez mieszkańców z dofinansowaniem z budżetu
Gminy Pruszcz Gdański

szt.

1 wymianie starych pieców węglowych na gazowe

12

Transport
Poprawa stanu technicznego dróg – utwardzenie dróg lub
Działanie

poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu, modernizacja dróg,

11:

w szczególności dróg dojazdowych do transportowych węzłów
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integracyjnych OMGGS (Pruszcz Gdański i Cieplewo)

km
1 Budowa ulicy Akacjowej w Borkowie

0,685

2 Budowa ulicy Sportowej w Rotmance

0,095

3 Budowa ulicy Leśnej w Rotmance

0,095

4 Budowy ulicy Jesionowej w Lędowie

0,330

5 Budowa ulicy Jowisza w Straszynie

0,639

6 Budowa ulicy Plutona w Straszynie

0,080

7 Przebudowa ulicy w Borzecinie

0,220

8 Budowa ulicy Mokry Dwór - Lędowo

1,022

9 Budowa ulicy Topolowej w Rokitnicy

0,210

10 Budowa ulicy Leśnej w Żuławce

0,220

11 Budowa ulicy Błotnej w Wiślince

0,190

12 Budowa ulicy Kasztanowej w Borkowie

1,163

13 Przebudowa ulicy w Bogatce

0,190

SUMA

5,139

Działanie

Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw

12:

oraz żarówek na energooszczędne

NOWE INWESTYCJE - OŚWIETLENIE ENEGOOSZCZĘDNE LED

szt.

1 Borkowo ul. Kasztanowa

30

2 Juszkowo ul. Zakątek (parking przy Urzędzie)

46

3 Rotmanka ul. Sportowa, Leśna

14

4 Straszyn ul. Jowisza, Plutona

29

5 Wojanowo Park

37

6 Żuława ul. Lipowa

15

SUMA

171
Źródło: Dane Urzędu

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz Gdański oraz Plan założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Pruszcz Gdański są programami wieloletnimi. W roku 2020 planuje się wykonać
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aktualizacje obu programów, co umożliwi szczegółowe przedstawienie stopnia
realizacji zaplanowanych zadań we wszystkich sektorach w obszarze efektywności
energetycznej oraz ochrony środowiska według stanu na rok 2020, a także
wskazania przyczyn odstępstw od zaplanowanych do realizacji zadań i zakresu
niezbędnych zmian celem optymalizacji osiągnięcia wyznaczonych celów.

8.1.17. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku rządowego programu
„Karta Dużej Rodziny”
Gmina realizuje rządowy program Karta Dużej Rodziny od kwietnia 2014 roku.
Jest to program skierowany do rodzin wielodzietnych. Przez rodzinę wielodzietną
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny to system zniżek
i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ oferowanych zarówno przez instytucje
publiczne oraz firmy prywatne. Posiadacze karty dużej rodziny mają możliwość
tańszego korzystania z oferty m.in. w branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy
rekreacyjnej.

Przedsięwzięcie wspiera budżet rodziny wielodzietnej oraz ułatwia

dostęp do oferowanych dóbr i usług. Uprawnienia przysługujące osobom
posiadającym ważną kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie
obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Katalog
oferty dostępny jest

na stronie www.rodzina.gov.pl. Realizacja przez gminę

programu Karty Dużej Rodziny polega na przyjmowaniu wniosków o przyznanie
karty, wydaniu duplikatu karty, przyznawaniu, zamawianiu oraz wydawanie kart oraz
sporządzaniu i przekazywaniu wojewodzie sprawozdań z realizacji programu.
W 2018 roku przyjęto 58 wniosków, wydano 370 kart, natomiast w 2019 r. przyjęto
253 wnioski a wydano 737 kart.
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8.1.18. Świadczenie pieniężne pn.”Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz

uczniów

oddziałów ponadgimnazjalnych

w szkołach ponadpodstawowych
Uchwała

Nr

VII/38/2019

Rady

Gminy

Pruszcz

Gdański

w

sprawie

ustanowienia świadczenia pieniężnego pn.”Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach
ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański została
podjęta dnia 31 maja 2019 r. Stosownie do ww. uchwały świadczenie ustanowione
zostało z dniem 1 września 2019 r.
Pierwsze wnioski o wypłatę świadczenia wpłynęły do tut. Urzędu dnia 3 lipca
2019 r., natomiast pierwsza decyzja przyznająca świadczenie uprawniające
do korzystania ze świadczenia Bilet dla ucznia została wydana dnia 5 lipca 2019 r.
Składane wnioski były rozpatrywane na bieżąco. W żadnej sprawie nie zanotowano
przypadku, aby tut. Organ obowiązany był zawiadomić strony o niezałatwieniu
sprawy w terminie.
W okresie lipiec – sierpień wpłynęło 545 wniosków dot. przyznania
świadczenia Bilet dla ucznia, natomiast w okresie od września do grudnia – 154
wnioski. Łączna liczba ww. wniosków w okresie od 03.07.2019 do 31.12.2019 r.
wynosi 699.

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

106

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W 2019 ROKU

W w.w. okresie wydano 675 decyzji, w tym 10 decyzji odmawiających przyznanie
świadczenia z uwagi na fakt, że wnioskodawca nie był mieszkańcem gminy Pruszcz
Gdański (5 decyzji) oraz ze względu na to, że dziecko nie było uczniem szkoły
ponadpodstawowej w rozumieniu § 3 załącznika do uchwały Nr VII/38/2019 Rady
Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2019 r. (5 decyzji). Ponadto 6 wniosków
pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych.
W 8 przypadkach nastąpił zwrot wniosku.

Tabela 24.

ilość decyzji wydanych
odmowy
Wnioski
zwrot
Dziecko nie było uczniem szkoły
Liczba pozostawione wniosku/
Wnioskodawca
ponadpodstawowej w rozum.
wniosków
bez
wygaszenie przyznane
nie był
świadczenie mieszkańcem § 3 załącznika do uchwały Nr
rozpatrzenia
decyzji
VII/38/2019
Rady
Gminy
gminy Pruszcz
Pruszcz Gdański z dnia 31 maja
Gdański
2019 r.
699

6

8/6

675

5

5
Źródło: Dane Urzędu

Stosownie § 6 pkt 4 załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 31 maja 2019 r. wypłata świadczenia następuje w terminie do 5 dnia miesiąca,
następującego po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia.
Pierwsze wypłaty nastąpiły 05.10.2019 r., dotyczyły biletów semestralnych
za okres od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r.
Wypłaty świadczenia do 31.12.2019 r.:
Październik – 21 świadczeniobiorców – kwota 5 049,00 zł.
Listopad – 153 świadczeniobiorców – kwota 17 742,77 zł.
Grudzień – 403 świadczeniobiorców – kwota 44 116,12 zł
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Źródło: Dane Urzędu

Realizacja Uchwały

Nr VII/38/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Gminy

Pruszcz Gdański w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn.”Bilet dla
ucznia”

dla

uczniów

szkół

ponadpodstawowych

oraz

uczniów

oddziałów

ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami
gminy Pruszcz Gdański będzie kontynuowana w 2020 r.

9. Realizacja

uchwał

Rady

Gminy

Pruszcz

Gdański

podjętych w 2019 roku
Wójt jako organ wykonawczy gminy odpowiada za wykonanie uchwał rady
gminy. Do zadań wójta należy między innymi przygotowywanie projektów uchwał
rady gminy. Rada Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku podjęła 156 uchwał, w tym
129 uchwał, których wnioskodawcą był Wójt Gminy Pruszcz Gdański. Komisja Skarg
Wniosków i Petycji była wnioskodawcą 21 projektów uchwał Rady Gminy Pruszcz
Gdański, zaś Klub Radnych Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański
2 uchwał: nr X/64/2019 w spawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne
osiągnięcia sportowe oraz nr XV/137/2019 w sprawie ustalenia wysokości
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oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów. Przebieg realizacji poszczególnych
uchwał obrazuje poniższa tabela.
Tabela 25.
NUMER
UCHWAŁY
III/1/2019

Z DNIA

W SPRAWIE

zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Przedmiot uchwały – ustalenie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - dotacje celowe z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane były w 2019 r. na zasadach określonych w
uchwale w granicach przyznanych na ten cel środków
16 stycznia
2019 r.

wprowadzenia zmiany w uchwale nr I/5/2018 rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji
Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu do jej składu
osobowego
Przedmiot uchwały – zmiana w składzie komisji, rezygnacja z pracy w komisji przez Panią Katarzynę Sulimę
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
III/2/2019

16 stycznia
2019 r.

wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały – zmiana w składzie komisji, rezygnacja z pracy w komisji przez Pana Jerzego
Kornackiego oraz chęci pracy w komisji przez Panią Monikę Rynkowską i Panią Karolinę Wołosowską
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
III/3/2019

16 stycznia
2019 r.

wprowadzenia zmian uchwale nr I/3/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały - zmiana w składzie komisji, zgłoszenie chęci pracy w komisji przez Panią Katarzynę
Sulimę i Pana Jerzego Kornackiego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - dokonano zmiany w składzie komisji
III/4/2019

16 stycznia
2019 r.

wprowadzenia zmian w uchwale nr I/6/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały – zmiana w składzie komisji, zgłoszenie chęci pracy w komisji przez Panią Karolinę
Wołosowską i Pana Dariusza Grudniewskiego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
III/5/2019

16 stycznia
2019 r.

Wprowadzenia zmian w uchwale I/7/2018 Rady Gminy Pruszcz gdański z
dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały – zmiana w składzie komisji, zgłoszenie chęci pracy w komisji przez Panią Monikę
Rynkowską
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
III/6/2019

16 stycznia
2019 r.
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31 stycznia zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
IV/8/2019
31 stycznia ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały - ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – tekst jednolity Statutu Gminy Pruszcz Gdański został opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 899
IV/7/2019

wprowadzenia zmiany w uchwale I/5/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji
Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu do jej składu
Przedmiot uchwały – zmiana w składzie komisji, rezygnacja z pracy w komisji przez Panią Ewę Romik
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
IV/9/2019

31 stycznia
2019 r.

wprowadzenia zmian uchwale nr I/3/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały – zmiana w składzie komisji, rezygnacja z pracy w komisji przez Pana Karola
Kardasińskiego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
IV/10/2019

31 stycznia
2019 r.

wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały – zmiana w składzie komisji, zgłoszenie chęci pracy w komisji przez Pana Karola
Kardasińskiego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
IV/11/2019

31 stycznia
2019 r.

31 stycznia wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 469 obręb Łęgowo, stanowiącej
2019 r.
własność Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – zgoda na dzierżawę działki nr 469 obręb Łęgowo, stanowiącej własność Gminy Pruszcz
Gdański przez dotychczasowego dzierżawcę
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - Uchwała uchylona uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XIII/123/2019 z dnia
8.11.2019 r. w związku z wycofaniem wniosku o kontynuację dzierżawy działki nr 469 obręb Łęgowo przez
dotychczasowego dzierżawcę.
IV/13/2019
31 stycznia wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 154/3 obręb Straszyn stanowiącej
2019 r.
własność Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – zgoda na dzierżawę części działki nr 154/3 obręb Straszyn, stanowiącej własność Gminy
Pruszcz Gdański przez dotychczasowego dzierżawcę
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Podpisano umowę dzierżawy przedmiotowego gruntu z dotychczasowym dzierżawcą
IV/14/2019
31 stycznia nadania nazwy ulicy w miejscowości Borkowo
2019 r.
Przedmiot uchwały – nadanie nazwy ulicy : Wrzosowa w miejscowości Borkowo
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - obowiązująca
V/15/2019
1 marca
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
IV/12/2019
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Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
V/16/2019
1 marca
wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty
2019 r.
targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej
poborem
Przedmiot uchwały - wprowadzenie opłaty targowej, określenie wysokości stawek opłaty targowej oraz
uregulowanie niektórych innych spraw związanych z jej poborem
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Rada Gminy Pruszcz Gdański wprowadziła opłatę targową na terenie gminy i określiła
wysokość dziennych stawek opłaty targowej, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i z dniem jej wejścia w życie podlega realizacji na bieżąco
1 marca
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
2019 r.
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Przedmiot uchwały- opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - w ramach programu dokonano sterylizacji, kastracji kotów, zapewniono opiekę
zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych, dokonano elektronicznej identyfikacji psów z terenu
gminy, zakupiono dla bezdomnych psów przebywających w kojcach w Łęgowie i Będzieszynie oraz kotów
wolnożyjących karmę, zapewniono transport i utylizację martwych zwierząt, zostały zakupione również domki
dla kotów wolnożyjących i przekazane opiekunom społecznym spełniającym warunki określone w programie
V/17/2019

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przedmiot uchwały - określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w oparciu o uchwałę Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach polegające na zorganizowaniu systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
V/19/2019
1 marca
zmiany Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
2019 r.
Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – określenie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w oparciu o uchwałę Gmina realizuje obowiązki, polegające na utrzymaniu czystości i
porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański
V/20.2019
1 marca
nabycia działki nr 12/68 w Borkowie na własność Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały - nabycie działki drogowej nr 12/68 łączącej ulicę Kasztanową z ulicą Stylową w Borkowie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – działka przejęta na własność Gminy Pruszcz Gdański
V/18/2019

1 marca
2019 r.

1 marca
nabycia prawa własności działki nr 61/7 obręb 13 w Pruszczu Gdańskim
2019 r.
zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały - nabycie prawa własności działki pod obecną siedzibą Urzędu Gminy
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - działka przejęta na własność Gminy Pruszcz Gdański
V/21/2019

1 marca
darowizny działki nr 164/4 w Juszkowie stanowiącej własność Gminy
2019 r.
Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – przekazanie działki nr 164/4 w Juszkowie w celu powiększenia istniejącego cmentarza
komunalnego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – działka przekazana na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
V/22/2019
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1 marca
nadania nazwy ulicy w miejscowości Jagatowo
2019 r.
Przedmiot uchwały – nadanie nazwy ulicy : Parkowa w miejscowości Jagatowo
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - obowiązująca
V/24/2019
1 marca
zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszcz
2019 r.
Gdański a Gminą Miasta Gdańska w sprawie wykonania zadań publicznych
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także frakcji
odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych
Przedmiot uchwały - zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą
Miasta Gdańska w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych, w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w oparciu o uchwałę w dniu 12.03.2019 roku zostało podpisane porozumienie z Gminą
Miasta Gdańska. Od 1 lipca 2019 roku Gmina Miasta Gdańska wykonuje zadanie własne Gminy Pruszcz
Gdański polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz
Gdański
VI/25/2019
26 kwietnia zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
VI/26/2019
26 kwietnia w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia
2019 r.
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 roku zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały - ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie
w wysokości 1 300 zł za semestr lub za całą formę, jeżeli nie jest realizowana z podziałem na semestry oraz
wykazu specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 roku zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – - na bieżąco przez okres jej obowiązywania przez placówki oświatowe prowadzone przez
jst
VI/27/2019
26 kwietnia ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
2019 r.
Gminę Pruszcz Gdański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Przedmiot uchwały – ustalenie obowiązującego planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz
obowiązujących granic obwodów publicznych szkół podstawowych wraz z siedzibami szkół prowadzonych
przez gminę
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych
publicznych szkół podstawowych oraz na stronie BIP Urzędu Gminy
V/23/2019

udzielenia przez Gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
Gdańskiemu dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych
na terenie Powiatu Gdańskiego – budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej w Bogatce – etap II”
Przedmiot uchwały - udzielenia przez Gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała zrealizowana, pomoc finansowa na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej
w Bogatce została przekazana Powiatowi Gdańskiemu i rozliczona
VI/28/2019

26 kwietnia
2019 r.

26 kwietnia nabycia na własność działek nr 29/6, 28/6, 28/41, 2004/4 obr. Jagatowo w
2019 r.
msc. Jagatowo
Przedmiot uchwały - nabycia na własność działek nr 29/6, 28/6, 28/41, 2004/4 obr. Jagatowo w msc. Jagatowo
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - uchwała w trakcie realizacji z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego
VI/29/2019

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

112

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W 2019 ROKU

nieruchomości będących przedmiotem uchwały
26 kwietnia nabycia działek nr 35/10, 183/11, 183/4, 36/8, 125/2, 132/3 obręb Lędowo
2019 r.
na własność Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały - nabycie działek stanowiących ulicę Jesionową w Lędowie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała w trakcie realizacji z uwagi na konieczność podziału geodezyjnego
nieruchomości
VI/30/2019

26 kwietnia nabycia działki nr 36/3 obręb Wiślina na własność Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały - nabycie działki z przeznaczeniem na rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – nieruchomość przejęta na własność Gminy Pruszcz Gdański
VI/31/2019

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w
Łęgowie stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkowników wieczystych.
Przedmiot uchwały – zgoda na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek nr 467/3 i 467/4 w obrębie Łęgowo
na rzecz ich użytkowników wieczystych
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w 2019 r. zawarto umowy sprzedaży nieruchomości z dotychczasowymi użytkownikami
wieczystymi
VI/33/2019
26 kwietnia nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka
2019 r.
Przedmiot uchwały – nadanie nazwy ulicy : Łabędzia w miejscowości Wiślinka
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - obowiązująca
VII/34/2019
31 maja
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
VII/35/2019
31 maja
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zmiany WPF spowodowane są zmianami budżetu gminy na rok 2019 oraz zmianami
niektórych przedsięwzięć
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco
VI/32/2019

26 kwietnia
2019 r.

31 maja
zmiany granic Sołectwa Wiślina
2019 r.
Przedmiot uchwały - zmiana granic Sołectwa Wiślina poprzez włączenie do sołectwa Wiślina osady Weselno
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – osada Weselno została włączona do sołectwa Wiślina
VII/36/2019

VII/37/2019

31 maja
nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Straszynie
2019 r.
Przedmiot uchwały – nadanie imienia Jana Tuwima Gminnemu Przedszkolu w Straszynie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – przyjęcie patronatu przez Gminne Przedszkole w Straszynie
VII/38/2019

31 maja
2019 r.

ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów
szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w
szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz
Gdański.
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Przedmiot uchwały – ustanowienie świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych,
będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański.
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – wypłata świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” finansowana z budżetu Gminy
Pruszcz Gdański realizowana była w 2019 r. na zasadach określonych w uchwale w granicach przyznanych na
ten cel środków. Pierwsze wypłaty świadczenia nastąpiły w październiku 2019 r.
VII/39/2019
31 maja
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 r.
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Przedmiot uchwały – określenie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w oparciu o uchwałę mieszkańcy mają obowiązek uiszczać opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
31 maja
ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
2019 r.
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Przedmiot uchwały - ustalenie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie realizowanych przez spółki wodne inwestycji na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – udzielono dotację celową w kwocie 8 040,75 zł dla Spółki Wodnej Krępiec na
dofinansowanie gruntownej konserwacji rowów melioracyjnych w Krępcu na zasadach określonych w uchwale
– dotacja została wykorzystana w całości
VII/40/2019

nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działek nr 234, 235, 236
obręb Juszkowo oraz działek nr 91/8, 91/12, 91/14, 106/1, 106/2 obręb
Straszyn
Przedmiot uchwały – przejęcie prawa własności działek na poprawę układów komunikacyjnych miejscowości
Straszyn
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uzgadnianie warunków przejęcia nieruchomości od Spółki PKP
VII/41/2019

31 maja
2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Wiślinka w rejonie składowiska fosfogipsów
Przedmiot uchwały – zmiana studium ma na celu stworzenie możliwości zaktualizowania zasad
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wiślinka objętej zmianą, a mających wpływ
na rozwój gospodarczy rejonu i gminy
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – trwa procedura sporządzania zmiany studium
VII/42/2019

31 maja
2019 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w
Przejazdowie, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkownika wieczystego
Przedmiot uchwały – zgoda na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 248/2 w obrębie Przejazdowo na
rzecz użytkownika wieczystego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w 2019 r. zawarto umowę sprzedaży nieruchomości z dotychczasowym użytkownikiem
wieczystym.
VII/44/2019
31 maja
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pruszcz Gdański na
2019 r.
lata 2018-2021
Przedmiot uchwały - przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018-2021
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego –
obowiązująca; zawarte w Programie cele realizowane są sukcesywnie. Sporządzane plany zagospodarowania
przestrzennego każdorazowo uwzględniają zasady ochrony zabytków ustalone w Programie. Gmina stale
współpracuje z władzami konserwatorskimi w działaniach na rzecz zabezpieczenia i renowacji zagrożonych
dewastacją obiektów
VII/43/2019

31 maja
2019 r.
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 26/20 i 26/18 w
obrębie geodezyjnym Borkowo
Przedmiot uchwały – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego
realizację na obszarze objętym planem świetlicy gminnej
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VII/45/2019

31 maja
2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Jagatowo
Przedmiot uchwały – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy możliwość
realizacji na obszarze objętym planem budynku szkoły podstawowej
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VII/46/2019

31 maja
2019 r.

VII/47/2019

31 maja
2019 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdański dla działek nr 121,122 oraz części działki 96/4 w obrębie
geodezyjnym Juszkowo

Przedmiot uchwały – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem
jest ustalenie przeznaczenia terenu na zieleń urządzoną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – plan
wszedł w życie
VII/48/2019

31 maja
2019 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdański dla działek nr 189/92, 189/94, 189/101 i 189/104 w
obrębie geodezyjnym Łęgowo
Przedmiot uchwały – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem
jest ustalenie przeznaczenia terenu na zabudowę usługową, obiektów produkcyjnych, składów i
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – plan
wszedł w życie
VII/49/2019

31 maja
2019 r.

rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyjęcia uchwały nakazującej Urzędowi
Gminy Pruszcz Gdański zamieszczania informacji o finansowaniu na
relacjach wideo zleconych przez Urząd Gminy zewnętrznym podmiotom

Przedmiot uchwały – rozpatrzenie wniosku dotyczącego przyjęcia uchwały nakazującej Urzędowi Gminy
Pruszcz Gdański zamieszczania informacji o finansowaniu na relacjach wideo zleconych przez Urząd Gminy
zewnętrznym podmiotom
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – Rada Gminy nie uwzględnia wniosku
5 czerwca
nadania nazwy parkowi w miejscowości Wojanowo
2019 r.
Przedmiot uchwały – nadanie nazwy parkowi w miejscowości Wojanowo
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - obowiązująca
IX/51/2019
28 czerwca nieudzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański wotum zaufania
2019 r.
Przedmiot uchwały – nieudzielenie Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański wotum zaufania ( po rozpatrzeniu raportu
o stanie gminy Pruszcz Gdański w 2018 roku oraz po przeprowadzeniu debaty nad raportem
Wnioskodawca projektu uchwały – uchwała została podjęta w następstwie niepodjęcia uchwały o udzielenie
wójtowi wotum zaufania (niepodjęcie uchwały o udzielenie wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z
podjęciem uchwały o nieudzielenie wójtowi wotum zaufania)
VIII/50/2019
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IX/52/2019

28 czerwca
2019 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok
2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za
rok 2018

Przedmiot uchwały – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Uchwała ma charakter stwierdzający fakt zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu. Organ stanowiący gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Rada Gminy Pruszcz Gdański po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 zatwierdziła sprawozdania
28 czerwca absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański z wykonania budżetu
2019 r.
Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018.
Uchwała ma charakter stwierdzający fakt udzielenia absolutorium dla wójta gminy. Organ stanowiący gminy po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, ze sprawozdaniem finansowym, z opinią RIO o
sprawozdaniu z wykonania budżetu, z informacją o stanie mienia komunalnego, z wnioskiem komisji rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla wójta, oraz z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej – udzieliła wójtowi Gminy
Pruszcz Gdański absolutorium za 2018 r.
IX/53/2019

28 czerwca zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
X/55/2019
28 czerwca inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 r.
Przedmiot uchwały – wyznaczenie sołtysów właściwych dla danego sołectwa na inkasentów podatków: od
nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała jest realizowana na bieżąco
X/54/2019

powołania Zespołu do spraw wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do
Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w
Gdańsku,
Przedmiot uchwały - powołanie Zespołu do spraw wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu
Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zespół do spraw wyboru ławników został powołany
X/56/2019

28 czerwca
2019 r.

zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącego uchwały Rady Gminy Pruszcz
Gdański w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,
Przedmiot uchwały - zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku dotyczącego uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
dotyczącego uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zostało
zaskarżone, postępowanie jest w toku (niezakończone)
X/57/2019

28 czerwca
2019 r.

28 czerwca nabycia działek 86/13, 86/52 i 86/63 w Straszynie na własność Gminy
2019 r.
Pruszcz Gdański,
Przedmiot uchwały – nabycie Alei Kasztanów w Straszynie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała w trakcie realizacji – wykonywanie ekspertyzy dendrologicznej przez
dotychczasowego właściciela
X/58/2019
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sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w
Przejazdowie, stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkownika wieczystego,
Przedmiot uchwały – zgoda na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek nr 248/1 i 81/5 w obrębie
Przejazdowo na rzecz użytkownika wieczystego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w 2019 r. dokonano wyceny przedmiotowych nieruchomości i przekazano użytkownikowi
wieczystemu informacje dotyczące ceny ww. działek. Użytkownik wieczysty nie wyraził chęci kontynuacji
procedury sprzedaży.
X/60/2019
28 czerwca zmiany uchwały nr XIX/30/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20
2019 r.
maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
dla Gminy Kolbudy na zadnie np. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach
na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy na zadnie np.
Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – wypłata środków pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy nastąpiła we wrześniu 2019r w
wysokości 3 130 000,00 zł na zasadach określonych w uchwale
X/61/2019
28 czerwca zmiany uchwały nr XLV/90/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12
2019 r.
października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Miasta Gdańska na zadnie np. Budowa obiektu szkolnego w
Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina,
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gdańska na zadnie np.
Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – przekazanie pomocy finansowej dla Miasta Gdańska nie nastąpiło na podstawie ww.
uchwały z uwagi na zawarcie w dniu 18 grudnia 2019r aneksu nr 8 do Umowy partnerstwa w sprawie
finansowania robót w ramach Przedsięwzięcia z dnia 27.09.2016r. W dniu 18 grudnia 2019r uchwałą nr
XV/153/2019r Rady Gminy Pruszcz Gdański uchylono uchwałę XLV/90/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gdańska
na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.
X/62/2019
28 czerwca nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 12/253 obręb
2019 r.
Straszyn,
Przedmiot uchwały – nabycie części ulicy Marsa w Starszynie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – nieruchomość przejęta na własność Gminy Pruszcz Gdański
X/59/2019

28 czerwca
2019 r.

28 czerwca nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 109/22 obręb
2019 r.
Żukczyn w msc. Żukczyn,
Przedmiot uchwały – przejęcie ulicy Nad Kłodawą w Zukczynie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – nieruchomość przejęta na własność Gminy Pruszcz Gdański
X/63/2019

28 czerwca określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień
2019 r.
Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe
Przedmiot uchwały – określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy
Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe
Wnioskodawca projektu uchwały – Klub Radnych Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański
Realizacja uchwały – uchwała jest realizowana na bieżąco po spełnieniu warunków niezbędnych do
przyznania nagrody czy też wyróżnienia Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe. W
2019 r. przyznano 19 nagród na łączna kwotę 15.482 zł
X/65/2019
28 czerwca wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 r.
Przedmiot uchwały - wprowadzenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązuje po upływie 14 dni od
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, określenie wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego należy do kompetencji rady gminy
X/64/2019
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30. sierpnia
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
XI/67/2019
30. sierpnia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zmiany WPF spowodowane są zmianami budżetu gminy na rok 2019 oraz zmianami
niektórych przedsięwzięć
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco
XI/66/2019

30. sierpnia
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2019 r.
Przedmiot uchwały – zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 10.000.000 zł z przeznaczeniem
na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło nieważność badanej
uchwały z uwagi na brak upoważnienia w uchwale budżetowej do zaciągnięcia kredytu, uchwała nie została
zrealizowana, kredyt nie został zaciągnięty
XI/68/2019

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce
EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych
udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR sp.
z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - kapitał zakładowy został podwyższony w spółce EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą
w Rotmance, nowe udziały zostały objęte przez Gminę Pruszcz Gdański
XI/69/2019

30. sierpnia
2019 r.

XI/70/2019

30. sierpnia
2019 r.

XI/71/2019

30. sierpnia
2019 r.

XI/72/2019

30. sierpnia
2019 r.

wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/107/2016 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa
Wiślina
Przedmiot uchwały - wprowadzenie zmian w uchwale nr XXV/107/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiślina
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zmiany zostały wprowadzone, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa
Rokitnica
Przedmiot uchwały - wprowadzenie zmian w uchwale nr XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rokitnica
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - zmiany zostały wprowadzone, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/64/2016 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 4 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Łęgowo
Przedmiot uchwały - wprowadzenie zmian w uchwale nr XXIV/64/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4
października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęgowo
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - zmiany zostały wprowadzone, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
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30. sierpnia
przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne
2019 r.
przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie
osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w ramach przyjętego Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne
przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański” zaszczepionych przeciwko grypie zostało
342 mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański.
XI/74/2019
30. sierpnia
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
2019 r.
wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Pruszcz
Gdański publicznych przedszkolach, publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
XI/73/2019

Przedmiot uchwały – wprowadzenie opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały wprowadzone w placówkach
prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański
30. sierpnia
wzniesienia pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną,
2019 r.
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną dla
upamiętnienia naukowej i podróżniczej działalności Adama Jerzego Forstera w miejscowości Mokry Dwór na
dz. nr 2/3
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w 2019r – zrealizowano budowę pomnika na podstawie pozwolenia na budowę - decyzja
nr 1027/2019 z dnia 24.10.2019r. Protokół odbioru z dnia 22.11.2019r
XI/76/2019
30. sierpnia
sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położnych w
2019 r.
Przejazdowie stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz
użytkownika wieczystego
Przedmiot uchwały – zgoda na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek nr 248/8 i 248/9 w obrębie
Przejazdowo na rzecz użytkownika wieczystego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – w 2019 r. dokonano wyceny przedmiotowych nieruchomości i przekazano użytkownikowi
wieczystemu informacje dotyczące ceny ww. działek. Użytkownik wieczysty nie wyraził chęci kontynuacji
procedury sprzedaży
XI/77/2019
30. sierpnia
nabycia działki nr 14/57 obręb Straszyn na własność Gminy Pruszcz
2019 r.
Gdański
Przedmiot uchwały – przejęcie ulicy A.Abrahama w Straszynie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała w trakcie realizacji – kompletownie dokumentacji przez dotychczasowego
właściciela
XI/75/2019

30. sierpnia
sprzedaży działki nr 303/5 i udziału 1/5 części działki nr 303/1 obręb
2019 r.
Rokitnica stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdańsk
Przedmiot uchwały - sprzedaż działki nr 303/5 i udziału 1/5 części działki nr 303/1 w Rokitnicy
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała w trakcie realizacji
XI/78/2019

30. sierpnia
sprzedaży działki nr 1760 obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy
2019 r.
Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały - sprzedaż działki nr 1760 przy ul. Poziomkowej w Straszynie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - uchwała w trakcie realizacji
XI/79/2019

XI/80/2019

30. sierpnia
2019 r.

nadania nazwy ulic w miejscowościach: Straszyn i Wiślina
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Przedmiot uchwały – nadanie nazwy ulicy : Żuławska w miejscowości Wiślina
- nadanie nazwy ulicy : Zofii Nałkowskiej w miejscowości Straszyn
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - obowiązująca
XI/81/2019
30. sierpnia
sprzedaży działki 496/4 w Łęgowie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych
2019 r.
z bonifikatą,
Przedmiot uchwały - sprzedaż na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Tczewskiej 27A w Łęgowie
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - uchwała jest w trakcie realizacji
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w
zakresie odmowy rozpatrzenia przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na
Zebraniu Wiejskim w Łęgowie w dniu 15 lipca 2019 r. pisma mieszkańców
dotyczącego problemów komunikacyjnych na ulicy Topolowej w Łęgowie)
Przedmiot uchwały - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański ( w zakresie odmowy
rozpatrzenia przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na Zebraniu Wiejskim w Łęgowie w dniu 15 lipca 2019 r.
pisma mieszkańców dotyczącego problemów komunikacyjnych na ulicy Topolowej w Łęgowie)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – skarga została uznana za bezzasadną
XI/82/2019

30. sierpnia
2019 r.

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w
zakresie zawierania umów od 01.01.2018 r. na usługę prowadzenia audytu
wewnętrznego bez ogłoszenia na stronie BIP)
Przedmiot uchwały - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w zakresie zawierania
umów od 01.01.2018 r. na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na stronie BIP)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – skarga została uznana za bezzasadną
XI/83/2019

30. sierpnia
2019 r.

rozpatrzenia wniosku dotyczącego sporządzenia projektu uchwały w
sprawie niezmiennego zachowania podczas planowanych w przyszłości
zmian w MPZP funkcji podstawowej nieruchomości 268/27 w całości jako
„zalesienia sfer źródliskowych” oznaczonych w MPZP jako LZ”
Przedmiot uchwały - rozpatrzenia wniosku dotyczącego sporządzenia projektu uchwały w sprawie
niezmiennego zachowania podczas planowanych w przyszłości zmian w MPZP funkcji podstawowej
nieruchomości 268/27 w całości jako „zalesienia sfer źródliskowych” oznaczonych w MPZP jako LZ”
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek nie został uwzględniony
XI/85/2019
30. sierpnia
przekazania wniosku (w sprawie kontroli inwestycji do Powiatowego
2019 r.
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim)
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (w sprawie kontroli inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Pruszczu Gdańskim)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XI/86/2019
30. sierpnia
przekazania wniosku (w sprawie kontroli inwestycji do Regionalnego
2019 r.
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku )
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (w sprawie kontroli inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku )
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XI/87/2019
30. sierpnia
przekazania wniosku (w sprawie kontroli inwestycji
do Dyrektora
2019 r.
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku)
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (w sprawie kontroli inwestycji do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XI/88/2019
30. sierpnia
przekazania wniosku (dot. przywrócenia przez właścicieli terenu
2019 r.
nieruchomości 268/27 do pierwotnej funkcji podstawowej )
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (dot. przywrócenia przez właścicieli terenu nieruchomości 268/27 do
pierwotnej funkcji podstawowej )
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
XI/84/2019

30. sierpnia
2019 r.
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Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
przekazania wniosku (dot. przeznaczenia środków finansowych na naprawę
drogi gminnej, która stanowi dojazd do działek o numerach 101, 102/1,
103/2, 103/3, 103/4, 106, 107 położonych w Bogatce)
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (dot. przeznaczenia środków finansowych na naprawę drogi
gminnej, która stanowi dojazd do działek o numerach 101, 102/1, 103/2, 103/3, 103/4, 106, 107 położonych w
Bogatce)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XI/90/2019
30. sierpnia
przekazania wniosku (dot. kontynuacji inwestycji utwardzenia drogi gminnej
2019 r.
- ul. Akacjowa w Juszkowie płytami typu yomb na odcinku od nr 13 do 19)
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (dot. kontynuacji inwestycji utwardzenia drogi gminnej - ul. Akacjowa
w Juszkowie płytami typu yomb na odcinku od nr 13 do 19)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XI/91/2019
30. sierpnia
przekazania wniosku (dot. przeznaczenia środków finansowych na
2019 r.
utwardzenie, oświetlenie i koszenie drogi gminnej ul. Sokola w Jagatowie)
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (dot. przeznaczenia środków finansowych na utwardzenie,
oświetlenie i koszenie drogi gminnej ul. Sokola w Jagatowie)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XI/92/2019
30. sierpnia
wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Gdańsk2019 r.
Południe w Gdańsku
Przedmiot uchwały - wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w
Gdańsku
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano wyboru ławników
XII/93/2019
27. września rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w
2019 r.
zakresie odmowy sprzedaży części działki nr 23/8 obręb Juszkowo)
Przedmiot uchwały - rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w zakresie odmowy
sprzedaży części działki nr 23/8 obręb Juszkowo)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – skarga została uznana za bezzasadną
XII/94/2019
27. września rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały nakazującej Wójtowi
2019 r.
Gminy Pruszcz Gdański oznakowanie samochodu
Przedmiot uchwały - rozpatrzenie wniosku dotyczącego podjęcia uchwały nakazującej Wójtowi Gminy Pruszcz
Gdański oznakowanie samochodu
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek nie został uwzględniony
XII/95/2019
27. września przekazania wniosku (w sprawie remontu części ulicy Cisowej w Rotmance)
2019 r.
Przedmiot uchwały - przekazanie wniosku dotyczącego remontu części ulicy Cisowej w Rotmance
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XII/96/2019
27. września przekazania wniosku (w sprawie przyłączenia ulicy Zwrotnikowej w
2019 r.
miejscowości Straszyn do istniejącej sieci kanalizacyjnej)
Przedmiot uchwały - przekazanie wniosku dotyczącego przyłączenia ulicy Zwrotnikowej w miejscowości
Straszyn do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – wniosek został przekazany zgodnie z właściwością
XII/97/2019
27. września wprowadzenia zmian do uchwały nr XLIV/69/2018 Rady Gminy Pruszcz
2019 r.
Gdański z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania
członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański
oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego
Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – wprowadzenia zmian do uchwały nr XLIV/69/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6
września 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
Gminy Pruszcz Gdański oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy
Pruszcz Gdański
XI/89/2019

30. sierpnia
2019 r.
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Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco
XII/98/2019
27. września zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
XII/99/2019
27. września zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zmiany WPF spowodowane są zmianami budżetu gminy na rok 2019 oraz zmianami
niektórych przedsięwzięć
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco
27. września emisji obligacji komunalnych
2019 r.
Przedmiot uchwały – wyemitowanie obligacji komunalnych w łącznej liczbie 6.000 sztuk o wartości nominalnej
1.000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – obligacje nie zostały wyemitowane ponieważ nie było takiej potrzeby
XII/101/2019
27. września zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2019 r.
Przedmiot uchwały – zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 10.000.000 zł z przeznaczeniem
na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – umowa kredytu została podpisana, kredyt został zaciągnięty
XII/102/2019
27. września wprowadzenia zmian w uchwale nr I/6/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej do jej składu osobowego – powołanie do składu komisji Pani Moniki Ficek
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
XII/103/2019
27. września wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji do jej składu osobowego
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - powołanie do
składu komisji Pana Szymona Benedyk
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dokonano zmiany w składzie komisji
XII/104/2019
27. września powołania doraźnej Komisji Statutowej
2019 r.
Przedmiot uchwały – powołanie doraźnej Komisji Statutowej w celu przygotowania propozycji zmian w Statucie
Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – komisja została powołana
XII/105/2019
27. września zmiany uchwały nr II/19/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19
2019 r.
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmiany w uchwale nr II/19/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019 polegającej na zmianie harmonogramu wydatków związanych z realizacją w/w
programu poprzez wprowadzenie środków na wynagrodzenie pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – środki nie zostały uruchomione w 2019 r. ponieważ nie rozstrzygnięto naboru na
stanowisko pełnomocnika komisji z uwagi na brak kandydatów na stanowisko
XII/100/2019
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zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe
warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – zmiana w załączniku do uchwały dotyczy listy uprawnionych nauczycieli do uzyskania
dodatku funkcyjnego i wykazu sprawowanych funkcji oraz wysokości tego dodatku
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - na bieżąco przez okres jej obowiązywania przez placówki oświatowe prowadzone przez
jst
XII/107/2019
27. września udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
2019 r.
Gdańskiemu dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych
na terenie Powiatu Gdańskiego tj. montaż urządzeń mających na celu
poprawę bezpieczeństwa wzdłuż drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin Juszkowo - Pruszcz Gdański.”
Przedmiot uchwały - udzielenia przez Gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała zrealizowana, pomoc finansowa na montaż urządzeń mających na celu
poprawę bezpieczeństwa wzdłuż drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański została
przekazana Powiatowi Gdańskiemu i rozliczona
XII/108/2019
27. września wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od cen nieruchomości
2019 r.
gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji
roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Przedmiot uchwały – udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz
właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco
XIII/109/2019
8. listopada
ustalenia
szczegółowych
zasady
ponoszenia
odpłatności
2019 r.
za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach
dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi przez mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot
uchwały
ustalenie
szczegółowych
zasady
ponoszenia
odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych i
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco przez okres jej obowiązywania
XII/106/2019

27. września
2019 r.

8. listopada
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
2019 r.
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Przedmiot uchwały - ustalenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco przez okres jej obowiązywania
XIII/110/2019

8. listopada
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
XIII/112/2019
8. listopada
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zmiany WPF spowodowane są zmianami budżetu gminy na rok 2019 oraz zmianami
XIII/111/2019
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niektórych przedsięwzięć
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco
8. listopada
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
2019 r.
podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały - ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na
terenie Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco przez okres jej obowiązywania z wyłączeniem § 2
uchwały, który został uchylony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku (w zakresie zwolnień od
podatku od nieruchomości)
XIII/114/2019
8. listopada
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania
2019 r.
podatku rolnego na rok 2020
Przedmiot uchwały - obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego na rok 2020
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco przez 2020 rok
XIII/115/2019
8. listopada
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji
2019 r.
Gminy Pruszcz Gdański oraz nadania statutu
Przedmiot uchwały - utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz
Gdański oraz nadania statutu
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco, podjęto działania mające na celu utworzenie
jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański
XIII/113/2019

zmieniająca uchwałę nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury –
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w
Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w
Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – zmiana przedmiotu działania i nazwy instytucji kultury - Ośrodka Kultury, Sportu i
Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie polegająca na wyłączeniu zadań z
zakresu sportu i rekreacji oraz na zmianie nazwy tej jednostki
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco, statut Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki
Publicznej Gminy Pruszcz Gdański został opublikowany w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
XIII/116/2019

8. listopada
2019 r.

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz Gdański na rok
2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przedmiot uchwały – Roczny Programu Współpracy Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały - na zasadach określonych w uchwale w granicach przyznanych na ten cel środków
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Realizacja w 2020 r.
XIII/118/2019
8. listopada
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszcz
2019 r.
Gdański a Gminą Kolbudy o przejęcie przez Gminę Pruszcz Gdański
wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu
lokalnego
Przedmiot uchwały – zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą
Kolbudy o przejęcie przez Gminę Pruszcz Gdański wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego
transportu lokalnego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – realizacja zadań wynikająca z zawartego porozumienia w sprawie przejęcie przez Gminę
Pruszcz Gdański wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego w okresie od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
XIII/117/2019

8. listopada
2019 r.
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8. listopada
upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 100. rocznicy odzyskania przez
2019 r.
Polskę niepodległości
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgody na wykonanie i umieszczenie na kamiennym obelisku w Radunicy przy
ul. Podmiejskiej tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – wykonano i umieszczono tablicę na istniejącym obelisku w Radunicy. Protokół odbioru z
dnia 09.11.2019 r.
XIII/120/2019
8. listopada
wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Pruszcz Gdański udziałów w
2019 r.
„EKSPLOATATOR” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rotmance oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aktu zawiązania
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EKSPLOATATOR”
Przedmiot uchwały – zbycie przez Gminę Pruszcz Gdański udziałów w „EKSPLOATATOR” Spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aktu
zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EKSPLOATATOR” - dostosowanie wartości udziałów do
rzeczywistej wartości środków trwałych aportem do spółki oraz pokrycia nierozliczonej straty z lat ubiegłych
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Rada Gmina wyraziła zgodę na zbycie udziałów na rzecz spółki bez wynagrodzenia
udziałów w ilości 47.361 o wartości nominalnej 500 zł każdy w celu ich umorzenia, zmiana Aktu zawiązania
spółki - zmiana polega na obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 23.680.500 zł w związku z umorzeniem
udziałów w ilości 47.361 o wartości nominalnej 500 zł każdy. Spółka oczekuje na rejestrację w KRS
podwyższenia kapitału i następnie zwoła zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały o obniżeniu
kapitału
XIII/121/2019
8. listopada
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na
2019 r.
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
Przedmiot uchwały – ustalenie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały - udzielanie dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w ramach naboru
wniosków na zasadach określonych w uchwale w granicach przyznanych na ten cel środków.
XIII/119/2019

8. listopada
zatwierdzenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
2019 r.
Zasobem Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2024”
Przedmiot uchwały – zatwierdzenie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2024”
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zadania zawarte w programie będą realizowane w latach 2019-2024, sprawozdanie za
rok 2019 zawarte jest w odrębnym opracowaniu
XIII/122/2019

uchylenia uchwały IV/12/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31
stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 469
obręb Łęgowo, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – uchylenie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IV/12/2019 z dnia 31 stycznia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 469 obręb Łęgowo, stanowiącej własność Gminy
Pruszcz Gdański.
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – dotychczasowy dzierżawca wycofał wniosek dotyczący zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy. W związku z powyższym podjęcie uchwały umożliwi wydzierżawienie przedmiotowej działki innym
podmiotom.
XIII/124/2019
8. listopada
nabycia działki 32/2 obręb Wiślina na własność Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały – nabycie działki 32/2 obręb Wiślina
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała w trakcie realizacji, trwa kompletowanie dokumentacji przez dotychczasowego
właściciela
XIII/125/2019
8. listopada
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w
2019 r.
związku z brakiem odpowiedzi na interpelację z dnia 20.08.2019 r.)
Przedmiot uchwały – rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w związku z brakiem
odpowiedzi na interpelację z dnia 20.08.2019 r.)
XIII/123/2019

8. listopada
2019 r.
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Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – skarga została uznana za bezzasadną
XIII/126/2019
8. listopada
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (w
2019 r.
związku z naruszeniem przez Wójta ustawy o dostępie do informacji
publicznej)
Przedmiot uchwały – Przedmiot uchwały – rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański
(w związku z naruszeniem przez Wójta ustawy o dostępie do informacji publicznej)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – skarga została uznana za zasadną, Wójt Gminy udzielił odpowiedzi wnioskodawcy
XIII/127/2019
8. listopada
przekazania skargi (w zakresie dotyczącym opieszałości Rady Gminy
2019 r.
Pruszcz Gdański w sprawie budowy ulicy Stylowej w miejscowości
Borkowo)
Przedmiot uchwały – rozpatrzenie skargi (w zakresie dotyczącym opieszałości Rady Gminy Pruszcz Gdański w
sprawie budowy ulicy Stylowej w miejscowości Borkowo)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – skarga została przekazana zgodnie z właściwością Wojewodzie Pomorskiemu
XIII/128/2019
8. listopada
przekazania wniosku (z dnia 4 września 2019 r. w sprawie budowy dróg w
2019 r.
Rokitnicy)
Przedmiot uchwały – przekazania wniosku (z dnia 4 września 2019 r. w sprawie budowy dróg w Rokitnicy)
Wnioskodawca projektu uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały – skarga została przekazana zgodnie z właściwością Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański
XIV/129/2019
2. grudnia
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
XIV/130/2019
2. grudnia
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pruszcz Gdański na rok
2019 r.
szkolny 2019-2020
Przedmiot uchwały – określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pruszcz Gdański na rok szkolny 20192020 w celu zwrotu kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – wypłata poniesionych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych kosztów dojazdów do
placówek oświatowych na podstawie określonej średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pruszcz Gdański na
rok szkolny 2019-2020 następuje na bieżąco, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
18. grudnia
uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020
2019 r.
Przedmiot uchwały – budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała będzie podlegała realizacji przez 2020 rok
XV/131/2019

18. grudnia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały – przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020-2038
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała będzie podlegała realizacji w latach 2020-2038
XV/132/2019

18. grudnia
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiana budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – sprawozdanie z realizacji uchwały budżetowej oraz jej zmian stanowi integralną część
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2019
XV/134/2019
18. grudnia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
Przedmiot uchwały – zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w
XV/133/2019
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sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – zmiany WPF spowodowane są zmianami budżetu gminy na rok 2019 oraz zmianami
niektórych przedsięwzięć
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji na bieżąco
18. grudnia
wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019, które nie
2019 r.
wygasają z upływem roku 2019
Przedmiot uchwały – ustalenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019
Wnioskodawca uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Rada Gminy Pruszcz Gdański na wniosek Wójta Gminy ustaliła wykaz i plan finansowy
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, termin ostateczny dokonania wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r.
XV/135/2019

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce
EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych
udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR sp.
z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański (o kwotę 699.000zł i
objęcie 1.398 nowych udziałów po 500 zł każdy ) – na pokrycie kosztów działalności spółki na spłaty pożyczek
zaciągniętych w WFOŚiGW
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – kapitał zakładowy został podwyższony, udziały zostały objęte przez Gminę Pruszcz
Gdański
XV/136/2019

18. grudnia
2019 r.

18. grudnia
ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów
2019 r.
Przedmiot uchwały – podwyższenie sołtysom wysokości diety w formie ryczałtu z tytułu pełnionych
obowiązków
Wnioskodawca projektu uchwały – Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański”
Realizacja uchwały – uchwała podlega realizacji od 1 stycznia 2020 r.
XV/137/2019

18. grudnia
powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy
2019 r.
społecznej Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgodny na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w
sprawie powierzenia w 2020 roku Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański wykonywania zadań publicznych z
zakresu pomocy społecznej (prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym )
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Wójt Gminy Pruszcz Gdański podpisał porozumienie, które podlega realizacji od 1
stycznia 2020 r.
XV/138/2019

18. grudnia
powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy
2019 r.
społecznej Gminie Suchy Dąb
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgodny na zawarcie porozumienia z Gminą Suchy Dąb w sprawie powierzenia
w 2020 roku Gminie Suchy Dąb wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie
ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i
kalectwem sprzężonym )
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Wójt Gminy Pruszcz Gdański podpisał porozumienie, które podlega realizacji od 1
stycznia 2020 r.
XV/139/2019

18. grudnia
powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy
2019 r.
społecznej Gminie Pszczółki
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgodny na zawarcie porozumienia z Gminą Pszczółki w sprawie powierzenia
w 2020 roku Gminie Pszczółki wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie
ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i
kalectwem sprzężonym )
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
XV/140/2019
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Realizacja uchwały – Wójt Gminy Pruszcz Gdański podpisał porozumienie, które podlega realizacji od 1
stycznia 2020 r.
wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmian w uchwale X/64/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28
sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański (zmiany statutu
Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański )
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Statut został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wszedł
w życie z dniem 23 stycznia 2020 r.
XV/141/2019

18. grudnia
2019 r.

18. grudnia
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej
2019 r.
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej w związku ze
stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Sulimy
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – skład Komisji Rewizyjnej został zmieniony
XV/142/2019

18. grudnia
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury,
2019 r.
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Sulimy
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – skład Komisji w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny
Sulimy został zmieniony
XV/143/2019

18. grudnia
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony
2019 r.
Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej – powołanie do komisji radnego Krzysztofa Paśko, rezygnacja ze składu komisji
przez radną Monikę Rynkowską
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej został zmieniony
XV/144/2019

18. grudnia
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności
2019 r.
Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu
Przedmiot uchwały – wprowadzenie zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności Gospodarczej,
Rozwoju Gminy i Budżetu – powołanie do komisji radnego Krzysztofa Paśko
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – skład Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu został zmieniony
XV/145/2019

Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz
Gdański na rok 2020
Przedmiot uchwały – uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020.
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – Gminy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 został uchwalony i będzie podlegał
Realizacji w 2020 roku
XV/147/2019
18. grudnia
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2019 r.
do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Przedmiot uchwały - określenie kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i niezbędnych
dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
XV/146/2019

18. grudnia
2019 r.
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Realizacja uchwały – w okresie rekrutacji zostaną uwzględnione kryteria przez poszczególne placówki
oświatowe
18. grudnia
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 r.
Przedmiot uchwały – ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i
weszła w życie z dniem 23 stycznia 2020 r.
XV/149/2019
18. grudnia
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański
2019 r.
na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
Przedmiot uchwały – realizacja polityki ekologicznej państwa, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
przyjętego uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022,
dokument prezentujący aktualne problemy związane z ochroną środowiska oraz kształtowaniem środowiska
przyrodniczego na terenie gminy Pruszcz Gdański
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały- realizacja długoterminowa założeń w programie
XV/150/2019
18. grudnia
nabycia działek stanowiących ul. Stylową w Borkowie na własność Gminy
2019 r.
Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – nabycie działek stanowiących ul. Stylową w Borkowie
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała w trakcie realizacji, trwają negocjacje dotyczące warunków nabycia
XV/151/2019
18. grudnia
nabycia działek stanowiących ul. Klasyczną w Borkowie na własność
2019 r.
Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot uchwały – nabycie działek stanowiących ul. Klasyczną w Borkowie
Wnioskodawca projektu uchwały - Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała w trakcie realizacji, trwają negocjacje dotyczące warunków nabycia
XV/152/2019
18. grudnia
nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka
2019 r.
Przedmiot uchwały – nadanie nazwy ulicy : Gołębia w miejscowości Wiślinka
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – uchwała
obowiązuje od 23-01-2020
XV/153/2019
18. grudnia
zmiany uchwały XIX/30/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 maja
2019 r.
2016 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla
Gminy Kolbudy na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na
terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina oraz uchylenia uchwały
XLV/90/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta
Gdańska na zadanie pn. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie
Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
Przedmiot uchwały – wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy na zadanie
Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina oraz wyrażenie zgody na
uchylenie uchwały XLV/90/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gdańska na zadanie pn. Budowa obiektu
szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – wypłata pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy nastąpiła w grudniu 2019r. na zasadach
określonych w uchwale
XV/154/2019
18. grudnia
udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi
2019 r.
Gdańskiemu na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na
terenie Powiatu Gdańskiego” w ramach której wykonane zostaną m.in.
następujące zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2237G
Wiślinka – Bogatka (etap III), budowa odwodnienia drogi powiatowej w
Żukczynie (ul. Gdańska), przebudowa drogi powiatowej Borzęcin –
Juszkowo (płyty yomb), budowa chodnika w Wiślince (w kierunku hałdy),
wykonanie dokumentacji na nowy przebieg ul. Raduńskiej w Juszkowie,
budowę chodnika w Wojanowie (etap II), montaż urządzeń mających na
celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych
XV/148/2019
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Przedmiot uchwały – udzielenia przez gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na
realizację w.w. inwestycji
Wnioskodawca projektu uchwały – Wójt Gminy
Realizacja uchwały – uchwała będzie realizowana w 2020 r.
XV/155/2019
18. grudnia
przekazania wniosku (w sprawie naprawy drogi przy ulicy Miętowej w
2019 r.
Borkowie)
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (w sprawie naprawy drogi przy ulicy Miętowej w Borkowie)
Wnioskodawca uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały - wniosek został przekazany według właściwości Wójtowi Gminy
XV/156/2019
18. grudnia
przekazania wniosku (w sprawie budowy gminnych ulic Jaśminowej i
2019 r.
Miętowej w Borkowie)
Przedmiot uchwały - przekazania wniosku (w sprawie budowy gminnych ulic Jaśminowej i Miętowej w
Borkowie)
Wnioskodawca uchwały – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Realizacja uchwały - wniosek został przekazany według właściwości Wójtowi Gminy
Źródło: Dane Urzędu

10. Sprawozdanie z realizacji planu zamówień publicznych
powyżej 30 000 euro
Sprawozdanie z wykonania planu postępowań o udzielenie zamówień,
które

Gmina

Pruszcz

Gdański

przewidywała

przeprowadzić w

roku

2019

oraz zrealizowane postępowania, które nie były ujęte w Planie Zamówień
Publicznych obrazuje tabela nr 26.
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Tabela 26.

Lp.

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

przedmiot zamówienia

Odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych
Remont mostu w Krępcu
Dostawa i montaż mebli w
ramach wyposażenia urzędu
gminy w Juszkowie
Przebudowa ulicy Jesionowej
(173566G) w Bystrej
Przebudowa drogi gminnej
Mokry Dwór - Lędowo
(173211G)
Przebudowa ulicy Miodowej
(173376G) w Radunicy
Przebudowa ulicy Kwiatowej w
Żuławie
Przebudowa ulicy Leśnej
(173683G) w Żuławce
Przebudowa ulicy Raduńskiej
w Radunicy
Przebudowa ulicy Jesionowej
(173443G) w Lędowie
Przebudowa drogi w Mokrym
Dworze (działka nr 9/3)
Budowa ulicy Kasztanowej
(173314G) w Przejazdowie

orientacyjna
wartość
zamówienia w
zł

postępowanie
wszczęto
tak/nie

przyczyna braku
wszczęcia postępowania

postępowanie
zakończone
umową
tak/nie

9 908 700,00

planowany
termin
wszczęcia
postępowania
w ujęciu
kwartalnym
I

tak

-

tak

11 780 237,50

1 100 000,00

I

tak

-

tak

949 999,00

500 000,00

I

tak

-

tak

599 782,66

100 000,00

I

tak

-

tak

117 850,00

1 500 000,00

I

tak

-

tak

475 000,02

50 000,00

I

tak

-

tak

29 900,00

40 000,00

I

nie

rezygnacja z inwestycji

100 000,00

I

tak

-

tak

92 400,00

100 000,00

I

tak

-

tak

70 000,00

200 000,00

I

tak

-

tak

182 529,85

150 000,00

I

nie

1 100 000,00

I

tak

przeniesiono do
realizacji na 2020 rok
-

nie
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w 2020 r.
13
14

15

16
17
18
19
20

21
22
23

24
25

Budowa ulicy Topolowej
(173408G) w Rokitnicy
Przebudowy skrzyżowania
ulicy Poprzecznej z ulicą
Spacerową (173476G) w
Straszynie
Utrzymanie oznakowania
pionowego, poziomego oraz
urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego na drogach
gminnych
Remonty nawierzchni dróg
utwardzonych nieasfaltowych
Remonty cząstkowe
nawierzchni asfaltowych
Koszenie terenów gminnych
Koszenie poboczy dróg
gminnych
Projekt techniczny ulicy
Chabrowej (173174G) w
Juszkowie
Projekt techniczny ulicy
Rzecznej (173222G) w Łęgowie
Projekt techniczny ulicy
Koralowej w Rokitnicy
Projekt techniczny ulicy
Sadowej (173401G) w
Rokitnicy
Projekt techniczny ulicy
Lipowej w Żuławie
Projekt techniczny ulicy
Słonecznej (173108G) w
Cieplewie

650 000,00

I

tak

-

tak

635 910,00

2 400 000,00

I

tak

-

tak

2 399 500,00

200 000,00

I

tak

-

tak

223 175,00

750 000,00

I

tak

-

tak

814 520,00

200 000,00

I

tak

-

tak

191 880,00

150 000,00

I

tak

-

tak

128 899,50

100 000,00

I

tak

-

tak

99 000,00

100 000,00

I

tak

-

tak

74 722,50

60 000,00

I

tak

-

tak

58 388,10

50 000,00

I

tak

-

tak

39 476,85

60 000,00

I

tak

-

tak

38 376,00

60 000,00

I

tak

-

tak

28 905,00

50 000,00

I

tak

-

tak

24 231,00
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26
27

28

Projekt techniczny ulicy Długiej
(173220G) w Łęgowie
Projekt techniczny ulicy
Stylowej w Borkowie

60 000,00

I

tak

-

tak

48 892,50

150 000,00

I

nie

70 000,00

I

tak

wykonano w drodze
porozumienia w trybie
art.. 16 ustawy Prawo
zamówień publicznych
-

tak

53 984,70

45 000,00

I

tak

-

tak

65 720,72

80 000,00

I

tak

-

tak

117 566,62

80 000,00

I

tak

-

tak

146 983,72

65 000,00

I

tak

-

tak

97 595,00

20 000,00

I

tak

-

tak

20 910,00

950 000,00

I

tak

-

tak

841 826,00

700 000,00

I

tak

-

tak

633 450,00

2 400 000,00

I

tak

-

nie

65 000,00

I

tak

-

tak

44 095,50
23 985,00

37

Projekt techniczny drogi
pieszorowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej 226 w Jagatowie
Budowa oświetlenia ulicy
Ogrodowej w Bystrej
Budowa oświetlenia ulicy
Jesionowej w Przejazdowie
(etap I)
Budowa oświetlenia ulicy
Owocowej, Sadowej i
Wiśniowej w Borkowie
Budowa oświetlenia ulicy
Lipowej w Żuławie
Budowa oświetlenia
drogowego ulicy Henryka
Sienkiewicza w Straszynie
Budowa boiska treningowego
wraz z bieżnią w Przejazdowie
Budowa terenu rekreacji w
Żukczynie dz. nr 25/5
Przebudowa istniejącego
boiska sportowego do piłki
nożnej w Straszynie
Zakup serwera

38

Zakup UTM

20 500,00

I

tak

-

tak

39

Zakup drukarek i
kserokopiarek
Zakup sprzętu komputerowego

60 000,00

II

tak

-

tak

115 000,00

II

tak

-

tak

29
30

31

32
33

34
35
36

40

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

umowa
podpisana
w 2020 r.

166 594,89

133

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W 2019 ROKU

wraz z oprogramowaniem
41
42

43

44

45
46

47
48
49

50

Zakup nagłośnienia, ekranu i
projektora
Czyszczenie kanalizacji
deszczowej (w tym
separatorów)
PT przebudowy budynku
mieszkalnego w Straszynie ul.
Spacerowa 13
PT przebudowy i rozbudowy
budynku gminnego o magazyn
przeciwpowodziowy w Wiślinie
ul. Słoneczna
PT świetlicy wiejskiej w
Borkowie przy ul. Kasztanowej
PT przebudowy budynku UG w
Pruszczu Gdańskim przy ul.
Wojska Polskiego 30
Odbiór odpadów z PSZOK
Dowóz uczniów do szkół w
dowozach zamkniętych
Świadczenie usług transportu
publicznego na liniach 841-848

Koncepcja budowy basenu
pływackiego w Straszynie przy
ul. Pocztowej dz.nr 256/19

65 000,00

II

tak

-

tak

230 000,00

II

tak

-

tak

197 905,00

200 000,00

II

tak

-

tak

110 700,00

85 000,00

II

tak

-

tak

120 540,00

65 000,00

II

nie

100 000,00

II

nie

przeniesiono do
realizacji na 2020 rok
przeniesiono do
realizacji na 2020 rok

213 000,00

II

tak

-

tak

382 930,20

480 000,00

II

tak

-

tak

387 563,84

9 600 000,00

II

nie

30 000,00

II

nie

przeprowadzono
negocjacje zgodnie z art..
22 ust. 1 pkt4 Ustawy o
Publicznym transporcie
zbiorowym
zmiana przedmiotu
zamówienia na
"Wstępne studium
wykonalności " wartość
szacunkowa poniżej 30
tys. Euro, zamówienie
udzielono zgodnie z
regulaminem
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51

Koncepcja budowy boiska
sportowego w Borkowie przy
ul. Akacjowej

20 000,00

II

nie

52

Koncepcja zagospodarowania
przestrzeni publicznej na
rekreacje w Straszynie przy ul.
Spacerowej

40 000,00

II

nie

53

Zimowe utrzymanie jezdni
dróg gminnych w sezonie
zimowym 2019/2020
Zimowe utrzymanie
chodników, ciągów pieszych,
ciągów pieszo-rowerowych i
parkingów w sezonie zimowym
2019/2020
Budowa ulicy Marsa w
Straszynie
Przebudowa ulicy Żurawiej
(173680G) w Jagatowie (etap I)
Modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów
rolnych - przebudowa drogi w
Borzęcinie
Przebudowa skate parku na
placu rekreacji w Straszynie
przy ul. Pocztowej

1 400 000,00

I

350 000,00

54

55
56
57

58

tak

zmiana przedmiotu
zamówienia na Projekt
techniczny budowy
boiska sportowego w
Borkowie wartość
szacunkowa poniżej 30
tys. Euro, zamówienie
udzielono zgodnie z
regulaminem
Inwestycja nie
rozpoczęta w związku ze
zmiana ustawy Prawo
Wodne i
nieuregulowanego stanu
własności gruntów pod
płynącym ciekiem
-

nie

tak

1 728 731,30

II

tak

-

tak

375 912,00

1 500 000,00

III

tak

-

tak

1 364 701,48

3 000 000,00

III

nie

100 000,00

III

tak

przeniesiono do
realizacji na 2020 rok
-

tak

99 508,81

150 000,00

III

nie

nie

przeniesiono do
realizacji na 2020 rok
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59

60

61

62
63
64
65
66
67
68

Kompleksowa usługa
oświetlenia na terenie Gminy
Pruszcz Gdański (Majątek
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.)
wywóz odpadów z koszy
ulicznych, placów zabaw i
sprzątanie placów zabaw
utrzymanie
(sprzątanie)przystanków
autobusowych
Budowa ul. Młyńskiej w
Żukczynie
Przebudowa ul. Kasztanowej w
Borkowie
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Będzieszynie
Udzielenie kredytu
długoterminowego
Budowa strefy rekreacji i
zabawy w parku w Wojanowie
Budowa odwodnienia ul.
Podmiejskiej w Radunicy
Budowa ul. Topolowej w
Łęgowie

800 000,00

IV

tak

-

tak

840 000,00

96 418,62

IV

tak

-

nie

69 609,88

IV

tak

-

nie

3 244 235,53

poza planem

tak

-

tak

3 168 015,74

6 181 831,05

poza planem

tak

-

tak

4 791 876,90

828 629,45

poza planem

tak

-

tak

824 354,05

1 455 043,84

poza planem

tak

-

tak

1 188 385,67

230 337,71

poza planem

tak

-

tak

229 000,00

260 157,09

poza planem

tak

-

tak

198 030,00

1 252 520,82

poza planem

tak

-

nie

umowa
podpisana
w 2020 r.
umowa
podpisana
w 2020 r.

umowa
będzie
podpisana
w 2020 r.
Źródło: Dane Urzędu
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11. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r.
W 2019 r. na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego plan
wydatków wynosił 912 815,55 zł. Wszystkie sołectwa w gminie Pruszcz Gdański
złożyły wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok i żaden
z wniosków nie został odrzucony przez Wójta Gminy. Taki stan rzeczy podyktowany
był licznymi, wcześniejszymi konsultacjami sołtysów z pracownikami merytorycznymi
w zakresie realizacji planowanych zadań. W ciągu roku budżetowego 2019
dwanaście sołectw dokonało zmiany funduszu sołeckiego.
Realizacja poszczególnych przedsięwzięć zamknęła się kwotą 765 093,08 zł,
co stanowi 83,81% planu. Sołectwa nie wykorzystały na realizację przedsięwzięć
środków w wysokości 147 722,47 zł tj. 16,19 % planowanych środków.
Wydatki ogółem w podziale na poszczególne grupy zadań

oraz procent

realizacji poszczególnych grup zadań obrazuje tabela nr 27.
Tabela 27.

Nazwa przedsięwzięcia

Planowana
kwota / zł

Wykonanie / zł

% wykonania

Inwestycje

281 288,05

205 761,03

73,14 %

Poprawa estetyki wsi zakupy i usługi

145 308,69

112 867,03

77,67 %

Imprezy integracyjne

127 846,78

119 261,34

93,28 %

Doposażenie świetlic

90 560,07

81 090,51

89,54 %

Remonty (drogi i świetlice)

81 350,56

80 663,33

99,15 %

Poprawa estetyki wsi –

73 650,89

62 710,59

85,14 %
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umowy zlecenia

Doposażenie placów
rekreacji i boisk

50 975,34

43 040,27

84, 43 %

Razem:

850 980,38

705 394,10

82,89 %
Źródło: Dane Urzędu

Procentowy udział zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do ogólnej kwoty
zrealizowanych przedsięwzięć :
Inwestycje – 29,16%
Imprezy integracyjne – 16,9 %
Poprawa estetyki wsi - zakupy i usługi - 16%
Doposażenie świetlic – 11,49 %
Remonty (drogi i świetlice) – 11,43 %
Poprawa estetyki wsi – umowy zlecenia – 8,89 %
Doposażenie placów rekreacji i boisk – 6,10 %
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Procentowy udział zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do
ogólnej kwoty zrealizowanych przedsięwzięć

6%
1. Inwestycje

9%
29%

2. Poprawa estetyki wsi - zakup i usługi

11%

3. Imprezy integracyjne

4. Doposażenie świetlic

5. Remonty (drogi i świtlice)

12%

16%

6. Poprawa estetyki wsi - umowy zlecenia

17%

7. Doposażenie placów rekreacji i boisk

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach w 2019 roku przedstawiała
się następująco:
Tabela 28.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w roku 2019
Lp.

Sołectwo/Nazwa przedsięwzięcia

Plan

Wykonanie

Różnica

Arciszewo
1

Organizacja trzech imprez integracyjnych

1100,00

2

Utrzymanie terenów zielonych - umowa
zlecenie

3 800,00

3 792,00

Utrzymanie terenów zielonych - umowa

700,00

651,82
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zlecenie

3

Utrzymanie terenów zielonych

4 201,00

4 187,16

Doposażenie miejsca rekreacji i placu
zabaw w Arciszewie

2 316,23

2 283,34

12 117,23

12 008,17

Razem

109,06

Będzieszyn
1

Organizacja czterech imprez
integracyjnych

6900,00

6153,12

2

Poprawa estetyki wsi - zakup urządzeń

4 100,00

2 837,51

Poprawa estetyki wsi - zakup ławek

2 400,00

1 672,80

3

Projekt techniczny zagospodarowania
miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej

2 300,10

2 300,10

4

Zakup sprzętu sportowego

2 400,00

2 400,00

5

Doposażenie świetlicy wiejskiej

1 632,31

1 632,31

19 732,41

16 995,84

Razem

2 736,57

Bogatka
1

Wykonanie płotu (bariery) z dwóch stron
stawu sąsiadującego z nowym placem
zabaw dla dzieci

5 000,00

5 000,00

2

Festyn rodzinny dla mieszkańców

2 000,00

1771,70

3

Doposażenie świetlicy wiejskiej - meble
kuchenne

9 000,00

9 000,00

4

Zakup środków impregnujących do altany
wiejskiej i mebli ogrodowych

500,00

473,90

5

Utrzymanie terenów zielonych -umowa
zlecenie

1 000,00

1 000,00

125,07

124,94

17 625,07

17 370,54

8 000,00

8 000,00

Utrzymanie terenów zielonych
Razem

254,53

Borzęcin
1

Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup
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stołów i ławek do wiaty na placu rekreacji
przy ulicy Słowiczej w Borzęcinie
2

Naprawa poszycia dachowego wiaty
znajdującej się jw..
Razem

5 314,59

4 920,00

13 314,59

12 920,00

394,59

Borkowo
1

Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz
z rekreacją w Borkowie przy ul.
Kasztanowej (działka nr 26/20)

38 894,20

3

Zakup i montaż stojaków rowerowych
przy szkole w Borkowie przy ul. Akacjowej
2 na działce 93/6

4 000,00

4

Organizacja imprezy integracyjnej

2

Razem

6 088,50

5000,00
47 894,20

3 993,40

4984,21
15 066,11

32 828,09

Bystra
1

Organizacja imprezy integracyjnej "Festyn
rodzinny"

2

Remont nawierzchni drogi ul. Polna w
Bystrej (z płyt yomb)

3

Doposażenie gminnego placu zabaw
Razem

2 000,00

1 988,42

18 590,78

18 590,78

3 500,00

3 500,00

24 090,78

24 079,20

11,58

Bystra (wieś)
1

Organizacja imprez integracyjnych dla
mieszkańców

1 900,00

1 872,16

2

Poprawa estetyki wsi- umowa zlecenie

1 000,00

904,80

Poprawa estetyki wsi - zakupy roślin,
środków ochrony roślin

1 000,00

4 171,86

Poprawa estetyki wsi -zakup sprzętu i
materiałów do utrzymania porządku na
wsi i utrzymania terenów zielonych

4 862,48

Poprawa estetyki wsi - zakup mebli
ogrodowych w ramach zagospodarowania

1 500,00
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terenu przy świetlicy wiejskiej w Lędowie
wraz z zakupem materiałów na
utwardzenie terenu pod meblami
3

Doposażenie świetlicy wiejskiej w
Lędowie
Razem

3 100,00

3 097,10

13 362,48

11 545,29

1 500,00

1 500,00

1 817,19

Cieplewo
1

Organizacja imprezy integracyjnej dla
dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla
OKSiBP

2

Poprawa estetyki wsi - utrzymanie
gminnych terenów zieleni

600,00

588,60

Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na
śmieci

900,00

863,46

4 614,20

4 322,74

3

Doposażenie świetlicy wiejskiej

4

Domena strony internetowej sołectwa

5

Projekt techniczny budowy oświetlenia
ulic w Cieplewie (Przemysłowa, Majowa,
Długa)

20 000,00

10 986,36

6

Przełożenie płyt drogowych (yomb) na
ulicy Sportowej (od strony ulicy Długiej)
oraz wymiana i przełożenie płyt
drogowych (yomb) na ul. Plenerowej
(dojazd do pól)

20 000,00

20 000,00

Razem

47 894,20

38 261,16

13 000,00

12 963,20

2 938,24

2 767,50

280,00
niewygas

9 633,04

Dziewięć Włók
1

Budowa oświetlenia w Dziewięciu
Włókach (lampy solarne)

2

Remont altany na placu zabaw

3

Utrzymanie zieleni na wsi
Razem

250,00
16 188,24

15 730,70

457,54

Goszyn
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1

Organizacja trzech imprez integracyjnych

2 000,00

1 999,33

2

Poprawa estetyki wsi (zakupy)

1 755,52

1 753,65

3

Montaż piłkołapów na gminnym boisku
sportowym

20 000,00

19 245,82

Razem

23 755,52

22 998,80

1 553,16

1199,96

15 000,00

9 210,00

3 000,00

2 870,82

10 000,00

2 457,68

756,72

Jagatowo
1

Organizacja dwóch imprez integracyjnych
dla dzieci

2

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie
Poprawa estetyki wsi - zakup roślin,
środków ochrony roślin

3

Zakup małej architektury

4

Doposażenie świetlicy wiejskiej

8 990,00

8 551,47

Doposażenie świetlicy wiejskiej- usługi
remontowe

8 010,00

8 007,10

46 553,16

32 297,03

5 600,00

3627,84

Razem

14 256,13

Juszkowo
1

Organizacja dwóch imprez integracyjnych
dla mieszkańców

2

Dotacja celowa dla gminnej instytucji
kultury (OKSiBP)

10 000,00

10 000,00

Dotacja celowa dla gminnej instytucji
kultury (OKSiBP)

1 000,00

1 000,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

16 894,20

11 019,01

Doposażenie świetlicy wiejskiej

12 000,00

11 000,00

3

4

Poprawa estetyki wsi - toalety przenośne
na placu zabaw przy ul. Ogrodowej
Poprawa estetyki wsi - zakup pojemników
na śmieci
Poprawa estetyki wsi - zakup tabliczek
informacyjnych "zakaz wyprowadzania

550,00

1 750,00

-

1 726,92

100,00
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psów"
Razem

47 894,20

38 373,77

Organizacja imprezy integracyjnych dla
dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla
OKSiBP

860,00

850,00

Organizacja imprezy integracyjnych dla
dzieci: Mikołajki

2 000,00

2 000,00

9 520,43

Krępiec
1

2

Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni
(umowa zlecenie)

500,00

498,00

3

Pielęgnacja (ogłowienie) wierzb na alei od
wału Czarna Łacha do Dziewięciu Włók

8 960,37

8 900,00

4

Doposażenia istniejącego placu rekreacji

2 000,00

1 998,75

14 320,37

14 246,75

Razem

73,62

Lędowo
1

Organizacja pięciu imprez integracyjnych
(dwóch dla dzieci i trzech dla dorosłych)

2

Poprawa estetyki wsi - zakup kwietników i
roślin

1 450,00

1 304,40

Poprawa estetyki wsi - zakup ławek oraz
koszy na śmieci

2 000,00

1 830,24

Doposażenie placu zabaw

12 749,00

11 261,21

Razem

20 546,61

18 459,03

Organizacja imprezy integracyjnej dla
dzieci Dzień Dziecka - dotacja dla OKSiBP

3 000,00

3 000,00

Organizacja imprezy integracyjnej dla
dorosłych

3 000,00

2 896,06

Organizacja imprezy integracyjnej dla
dorosłych

1 000,00

659,70

Poprawa estetyki wsi - rośliny i środki

1 000,00

784,08

3

4 347,61

4063,18

2 087,58

Łęgowo
1

2

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

144

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W 2019 ROKU

ochrony roślin
3

Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na
śmieci

1 000,00

863,46

4

Doposażenie świetlicy wiejskiej

3 500,00

3 344,89

5

Przebudowa placu zabaw przy ulicy
Słonecznej w Łęgowie

15 000,00

7 095,20

6

Poprawa estetyki wsi - zakup stojaków na
rowery pięciostanowiskowych

2 100,00

7

Promocja sołectwa - zakup sprzętu
nagłośnieniowego

2 500,00

Promocja sołectwa - zakup materiałów do
wykonania wieńca dożynkowego
8

Poprawa bezpieczeństwa wsi - progi
zwalniające na ulicy Nowej

9

10

-

2 966,27

500,00

12 000,00

7 406,40

Poprawa estetyki wsi - zakup fotokamery
pułapki

1 794,20

1 760,00

Organizacja imprezy sportowo
rekreacyjnej

1 500,00

1 500,00

47 894,20

32 276,06

850,00

850,00

1 200,00

1 198,49

2 700,00

2 699,76

Poprawa estetyki wsi - zakup roślin i
środków ochrony roślin

2 095,73

4 595,18

Poprawa estetyki wsi - system
podlewania kropelkowego

2 543,00

Wykonanie obelisku poświęconego
Adamowi Jerzemu Forsterowi

3 165,00

3 165,00

35,00

30,00

Razem

15 618,14

Mokry Dwór
1

Organizacja imprezy integracyjnej dla
dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla
OKSiBP
Organizacja imprezy integracyjnej

2

3
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4

Projekt oświetlenia na gminnej drodze w
Mokrym Dworze od numeru 27a do
numeru 27E
Razem

7 000,00

6 948,27

19 588,73

19 486,70

102,03

Przejazdowo
1

Organizacja imprez integracyjnych dla
mieszkańców

6 371,81

6 371,81

2

Doposażenie placu zabaw

5 500,00

3 245,67

Doposażenie placu zabaw - zakup
urządzeń fitness

15 303,00

13 135,73

3

Remont gminnej drogi ul. Sezamowej w
Przejazdowie - wymiana płyt yomb na
podbudowie piaskowej

11 900,00

11 781,00

4

Utrzymanie terenów zielonych

300,00

251,64

Utrzymanie terenów zielonych

1 000,00

1 000,00

40 374,81

35 785,85

Razem

4 588,96

Radunica
1

Poprawa estetyki wsi - zakup roślin, donic,
koszy na śmieci i środków ochrony roślin

2 000,00

1 920,97

2

Rewitalizacja oraz częściowa
modernizacja elementów ciągu
rekreacyjno - edukacyjnego przy ulicy
Podmiejskiej we wsi Radunica

8 000,00

5 968,45

3

Organizacja Dnia Bezpieczeństwa dla
dzieci z miejscowości Radunica

3 000,00

2958,64

4

Wykonanie obelisku z kamienia przy
Krzyżu Katyńskim

3 000,00

2 999,99

Uroczyste odsłonięcie obelisku

1 000,00

1 000,00

5

Organizacja czterech imprez
integracyjnych dla mieszkańców

6 000,00

5 886,29

6

Remont ulicy Lipowej w Radunicy

14 596,95

14 596,95

Razem

37 596,95

35 331,29
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Rekcin
1

Organizacja spotkań integracyjnych

1 500,00

1 393,95

2

Utrzymanie terenów zielonych

1 300,00

1 300,00

Utrzymanie terenów zielonych

700,00

699,93

Budowa ogrodzenia przy świetlicy
wiejskiej w Rekcinie

13 981,38

12 947,67

Razem

17 481,38

16 341,55

3

1 139,83

Rokitnica
1

Organizacja pięciu imprez integracyjnych
dla mieszkańców

4 500,00

3 800,00

2

Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów
w celu wykonania prac porządkowych

4 300,00

3 990,81

Poprawa estetyki wsi - uporządkowanie
działki gminnej nr 212

6 500,00

1 728,00

3

Zakup i montaż lamp na ul. Bursztynowej

14 636,00

14 145,00

4

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

8 364,00

8 364,00

5

Doposażenie świetlicy wiejskiej

1 394,20

1 152,21

6

Zakup i montaż czterech ławek i czterech
koszy na śmieci

3 000,00

2 824,08

7

Usługa zakupu i zamontowania piłkołapu
(siatki) wraz z potrzebną konstrukcją

5 000,00

8

Wykonanie wieńca dożynkowego
Razem

-

200,00

200,00

47 894,20

36 204,10

11 690,10

Roszkowo
1

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Roszkowie (rozbudowa
parkingu, wymiana ogrodzenia,
zadaszenie do wiaty śmietnikowej)

13 322,91

13 322,91

2

Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni

8 900,00

8 900,00

22 222,91

22 222,91

Razem
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Rotmanka
1

Organizacja dwóch imprez integracyjnych

4 500,00

4 500,00

2

Poprawa estetyki wsi

400,00

269,86

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie

8 000,00

7 980,00

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie

1 600,00

Poprawa estetyki wsi- wynajem toalet na
plac zabaw przy ul. Piłsudskiego

1 000,00

712,80

Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na
śmieci i ławek

4 850,00

4 551,00

Budowa chodnika z kostki betonowej ulica Jagodowa, ulica Modrzewiowa do
ulicy Świerkowej

27 544,20

25 830,00

Razem

47 894,20

43 843,66

17 500,00

17 367,79

930,00

930,00

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na
prace porządkowe

12 000,00

10 064,00

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na
prace porządkowe

2 070,00

1 730,01

Poprawa estetyki wsi - zakupy

9 304,20

6 970,52

Poprawa estetyki wsi - usługi

1 590,00

1 590,00

Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż
witacza na ul. Prostej

1 000,00

1 000,00

3

Doposażenie szatni sportowej na boisku

2 000,00

1 423,95

4

Organizacja imprezy sportowo
rekreacyjnej

1 500,00

1 500,00

47 894,20

42 576,27

3

-

4 050,54

Rusocin
1

Integracja mieszkańców sołectwa
Integracja mieszkańców sołectwa - zakup
namiotu

2

Razem

5 317,93

Straszyn
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1

Urządzenie miejsca rekreacji przy Raduni
(zakupy stołów i ławek)

5 534,00

5 522,17

2

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup
ławek parkowych, koszy na śmieci,
stojaków na rowery

17 700,00

12 029,40

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na
prace porządkowe

8 400,00

8 400,00

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na
prace porządkowe

1 600,00

1 443,96

3

Utrzymanie zieleni na wsi - zakupy roślin,
nawozów

1 500,00

1 251,72

4

Doposażenie Parku Rekreacji - zakup
słupka zraszającego; zakup poidełka przy
Mediatece w Straszynie

6 000,00

5 418,01

5

Utrzymanie domeny sołectwa Straszyn i
utworzenie strony internetowej

296,00

295,05

6

Organizacja dwóch imprez integracyjnych

5 414,20

4 177,00

7

Ochrona zwierząt - zakup budek dla
kotów wolnożyjących

1 000,00

762,60

8

Doposażenie boiska w Straszynie przy ul.
Na Skarpie

450,00

448,50

47 894,20

39 749,04

Razem

8 145,16

Świńcz
1

Poprawa estetyki wsi - zakupy

1 000,00

828,49

2

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na
utrzymanie terenów zielonych

4 000,00

3 750,00

3

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świńczu

1 000,00

999,52

4

Doposażenie placu zabaw

7 458,27

7 458,27

13 458,27

13 036,28

850,00

850,00

Razem

421,99

Wiślina
1

Organizacja imprezy integracyjnej dla
dzieci "Dzień Dziecka" - dotacja dla
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OKSiBP
Organizacja imprezy integracyjnej

1 000,00

990,24

Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa
Wiślina

3 500,00

2 529,00

2

Doposażenie gminnego placu zabaw wykonanie ogrodzenia

16 000,00

11 881,55

3

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiślinie

1 256,06

1 027,14

22 606,06

17 277,93

1 000,00

Razem

5 328,13

Wiślinka
1

Organizacja imprezy integracyjnej: Dzień
Dziecka

1 000,00

2

Zakup całorocznego namiotu
technicznego do stanicy wodnej w
Wiślince

7 858,00

Zakup całorocznego namiotu
technicznego do stanicy wodnej w
Wiślince

6 642,00

6 642,00

3

Doposażenie stanicy wodnej w Wiślince
(zakup 4 kajaków i stojaka na kajaki)

8 500,00

8 462,40

4

Doposażenie świetlicy wiejskiej w
Wiślince

15 894,20

14 677,18

5

Projekt techniczny placu zabaw na
gminnej działce nr 280/8 w Wiślince

8 000,00

8 000,00

47 894,20

38 781,58

Poprawa estetyki wsi - zakupy,

5 600,00

5 499,14

Poprawa estetyki wsi - zakup ławek do
altany wiejskiej

1 300,00

3 447,69

Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów
do renowacji altany wiejskiej

2 147,69

Organizacja trzech imprez integracyjnych
dla mieszkańców

9 200,00

Razem

-

9 112,62

Wojanowo
1

2
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Razem

18 247,69

17 126,77

2 184,90

2 184,90

1 120,92

Żukczyn
1

Doposażenie świetlicy wiejskiej

2

Budowa boiska wielofunkcyjnego (działka
nr 25/5) w Żukczynie

30 000,00

30 000,00

Razem

32 184,90

32 184,90

-

Żuława
1

Organizacja dwóch imprez integracyjnych
dla dzieci

2 000,00

2 000,00

2

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na
koszenie gminnych terenów

1 700,00

1 696,00

800,00

800,02

1 900,00

1 882,04

Poprawa estetyki wsi - zakupy
3

Doposażenie świetlicy wiejskiej

4

Oczyszczenie gminnego stawu w Żuławie
oraz wzmocnienie jego brzegu

15 918,70

14 000,00

Razem

22 318,70

20 378,06

1 940,64

Żuławka
1

Organizacja dwóch imprez integracyjnych
"Festyn rodzinny"

1 300,00

177,27

2

Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie na
koszenie gminnych terenów

2 080,89

1 390,00

Poprawa estetyki wsi - zakup roślin i
środków ochrony roślin

1 300,00

1 170,50

Doposażenie świetlicy wiejskiej

7 200,00

7 200,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

300,00

300,00

2 200,00

2 199,97

14 080,89

12 137,74

1 943,15

912 815,55

765 093,08

147 722,47

3

4

Doposażenie placu rekreacji
Razem
OGÓŁEM

Źródło: Dane Urzędu
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W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, nie zrealizowano
przedsięwzięcia zgłoszonego we wniosku przez sołectwo Borkowo pn.

projekt

techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie. Sołectwo Borkowo
przeznaczyło kwotę 38 894,20 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania
terenu działki gminnej w Borkowie oraz dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej.
Po analizie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okazało
się, że niezbędna jest jego zmiana. W związku z tym ustalono, że z funduszu
sołeckiego zostanie opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowanie to zostało wykonane za
kwotę 6 088,50 zł. Pozostała kwota nie została wydatkowana. Na rok 2020 w
budżecie została zapisana pozycja „Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z
rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej na dz. nr 26/20. Przewidziana kwota na
wykonanie tego zadania to 62 000,00 zł i pochodzi ona wyłącznie z budżetu gminy, a
nie z funduszu sołeckiego. Prace związane z przygotowaniem przetargu są w toku.

12. Fundusze strukturalne
Wykaz projektów unijnych realizowanych i kontynuowanych w roku 2019
przedstawiono w tabeli nr 29.

Tabela 29.
L.p.

Tytuł projektu

Lider/program

Wartość
całkowita

Koszty
kwalifikowane

Dofinansowanie

%

1

Budowa węzłów
integracyjnych Pruszcz
Gdański, Cieplewo i
Pszczółki wraz z trasami
dojazdowymi

Miasto Pruszcz
Gdańsk/RPO

4 479 984,07

4 408 196,25

3 389 528,55

76,89

2

Rozbudowa stanicy
wodnej w Wiślince

GPG/ RPO

3 463 206,52

2 754 764,66

1 355 794,76

49,22

3

Pomorskie trasy
rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i
Wiślana Trasa Rowerowa
R-9 – Partnerstwo Gminy
Pruszcz Gdański

GPG/ RPO

4 070 319,49

3 948 364,99

1 988 794,95

50,37

4

Pomorskie Szlaki
Kajakowe - Szlak Motławy
i Martwej Wisły

Miasto Gdańsk/
RPO

647 807,02

611 342,32

426 249,08

71,00
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5

Pomorskie Szlaki
Kajakowe - Szlakiem
Raduni

Gmina
Stężyca/ RPO

143 500,00

143 500,00

121 975,00

85,00

6

Rewaloryzacja Zespołu
PrzyrodniczoKrajobrazowego w
Wojanowie

GPG/ RPO

1 697 723,04

1 473 944,53

1 252 852,85

85,00

7

Bezpieczne Żuławy

Powiat
Gdański/ RPO

628 722,01

616 024,49

505 708,95

82,09

8

"Budowa strefy rekreacji i
zabawy w zespole
przyrodniczokrajobrazowym Park
podworski w Wojanowie”

GPG/ PROW

193 502,00

193 502,00

122 633,00

63,37

wartości dla całego projektu (koszty przypadające
na Gminę nie są wyszczególnione w umowie)
9

„Aktywni – Samodzielni –
Kreatywni w powiecie
gdańskim” – aktywna
integracja,"

Stowarzyszenie
Podaj rękę/
RPO

3 174 053,29

3 174 053,29

2 697 945,30

10

„Aktywni – Samodzielni –
Kreatywni w powiecie
gdańskim” – usługi
społeczne"

Stowarzyszenie
Podaj rękę/
RPO

1 040 379,46

1 040 379,46

884 322,54

Źródło: Dane Urzędu
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