Pruszcz Gdański, 12.04.2018 r.

Działając na podstawie art. 5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy przedkłada

SPRAWOZDANIE
z realizacji programu współpracy za rok 2017
Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXV/80/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
przyjęła Program współpracy na rok 2017 Gminy Pruszcz Gdański z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Program o którym mowa wyżej obejmował:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
- rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy,
- wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
2) upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez:
- zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy,
3) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości poprzez:
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:
a) Ochrona i promocja zdrowia
- zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej ludności poprzez
propagowanie zdrowego stylu życia,
- kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy
w sytuacjach zagrożenia życia,
- wyrównanie dostępności do usług rehabilitacyjnych oraz promocja zdrowego stylu życia
poprzez aktywizację fizyczną mieszkańców,
- podejmowania działań dla kształtowania zdrowego stylu życia.
b) Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń).
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
- pomoc postterapeutyczna dla osób uzależnionych,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, rodzin oraz osób
używających substancji psychoaktywnych w sposób ryzykowny i szkodliwy,

- pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, wychowującej się w
środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
- prowadzenie warsztatów i spotkań integracyjno- edukacyjnych dla młodzieży, rodziców,
nauczycieli, przedstawicieli grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, HIF/AIDS,
- organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z grup
„podwyższonego ryzyka”,
- organizacja kampanii, festynów, pikników promujących zdrowy styl życia.
Gmina Pruszcz Gdański realizowała zadania z zakresu pomocy społecznej na
podstawie umowy nr SP1.8122.1.2017/2 zawartej w dniu 2 stycznia 2017 r. w wyniku
rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy
społecznej. Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia- autyzm”.
Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 174.000 zł (dotacja celowa z
budżetu państwa) w tym koszty merytoryczne:
- 160.456,00 zł na zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, odbyło się 5.176 godzin zajęć
indywidualnych,
- 651,00 zł na konsultacje specjalistyczne, przeprowadzonych zostało 30 godzin konsultacji
koszty administracyjne
- 12.893,00 zł na obsługę finansowo-księgową, koordynacje merytoryczną (wynagrodzenia),
zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne
Gmina Pruszcz Gdański wspierała w 2017 r. organizacje pożytku publicznego
poprzez:
1. Opłacanie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Pruszcz Gdański do 6
stowarzyszeń, które umożliwiły rozwój ich działalności statutowej:
- Związek Gmin Pomorskich 6.957,90 zł
- Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy 34.301,80 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei” 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny 8.005,52 zł
- Stowarzyszenie „Żuławy” 2.757,50 zł
2. Nieodpłatnie udostępniano świetlicę w Straszynie Stowarzyszeniu Dolina Raduni do
realizacji zadań statutowych.
3. Udzielano informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy Pruszcz
Gdański według ich kompetencji.
4. Gmina współdziałała w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w
szczególności ze środków unijnych.
5. Przedstawiciele samorządu gminnego brali udział w spotkaniach z organizacjami
pozarządowymi dotyczących wzajemnej współpracy i bieżących problemów.
6. Pracownicy Urzędu pomagali Stowarzyszeniu „KIWANIS” podczas akcji rozwożenia
świątecznych paczek żywnościowych dla rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji

życiowej z terenu gminy, poprzez zapewnienie transportu oraz osób do załadunku i
rozładunku.

