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SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK2020

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Liczba zatrudnionych pracowników w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański na

dzień

31 grudnia 2020 wynosi/a 6 etatów, a stan zatrudnienia 7 osób, na umowę zlecenie zatrudniono 18 trenerów.
WYDATKI JEDNOSTKI:

Plan ogólem:

1.293.500,00 zł

Wykonanie ogólem:

1.160.443,73 z/ (89,71 % planu)

I.

DZIAŁ

630 Turystyka

Plan ogólem:

170.000,00 zł

Wykonanie ogólem:

134.669,32 zł (79,22 % planu)

li.

DZIAŁ

926 Kultura fizyczna

Plan ogólem:

1.123.500,00 z/

Wykonanie ogólem:

1.025.774,41 z/ (91,30 % planu)

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ

630 Turystyka

1. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan

170.000,00 zł

Wykonanie

134.669,32 z/ (79,41 % planu)

a)

§ 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy i Fundusz
4170 wynagrodzenia bezosobowe
SUMA:

plan
6 000,00
1 000,00
30 000,00
37 000,00

Solidarnościowy

wykonanie
448,25
0,00
19 880,00
20 328,25

% wykonania
7,47%
0,00%
66,27%
54,94%

Paragraf 4110, 4120- obowiązkowe składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
W paragrafie 4170

środki

przeznaczone

zostały

na umowy zlecenie: prowadzenie

i młodzieży , pomoc bosmana obiektu rekreacyjnego, organizacja

spływów

zajęć żeglarskich

kajakowych.

dla dzieci

b)

Wydatki rzeczowe
wykonanie

plan
4210 zakup

materiałów

i wyposażenia

4220 zakup

środków żywności

41 930,00

%wykonania

38 960,42

92,92%
99,00%

620,00

613,81

4260 zakup energii

10 000,00

526,14

5,26%

4270 zakup usluo remontowych

46 800,00

40 676,10

86,91%

25 000,00

24 967,16

99,87%

650,00
8 000,00

645,00
7 952,44

99,23%
99,41 %

133 000,00

114 341,07

85,97%

usług pozostałych

4300 zakup

4360 opiaty z
4430

różne

tytułu

opiaty i

zakupu

usług

telekomumikacyjnych

składki

SUMA:
§ 4210 - Zakup materiałów I wyposażenia

Środki w w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

-

urządzenie

-

środki czystości

-

boja ratownicza, rzutka ratunkowa,

2 829,00 zł

wielofunkcyjne

-

zamgławiacz

-

wózek z pasami i

1 857,00 zł
koło

2 155,60 zł

ratunkowe

1 940,94 zł
kołami

1 880,00 zł

-

pokrowce na rowery

738,00 zł

-

tabliczki informacyjne

925,31

-

benzyna

-

myjka ciśnieniowa , odkurzacz, akulator, ładowarka

5 070,23 zł

-

gril elektryczny, butla z gazem

2 000,00 zł

zł

3 177,46 zł

352,41 zł

-

lina jutowa

-

stacja do dezynfekcji

1 450,00 zł

-

gablota magnetyczna

606,00 zł

-

żaluzje

595,00 zł

-

płyn do dezynfekcji

870,12 zł

-

cyrkulator

-

sprzęt

podłogowy

979,96 zł

ogrodniczy, środki ochrony roślin

1 065,61 zł

-

lodówki

799,98 zł

-

gaśnica

246,00 zł

-

materiały

do remowacji

sprzętu żeglarskiego

1 209,78 zł
3 099,00 zł

-

laptop

-

kondensator

-

olej castrol

-

materiały

-

szafa skrytkowa dla wypożyczających

554,00 zł
362,00 zł
3 280,02 zł

do prac konserwatorskich

§ 4220 - zakup

sprzęt

917,00 zł

wodny

środków żywności

Środki w w/w paragrafie zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla uczestników spływu

kajakowego - 613,81zł
§ 4260 - zakup energii
-

energia elektryczna

-

woda

§ 4270 - zakup

485,99 zł
40,15 zł

usług

remontowych

remont pomieszczenia

kotłowni

remont generalny pomostu

14 760,00

zł

25 916,10 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych
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wynajem kabin WC

4 095,26 zł

odbiór stanicy wodnej

1 000,00 z/

monitoring
usługa

379,24 z/

serwisowa monitoringu

4 175,97 z/

wypozyczenie kajaków
odprowadzanie
usuwanie

2 600,00 z/

ścieków

93,92 zł

nieczystości

982,80 zł

malowanie lodzi

400,00 zł

utrzymanie terenów zielonych

932,80 zł

wymiana

śruby

1 045,50 zł

wydruk plakatów, tablic

4 581 ,04 z/

dorabianie kluczy
wykonanie

200,00 zł

leżaków

2 183,30 z/

pranie kamizelek
przegląd

899,99 z/

okresowy i naprawa silnika

koszty wysyłki
zajęcia

190,34 z/

sportowe

65,00 zł

usługa montażu żaluzji

§ 4360 -

Opłaty

1 107,00 z/

z tytułu zakupu

Wydatki przeznaczone na

35,00 z/
usług

usługi

telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej - 645,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki
Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie majątku - 7.952,44 zł
Dział

1.

926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Plan:

118.810,00 zł

Wykonanie

115.013,72 zł (96,80 % planu)

a)

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:

4.500,00 zł

Wykonanie:

2.727,50

zł

(60,61% planu)

W paragrafie 4170 środki przeznaczone zostały na umowy zlecenie: gospodarz obiektu w Rusocinie.

b)
4210
4260
4270
4300
4360
4430

Wydatki rzeczowe
zakup materia/ów i wyposażenia
zakup eneroii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomumikacyjnych
różne opłaty i składki
SUMA:

§ 42 10 - Zakup

plan
wykonanie
%wykonania
20 000,00
19 971,73
99,86%
7 000,00
6 571,89
93,88%
20 000,00
19 990,00
99,95%
64 700,00
64 694,11
99,99%
610,00
603,93
99,00%
2 000,00
454,56
22,73%
114 310,00
112 286,22
98,23%

materiałów i wyposażenia

Środki w w/w paragrafie zostały przeznaczone na:
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-

środki czystości

1 777,87 zł

-

bramki

7 050,36 zł

-

tablica wyników

2 090,00 zł

-

pi/ki, pompka

1 804,95 zł

-

proporczyki, koszulki, statuetki

566,34 z/

-

kosz na worki na śmieci

762,00 zł

-

stojak na rowery

553,50 z/

-

szafa metalowa

-

rozgałęźnik, pzredlużacz

-

regal do pomieszczenia gospodarczego

-

łańcuch-

-

śruba

771,21 z/
1 283,29 z/
894,00 zł
309,30 z/

zapiecie

792,35 z/

zamkowa

-

materiały

-

markery, płyn do tablic

do napraw bieżących

1 079,12zl
237,44 z/

§ 4260 - Zakup energii
-

6 571 ,89 zł

woda

§ 4270 - Zakup
usługi

usług

remontowych

remontowe obiektów na boisku

§ 4300 - Zakup

19 990,00 z/

usług pozostałych

wynajem kabin WC

440,75 z/

monitoring
usługa

226,80 z/

serwisowa monitoringu

usuwanie nieczystości

1 222,50 zł
1 211,76 z/

koszenie płyty boiska

17021,04zl

szczotkowanie murawy

36 006,00 zł

wydruk biletów, plakatów na mecz sportowy
wydruk banerów
ochrona meczu
transmisja meczu
obsługa

fotograficzna meczu

552,41 z/
3 120,00 z/
553,50 z/
1 100,00 z/
369,00 z/

przygotowanie poczęstunku dla zawodników

760,00 z/

koszulki z nadrukiem dla zawodników

875, 15 z/

dorabianie kluczy

66,00 z/

wynajem namiotu

676,50 z/

montaż

430,50 z/

stojaka na rower

koszty dostawy

62,20 z/

§ 4360 - Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki przeznaczone na usługi telefonii komórkowej 603,93 zł
§ 4430 - Różne opiaty i składki
Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie majątku - 454,56 z/

2.

Rozdział

Plan:

92604 lnsMucje kultury fizycznej

539.650,00 z/

Wykonanie: 494.407,41 z/ (91,62% planu)
a)

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan:
Wykonanie:

5.000,00 z/,
824,34 zł (16,49% planu)
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Na wydatki w tym paragrafie

składa się

przede wszystkim ekwiwalent za

używanie własnej odzieży

przez

pracowników.
b)

§ 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440 -wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

plan
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4440 odpisy na ZFŚS
SUMA:
Na wydatki w paragrafie 4010 składają

się

środki

290 000,00
50 000,00
5 800,00
15 500,00
7 700,00
369 000,00

składki

276 831,34
39 977,51
3 534,08
8 365,00
7 363,74
336 071,67

na Fundusz Pracy oraz Fundusz

przeznaczone zostały na umowy zlecenie, o

sekcje sportowe OSiR Gminy Pruszcz

% wykonania
95,46%
79,96%
60,93%
53,97%
95,63%
91,08%

wynagrodzenia pracowników.

Paragraf 4110, 4120 - obowiązkowe składki ZUS oraz
W paragrafie 4170

wykonanie

Gdański, usługa

dzieło : usługa

Solidarnościowy .

filmowa spotu

promującego

graficzna

Paragraf 4440 - odpis na ZFŚS.
c)

Wydatki rzeczowe

4210
4220
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4700

zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup energii
zakup usluQ zdrowotnych
zakup usług pozostałych
opiaty z tytułu zakupu usług telekomumikacyjnych
podróże służbowe krajowe
różne opiaty i składki
szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej
SUMA:

§ 4210 - Zakup

plan
wykonanie
%wykonania
92 000,00
91 783,84
99,77%
1 000,00
999,91
99,99
5 000,00
1 310,33
26,21%
1 700,00
1 695,00
99,71%
49 200,00
45 249,87
91 ,97%
6 950,00
6 939,66
99,85%
4 500,00
4241 ,94
94,27%
1 300,00
1 290,85
99,30%
4 000,00
4 000,00
100,00%
165 650,00
157511,40
95,09%

materiałów i wyposażenia

Środki w w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

-

artykuły

-

środki czystości

-

komputery, monitory

-

krzesła

-

lodówka

biurowe

obrotowe

18 039,67 zł
2 912,71

zł

40 028,00 zł
4 450,02 zł
585,42

zł

-

pieczątki

-

program kadry

1 696,66 zł

84,00 zł

-

program MS Office

2 398,00 zł

-

szafa metalowa

-

laptop

787,00 zł
3 099,00 zł

-

ramki

4 000,00 zł

-

lampki biurowe

630,00 zł
zł

benzyna

1 043,20

-

aparat fotograficzny, statyw

1 639,00 zł

-

radiomagnetofon

1 648,97 zł

-

cyrkulator

-

drzwi, klamki

627,92 zł

-

pojemniki do przechowywania, doniczki

665,68 zł

-

mikrofon

-

art ..do napraw

-

stacja do zezynfekcji, maski

-

podłogowy

489,98 zł

149,00 zł
bieżących

5 361,76 zł
1 447,85 zł
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§ 4220 - Zakup
Środki

środków żywności

w w/w paragrafie zostały przeznaczone na zakup artykułów na potrzeby sekretariatu- 999,91 zł

§ 4260 - Zakup energii

gaz ziemny

894,53 zł

-

energia elektryczna

386,97 zł

-

woda

-

28,83 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.695,00 zł

Wydatki przeznaczone na badania

wstępne ,

okresowe pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
obsługa

BHP

2 820,00 zł

obsługa

techniczna kserokopiarki

2 755,20 zł
12 539,94 zł

wynajem samochodu

4 550,00 zł

wykonanie strony internetowej

147,60 zł

przegląd gaśnic
pełnienie

7 380,00 zł

funkcji IOD

usuwanie

842,40 zł

nieczystości

podpis kwalifikowany

683,88 zł

wykonanie wizytówek, papieru firmowego

633,46 zł
38,34 zł

ścieki

wydruk wielkogabarytowy, wydruk plakatów
opracowanie procedur kontroli zarządczej

765,05zł

2 500,00 zł
215,25 zł

montaz zamków

24,99 zł

naprawa opony

864,00 zł

wykonanie pieczątek
wynajem ławki

369,00 zł

montaż żaluzji

3 199,98 zł

aktualizacja programu kadry

1 435,04 zł

nadzór aurorski programu Gravis

1 672,80 zł
658,05 zł

tablice urzędowe
dorabianie kluczy

390,00 zł

znaczki pocztowe, koszty dostawy

629,59 zł

wynagrodzenie autorskie

135,30 zł

§ 4360 - Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.939,66 zł

Wydatki przeznaczone na usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do Internetu

§ 4410 -

Podróże służbowe

krajowe

delegacje
ryczałt

na dojazdy

870,00 zł
3 371 ,94 zł

§ 4430 - Różne opiaty i składki

Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie majątku - 1 .290,85 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w w/w paragrafie obejmują szkolenia pracowników Administracji- 4 . 000 ,00zł

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan

465.040,00 zł

Wykonanie: 416.353,28 zł (89,53% planu)
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a)

§ 4110, 4120,4170 -wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
plan

4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracv oraz Fundusz
4170 !wynagrodzenia bezosobowe
SUMA:

6 000,00
4 000,00

Solidarnościowy

195 200,00
205 200,00

wykonanie

% wykonania

5 092,12
275,38
155 547,02
160 914,52

84,87%
6,88%
79,69%
78,42%

Paragraf 4110. 4120 - obowiązkowe składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
W paragrafie 4170 środki przeznaczone zostały na umowy zlecenie: prowadzenie zajęć sportowych sekcje: piłki
nożnej, koszykówki, tenisa stołowego na terenie Gminy Pruszcz Gdański, koordynator sekcji sportowych,

b)

Wydatki rzeczowe

4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
4430 różne opiaty i składki
SUMA:

%wykonania
wykonanie
plan
91 985,05
99,98%
92 000,00
97,36%
165 800,00
161 419,71
99,71 %
2 034,00
2 040,00
255 438,76
98,31%
259 840,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Środki w w/w paragrafie zostały przeznaczone na:

-

chorągiewki

na boisko sportowe

nosze aluminiowe
-

wózek do malowania linii

-

środki czystości

worek na

piłki

kosz na odpady stale
farba do malowania linii
narzędzia dla konserwatora
kompresor do

898,00 zł
4 870,80 zł

209,83 zł
23 162,38 zł
4 674,00 zł

podium
-

zł

14 754,32 zł

bramki, siatki

piłki ,

1 520,41

piłek

najazd kablowy
laska gimnastyczna
barierki ochronne

539,60 zł
5 949,83 zł
15774,14zl
5 708,93 zł
428,00 zł
880,00 zł
4 499,95 zł
725,00 zł

-

stacja do dezynfekcji

-

zamgławiacz

1 940,94 zł

warnik do napojów

1 234,50 zł

-

generator ozonu

1 999,00 zł

zapięcie-łańcuch

721 ,70zl

-

wapno
makita akumulator

95,14 zł
885,60 zł

art.do napraw

bieżących

512,98 zł
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§ 4300 - Zakup usług pozostałych

koszenie płyty boiska

68 514,20 zł

aeracja płyty boiska

22 779,20 zł

dosiew traw

15 218,00 zł

wałowanie płyty

10 942,40 zł

wynajem kabiny WC

2 390,35 zł

wynajem barierek

2 767,50 zł

wykonanie namiotów

6 815,00 zł
799,50 zł

konserwacja systemu nawadniania
zajęcia

6 710,00 zł

Nordic Walking

5 532,54 zł

brama startwa

200,00 zł

wydruk wielkogabarytowy
składka członkowska,

890,93 zł

licencyjna

nieczystości

1 706,40 zł

stroje dla zawodników

9 495,60 zł

usuwanie
koszty

wysyłki, opłata

561 ,61 zł

kurierska

2 436,48 zł

wykonanie banerów reklamowych, plakatów
zajęcia

585,00 zł

rekreacyjno-sportowe

800,00 zł

warsztaty rolkarskie

700,00 zł

przewóz osób

1 575,00 zł

wynajem boiska
§ 4430 -

Różne opłaty

i

składki

Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie majątku - 2.034,00 zł

DOCHODY JEDNOSTKI:
Plan

ogółem:

Wykonanie

40.300,00 zł

ogółem:

34.077,80

Pozostałe

odsetki:

zł

(84,56 % planu)

wtym:
a)

§ 0920

53,99 zł

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym dochodów i wydatków

b)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów:

71,00 zł

- wynagrodzenie płatnika: ZUS, Urząd Skarbowy

c)

§ 0830

Wpływy

z usług

33.952,81

zł

- opłaty za postój w Stanicy Wodnej
- opiaty za spływ kajakowy
-

zajęcia żeglarstwa
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
ROK 2020 (MARZEC-GRUDZIEŃ)

Z dniem 1 marca 2020r.
8 listopada 2019

została

i Rekreacji Gminy Pruszcz
rozwijającej

nr Xlll/115/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
budżetowa

utworzona jednostka
Gdański.

zaspokajającej

i

uchwałą

Celem

nazwą Ośrodek

pod

działania Ośrodka

działalności

jest prowadzenie

potrzeby sportowe i rekreacyjne

Sportu

mieszkańców

gminy,

uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz turystyki.
obostrzeń

Z powodu stanu epidemii wirusa COVID-19 i
zadań

zaplanowanych
Rozporządzeń

i zakazów w
roku

nie

została

z

wystąpieniem

Ośrodek zrealizował przedsięwzięcia

z rozmaitymi podmiotami

w tym stowarzyszeniami i organizacjami
Zdecydowana

większość zadań była

Sportowym Pruszcz
dyrektorami

oraz

Realizując

statutowych, w 2020
zasięgu

lokalnym,

zadań

placówka

wiele z tych

prowadzącymi działalność sportową

pozarządowymi ,

organami

nakazów

władz

i

społeczną,

publicznych etc.

realizowana wspólnie z Gminnym Towarzystwem
właścicielami

zamkniętych

obiektów sportowych,

szkół.

Pierwsze
w celu

Gdański

zadań

sportowe i rekreacyjne o

gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim.
współpracowała

określonych ograniczeń,

stanu epidemii, w ramach

część

Przestrzegając

zrealizowana (imprezy sportowe).

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia

związku

w Polsce,

miesiące działalności

prawidłowego

funkcjonowania

nowej jednostki to prace

Ośrodka

niezbędne

przeprowadzone

Sportu m.in. rejestracja REGON, nadanie NIP,

utworzenie rachunku bankowego, przygotowanie

ogłoszeń

o naborze i przeprowadzenie

rekrutacji na nowe stanowiska urzędnicze , wprowadzenie zarządzeń Dyrektora Ośrodka
i regulaminów, uruchomienie funpage OSiR - facebook, przygotowanie strony internetowej,
stworzenie logotypu OSiR, rejestracja BIP,
przez

Ośrodek

Kultury oraz

gminę ,

przejęcie

obiektów sportowych administrowanych

uruchomienie

zamówień

z koszeniem i pielęgnacją obiektów oraz wyposażenie siedziby

W zakresie promocji jednostki i jej

W pierwszym
internetowym

społecznościowym

www.facebook.com/osirgmpruszcz). Informacje
również

związanych

Ośrodka.

działalności:

miesiącach rozpoczęto promocję

portalu

publicznych

OSiR poprzez
Facebook

dotyczące

założenie

(pod

działalności

OSiR

do lokalnych mediów w tym prasy, telewizji i mediów elektronicznych.

profilu na
adresem
rozsyłano

Wykonano banery

reklamujące placówkę , gminę

wydarzenia realizowane przez
Gdański

Ośrodek,

poprzedzającym

w okresie

były

które

Pruszcz

Gdański

i

najważniejsze

rozwieszane na terenie gminy Pruszcz

poszczególne imprezy i w ich trakcie .

Były

to

między

innymi rekrutacje do sekcji sportowych działających w OSiR oraz mecze piłkarskie realizowane
na stadionie w Rusocinie.
Na zlecenie Ośrodka , przez profesjonalną agencję multimedialną wyprodukowane
zostały

promujące

filmy

sportowe OSiR.

Można

placówkę

wydarzenia sportowe zrealizowane przez

je

oglądać

na witrynach: YouTube, stronie internetowej

oraz sekcje

Ośrodka

oraz

Facebook.
Ośrodka

W ramach promocji sekcji sportowych i

zaprojektowano wzór kompletów

sportowych dla uczestników zajęć. Jednakowe stroje dla wszystkich zawodników, grup, drużyn
pozwolą

na

szybką

identyfikacje

drużyn

w terenie oraz promocje gminy w rozgrywkach

ogólnopolskich.
W przystani kajakowej w Juszkowie przekazany
(kajaki i rowery wodne)

został

oznaczony logiem

sprzęt

Ośrodka ,

wodny

Ośrodkowi

herbem gminy Pruszcz

Sportu

Gdański

oraz dodatkowymi informacjami tj. strona internetowa jednostki.

Ważniejsze

wydarzenia sportowo-rekreacyjne:

W roku 2020 ze
zrealizować

była

dwa

względu

większe

na obostrzenia

wydarzenia sportowe (mecze

organizacja meczu 1 kolejki Ligi

Mokry Dwór na stadionie
Mokry Dwór

stworzyły

związane

piłkarskim

Okręgowej,

gr.1

z

pandemią

piłkarskie).

zespołów:

COVID-19

udało się

Pierwszym wydarzeniem

GTS Zielke Goszyn - GTS

w Rusocinie (ul. Rataja 3). GTS Zielke Goszyn oraz GTS

super widowisko, które

otoczki wydarzenia. Specjalnie zamontowane

przeszło również

krzesełka

do historii pod

względem

na trybunach, transmisja na żywo na

Facebooku, YouTube i w regionalnej telewizji, wywiady z zawodnikami oraz profesjonalnie
przygotowana murawa
Niedzielny mecz
związanych
końcowy

z

sprawiły , że

zgromadził

pandemią,

mecz w Rusocinie

zgodnie z którymi

Piłka

zajęte mogło być

nad

infrastruktury mecz

Wisłą"

odbył się

mówiono o wydarzeniu

Piłki Nożnej).

Pucharu Polski kobiet na szczeblu wojewódzkim:

Tczew - Lechia
na obiekcie

co drugie miejsce. Wynik

obiegła całą Polskę ,

(operator Polskiego Związku

Drugą imprezą sportową był Finał

Pogoń „Gościniec

Ekstraklasy.

na trybunach 250 osób, to maksimum przy obostrzeniach

na boisku 2:2 (1 :O). Informacja o meczu

w portalach Łączy Nas

miał oprawę godną

Gdańsk.

piłkarskim

Ze względu na bardzo dobre warunki

w Rusocinie. Na wydarzeniu

gościliśmy

około

250 widzów (wydarzenie biletowane, obostrzenia nie pozwoliły na wpuszczenie większej

ilości

osób). Mecz transmitowany i komentowany był na żywo w portalach

społecznościowych

Facebook oraz Youtube. Podczas wydarzenia organizowano konkursy z nagrodami.

Zajęcia

rekreacyjne dla

mieszkańców

gminy Pruszcz Gdański:

Przez okres wakacyjny oraz od września do

końca

roku 2020

odbyły się zajęcia

Nordic

Walking dla seniorów oraz mieszkańców gminy, którzy mieli ochotę wziąć udział w takiej formie
aktywności

Gdański ,

Pruszcz
udział

na świeżym powietrzu.

cyklicznie

były

prowadzone

około

Zajęcia odbywały się

przez wykwalifikowanego instruktora. W

były

zajęcia

fitness na powietrzu,

przez instruktorów, cyklicznie od 19 czerwca do 28 sierpnia w

o godz. 17:30 w Centrum Rekreacji w Juszkowie. Oferta
aktywności

zajęciach wzięło

20 osób.

Dodatkowo w okresie letnim przeprowadzono
prowadzone

dwa razy w tygodniu na terenie gminy

kręgosłup

tj. zdrowy

i zgrabna sylwetka. W

zawierała

zajęcia

każdy piątek

specjalistyczne formy

zajęciach wzięło udział około

100

uczestników.
We

wrześniu

przeprowadzono warsztaty jazdy na rolkach w Straszynie (skatepark).

młodzież miały okazję poznać, że

Dzieci i

przodu, ale sport dla

każdego

rolki i wrotki to nie tylko sporadyczna jazda do

bez względu na wiek i status. W

40 uczestników, którzy szkolili

się

zajęciach wzięło udział około

pod okiem instruktorów z

licencją

Związku

Polskiego

Sportów Wrotkarskich.
Zajęcia

dla

najmłodszych, młodzieży

Wychodząc

naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu

najmłodszych

w sekcjach sportowych

szereg form

zajęć

Ośrodek

społecznemu

wspólnie z GTS Pruszcz

Rotmanka,

Wiślinka ,

Zajęcia odbywają się

w placówkach

na gminnych otwartych boiskach
miesięcy

ponad 500

z

Gdański

przerwą

młodych

realizuje

są

zajęcia

Straszyn, Przejazdowo, Borkowo,

Rusocin, Wiślina), koszykówki dziewcząt (Straszyn i Rotmanka), tenisa

przez 11

na uczestnictwo

specjalistycznego szkolenia sportowego. Realizowane

piłki nożnej (Łęgowo ,

w sekcjach:

i dorosłych w sekcjach sportowych:

stołowego

(Straszyn).

oświatowych posiadających infrastrukturę sportową

piłkarskich .

Treningi dla dzieci i

młodzieży

oraz

prowadzone

są

w lipcu, regularnie od 2 - 4 razy w tygodniu, uczestniczy w nich
Zajęcia są

sportowców.

prowadzone przez

wykwalifikowaną kadrę

trenerów i instruktorów.
W roku 2020 uruchomiono nowe grupy
2010 - 2013

piłki nożnej dziewcząt

Docelowo obie grupy
Pomorskiego

piłkarskie

oraz koszykarskie.

oraz rocznik 2011-2013

reprezentować

Związku Piłki Nożnej .

będą

gminę

piłki nożnej chłopców

Pruszcz

Gdański

Natomiast w Straszynie i Rotmance

koszykarskie w rocznikach 2010-2013.

Powstał

w

rocznik

Łęgowie .

w rozgrywkach
powstały drużyny

Żeglarstwo i kajakarstwo w gminie:
ważnym działaniem była

Szczególnie

kontynuacja promocji szlaków kajakowych na

rzece Raduni i Motławy. W roku 2020 zorganizowano 4
dorosłych . Spływy rozpoczynały się

oraz

Gdański

terenie gminy Pruszcz
zorganizowany

a

wzięło udział

kończyły

była

dla

w formie

mieszkańców

od

środy

zostanie w roku 2021 r. wraz z
Dzięki współpracy

jednostki,

całej

Dla uczestników

podczas trwania

dzięki

zadań należą

gminy w wieku od 1O do 60 lat.

Ośrodkowi

związku

Sportu

rozpoczęciem

z bardzo

został

została

uruchomiona

stanem technicznym

nowego sezonu.

z Maritime Assistance Services Poland, Stanica Wodna w
której

żeglowanie

stało się

po akwenach naszej gminy
rozwiązanie

będących

w posiadaniu Maritime Assistance Services Poland.

zadania realizowane

W roku 2020 uruchomiono

są

użyciu

przy

szkółkę żeglarską

młodych mieszkańców

Zrekrutowano ponad 30

i

pływającymi ,

specjalistycznych

prowadzone

kontynuowanie

były

dla uczestników w wieku od 7 do 12 lat.

gminy z czego

została

wyselekcjonowana

w

zajęciach

z

Ośrodka

Gdański ,

dla

żeglarskim

na basenie. Planowane jest

Sportu:

głównych zadań Ośrodka

Sportu jest administracja obiektami sportowymi.

W roku 2020 wykonano szereg prac związanych z
- koszenie i

pływania

Zajęcia

w roku 2021 .

Infrastruktura sportowa

Jednym z

cyklicznie dwa razy w tygodniu. Poza sezonem

udział

brali

zajęć

pomoc

łodzi pływających

grupa 20 uczestników (2 grupy po 1O) w podziale na grupy zaawansowania.
zajęć

bardziej

imprez sportowych na wodzie oraz turystyczna promocja szlaków

Powyższe

uczestnicy

Wiślince

pomocy technicznej na wodzie, do

cumującymi

m.in. nadzór nad jednostkami

obsługa

złym

on wyremontowany i uruchomiony

wodnych.

żeglarzy

spływów.

do niedzieli w godzinach 9:00 - 17:00 w sezonie oraz poza

komfortowe i bezpieczniejsze. Nowatorskie

techniczna,

młodzieży

kajaków i rowerów wodnych w Centrum Rekreacji w Juszkowie, która otwarta

pomostu w przystani kajakowej w Juszkowie,

której

kiełbaski

ponad 60 uczestników z

sezonem od 9:00 do 17:00 w weekendy. W

zyskała

Gdańska .

w centrum

Dodatkowo po przekazaniu przystani kajakowej
wypożyczalnia

kajakowe dla dzieci,

na przystaniach kajakowych zlokalizowanych na

został mały poczęstunek

W wydarzeniach

spływy

pielęgnacja

boisk

piłkarskich

w tym aeracja, wertykulacja,

poprawą

obiektów,

były

tom.in.:

oraz terenów zielonych na terenie gminy Pruszcz
nawożenia ,

wałowania ,

dosiew trawy, oprysk,

piaskowanie;
- remonty
-

montaż

ogrodzeń

tablic z regulaminami na obiektach sportowych;

- wymiana
normy i

i pomieszczeń w budynkach;

głównych

posiadaj ące

bramek 7x3 m,

doposażen ie

atesty na obiekcie w Rusocinie:

w nowe, treningowe 5x2 m

spełniające

-

doposażenie

trybun w siedziska/oparcia. Dodatkowo oklejono pomieszczenia szatni oraz

wydrukowano banery
kosztów

poniósł

promujące Ośrodek

na stadionie

piłkarskim

sponsor EURODARMAL, pozyskany przez

w Rusocinie,

Ośrodek,

który

większość
postanowił

wspomóc prace na obiekcie;
-

wyposażenie

obiektów w wózki do malowania linii

(przejście

z wapna na ekologiczny

płyn

sprzyjający środowisku);

- cykliczne

sprzątanie

przystani kajakowych;

- doposażenie przystani kajakowych oraz boisk sportowych w toalety
- wymiana

obręczy

przenośne

(sezon);

i siatek na boiskach do koszykówki oraz siatek na bramki na boiskach

wielofunkcyjnych;
-

uzupełnienie

piasku na boisku do siatkówki

- wyposażenie obiektów w

plażowej

w Juszkowie;

śmietniki.
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