Sprawozdanie z realizacji w 2020 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 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.
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 „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 przyjęty został uchwałą nr XIII/117/2019 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 8 listopada 2019 r. i 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 mieszkańców 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. 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) promocja zdrowego stylu życia,
2) terapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

dostosowanie do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia –
autyzm,
4. wspieranie edukacji, oświaty i wychowania,
5. przeciwdziałanie patologiom społecznym:
1) profilaktyka i terapia uzależnień,
2) pomoc postterapeutyczna dla osób uzależnionych,
3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych,

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

psychologiczna

i

socjoterapeutyczna

dla

dzieci

i

młodzieży,

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

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

młodzieży z grup „podwyższonego ryzyka”,
7) organizacja kampanii, festynów, pikników promujących zdrowy styl życia,
6. ochrona zwierząt:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pruszcz Gdański opieki
w schroniskach dla zwierząt oraz ich wyłapywanie.
W 2020 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 - 132.000 zł. Jest to zadanie zlecone przez Pomorski Urząd

Wojewódzki w Gdańsku i środki pochodzą z budżetu państwa.

Środki

finansowe w trakcie trwania umowy są zwiększane lub zmniejszane przez
Pomorski Urząd Wojewódzki. Zadanie jest w trakcie realizacji do 31 grudnia
2021 r. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta. Zadanie będzie
realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska,
2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020, wysokość
środków przeznaczonych na realizację zadań - 20.000 zł (w zakresie ochrony i
promocji zdrowia 6. 000,-; w zakresie zajęć, zawodów i imprez sportoworekreacyjnych 7.000,-; w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej
7.000,-). Środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania działalności
kulturalnej w wysokości 7.000,- otrzymało Stowarzyszenie Twórców Przystanek
Sztuka ze Straszyna, na realizację zadań z zakresu zajęć, zawodów i imprez
sportowo - rekreacyjnych środki w wysokości 7.000,- otrzymało Stowarzyszenie
„Towarzystwo Dolina Raduni” ze Straszyna oraz środki w wysokości 3.700,otrzymało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół na Rzecz Osób z Autyzmem
„Nasz Autyzm” ze Straszyna na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
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 wyniosła 60.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji do
31 grudnia 2021 r. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta.
Środki otrzymało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ
„Animals”.
W 2020 r. zrealizowano następujące zadania:
1. Terapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na podstawie umowy
nr OS.032. 2.1.2020.SP1/18 z dnia 2 stycznia 2020 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 25 osób (23 dzieci i młodzieży oraz 2 dorosłe osoby z
autyzmem). W ramach realizacji zadania odbyło się 5992,5 godzin indywidualnych
zajęć edukacyjno-terapeutycznych z planowanych 6612 godzin wynikających z
wydanych przez GOPS w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie decyzji
administracyjnych. Niezrealizowanie 619,5 godzin zajęć wynikała z trudności
polegających na braku możliwości dostosowania się do oczekiwań rodziców/
opiekunów osób z autyzmem w zakresie czasu realizacji usług, wynikających z
różnych sytuacji życiowych np. choroba klienta, terapeuty oraz z problemów
kadrowych stowarzyszenia. W okresie realizacji zadania nie przeprowadzono
konsultacji specjalistycznych (superwizji) z powodu braku zapotrzebowania na tę
formę wsparcia ze strony rodziców/opiekunów prawnych osób z zaburzeniami autyzm.
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.
W 2020 roku kwota dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosiła
235.000,00 złotych, stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 228.000,00 zł. Środki
finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 220.601,36 zł (218.726,25 zł
dotacja celowa z budżetu państwa, 1.875,11 zł środki własne stowarzyszenia) w tym:
- 203.613,28 zł - zajęcia terapeutyczno- edukacyjne,
- 16.988,08 zł - obsługa księgowa, koordynator, materiały biurowe.
Kwota środków niewykorzystanych w wysokości 9.273,75 zł została zwrócona na
rachunek Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z zapisami zawartej umowy.
2. Ochrona zwierząt: humanitarne odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Pruszcz Gdański miejsca w schronisku dla zwierząt na
podstawie umowy GK.032.1.17.2019.OŚ/36 z dnia 31 grudnia 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”.

W 2020 roku na realizację zadania publicznego stowarzyszenie otrzymało
dotację w kwocie 60.000,00 złotych. Środki finansowe na całkowitą realizację zadania
wyniosły 56.700,00 zł (42.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański,
4.200,00 zł środki własne stowarzyszenia oraz 10.500,00 zł wkład

osobowy

stowarzyszenia) w tym:
- 6.102,00 zł - usługi weterynaryjne,
- 14.058,00 zł - wywóz nieczystości, energia, gaz, paliwo, woda, leki,
- 26.040,00 zł – wynagrodzenie opiekunów,
- 10.500,00 zł – wolontariat.
Kwota środków niewykorzystanych w wysokości 18.000,00 zł została zwrócona na
rachunek Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z zapisami zawartej umowy.
3. Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych na podstawie umowy
OS.032.2.6.2020.SP1/506 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zawartej w wyniku
rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie
realizowane było przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Dolina Raduni”. Przedmiotem
umowy była realizacja zadania publicznego pod nazwą ; Gminne Zajęcia SportowoRekreacyjne „SPINNING ROWEROWY 2020”.
W 2020 roku na realizację zadania publicznego stowarzyszenie otrzymało dotację w
kwocie 7.000,00 złotych. Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły
1.585,69 zł (1.427,12 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, 158,57 zł
środki własne stowarzyszenia) w tym:
- 1.285,69 zł – druk plakatów, wynajem sali, wynagrodzenie instruktora, środki
spożywcze,
- 300,00 zł obsługa księgowa i biurowa.
Kwota środków niewykorzystanych w wysokości 5.572,88 zł została zwrócona na
rachunek Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z zapisami zawartej umowy.
4.

Upowszechnianie

działalności

kulturalnej

na

podstawie

umowy

OS.032.2.5.2020.SP1/505 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zawartej w 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: III Gminny konkurs artystyczny
„Pociąg do sztuki 2020”. W 2020 roku na realizację zadania publicznego stowarzyszenie
otrzymało dotację w kwocie

7.000,00 złotych. Środki finansowe na całkowitą realizację

zadania wyniosły 10.864,00 zł (7.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański,
3.614,00 zł środki własne stowarzyszenia oraz 250,00 zł wkład osobowy stowarzyszenia) w
tym:

- 10.564,00 zł - druk plakatów, honoraria jury, nagrody pieniężne, projekt i skład
katalogu, druk katalogu,
- 300,00 zł - obsługa biurowa i księgowa.
Kwota udzielonej dotacji została wykorzystana w całości.

5. Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański na
podstawie umowy OS.032.2.7.2020.SP1/507 z dnia 18 sierpnia 2020 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 „Czarodziejski świat baniek”. W 2020 roku na realizację
zadania publicznego stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 3.700,00 złotych.
Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 4.608,00 zł (3.700,00 zł
dotacja celowa z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, 300,00 zł środki własne
stowarzyszenia oraz 608,00 zł wkład osobowy i wkład rzeczowy stowarzyszenia) w
tym:
- 2.000,00 zł - warsztaty artystyczne, spektakl oraz upominki dla uczestników,
- 2.000,00 zł - warsztaty kulinarne,
- 200,00 zł - wynajem sali,
- 408,00 zł - obsługa księgowa, koordynator.
Kwota udzielonej dotacji została wykorzystana w całości.
Gmina Pruszcz Gdański w 2020 r. wspomagała rozwój przedsiębiorczości poprzez
udostępnianie informacji o organizowanych bezpłatnych imprezach szkoleniach i
konsultacjach oraz pracownicy Urzędu udzielali informacji o możliwości pozyskiwania
środków z Funduszy Europejskich na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.
Gmina Pruszcz Gdański wspierała w 2020 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 - 7.386,00 zł
- Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy – 2.9240,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego – 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei” – 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - 3.2373,25 zł
- Stowarzyszenie „Żuławy” – 3.078,20 zł,
2. udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy
Pruszcz Gdański zgodnie z ich kompetencjami.
Gmina współdziałała w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w
szczególności ze środków unijnych. Przedstawiciele samorządu gminnego brali udział
w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi dotyczących wzajemnej współpracy i
bieżących problemów.
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