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.
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 11/17/2018 Rada 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,

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 realizacje zadania
wynosiły 160.000 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 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 wynosiły 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 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 realizacje
zadania wynosiły 60.000 zł. Finalnie 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
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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

Środki finansowe na całkowitą realizację zadania wyniosły 75.500,00 zł (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

działalności

kulturalnej

na

podstawie

umowy

OS.032.1.7.2019.PG/293 z dnia 9 sierpnia 2019 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: 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),
- 750,00 zł

na

koszty realizacji zadania- projekt plakatów i dyplomów oraz montaż

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 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.

