Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pszczółki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2016
W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki Nr
XXIII/246/13 został przyjęty „Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi na lata 2014-2016, który określa zasady, formy i cele współpracy
Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności
w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W 2016 roku Program został
zrealizowany w przedstawionym poniżej zakresie.
1. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 2 Programu w ramach przeprowadzonego konkursu
z zakresu pomocy społecznej udzielono dotacji w wysokości 456.480,00 zł Fundacji
Żyć Godnie w Kolniku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kolniku. Fundacja złożyła sprawozdanie z działalności i w terminie rozliczyła się
z otrzymanej dotacji (sprawozdanie znajduje się na stanowisku ds. kultury i sportu).
2. W ramach pozafinansowych form współpracy, o których mowa w §9 Programu,
Gmina wydaje materiały promocyjne oraz nieodpłatnie udostępnia organizacjom
pozarządowym pomieszczenia i sprzęt:






sale w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 i ul. Pomorska 20 na spotkania Koła Wędkarskiego” Żwirek,” Klubu Seniora „Pszczółkowianki”,
Ochotniczej Straży Pożarnej,
świetlica wiejska w Różynach - na działalność Koła Gospodyń Wiejskich
w Różynach, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Różynach,
świetlica wiejska w Skowarczu - na działalność Koła Gospodyń Wiejskich
w Skowarczu,
świetlica wiejska w Kolniku - na działalność Koła Gospodyń Wiejskich
w Kolniku,
obiekty sportowe znajdujące się na terenie gminy: stadion sportowy
w Pszczółkach, zaplecze sportowe w Pszczółkach, boisko ze sztucznej murawy
przy stadionie sportowym w Pszczółkach, kompleksy boisk ORLIK
w miejscowościach Pszczółki i Różyny - na treningi i rozgrywki organizacji
zrzeszających sportowców z terenu gminy.

3. W ramach pozafinansowych form współpracy, o których mowa w § 9 pkt.7
Programu, Gmina promowała organizacje pozarządowe poprzez
funkcjonowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pszczółkach
w „Ważnych instytucjach” zakładki „organizacje pozarządowe” z wykazem
wszystkich organizacji pozarządowych oraz „Sport” z aktualnymi
informacjami dot. meczy i imprez sportowych organizowanych przez

stowarzyszenia na gminnych obiektach.
4. W ramach realizacji § 10 ust. 2 pkt. 1 w obszarze przeciwdziałania patologiom
społecznym i uzależnieniom w 2016 roku Gmina:
 prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną w Pszczółkach, w tym zajęcia
z psychologiem,
 realizowała zadania dotyczące udzielania pomocy ofiarom przemocy domowej
- grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
 organizowała zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa
i terapeutę uzależnień.
Gmina udzieliła wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym wg poniższej
tabeli :
Lp.

Nazwa współpracującej
organizacji pozarządowej

Wydatki poniesione
przez Gminę

Zadania sfinansowane
przez Gminę

1

Polski Związek Wędkarski
Okręg w Gdańsku Zarząd
Koła Nr 132 „ŻWIREK”

2.073,20 zł

wyjazdy na zawody
(przewóz uczestników)

2

Stowarzyszenie
Sportowo- Turystyczne Gminy
Pszczółki

58.417,00 zł

- wynagrodzenie
instruktorów

12.373,56 zł

- przewozy na mecze

1.880,00 zł

- opieka medyczna

10.271,34 zł

- wynagrodzenie
opiekuna stadionu

3

Gminny Ludowy Klub
Sportowy w Różynach

13.300,00 zł
924,95 zł

- wynagrodzenie
instruktora
- opieka medyczna

Gmina wspiera organizacje pozarządowe poprzez:
 wzajemne informowanie o planowanych i realizowanych projektach,
 informowanie organizacji pozarządowych o możliwości dofinansowania,
 koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (Wielki Dzień
Pszczół, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień ziemniaka, udział
w powiatowym Turnieju KGW, Festyn młodzi dla środowiska,
przedpremierowy pokaz filmu „Założę czerwone spodnie”), Koncert „123 lata
ku wolności”, uczestnictwo KGW Skowarcz w pokazie Powiatowego

Bożonarodzeniowego Stołu, udział w festiwalu Bioróżnorodności)
Ponadto w ramach popularyzacji trzeźwego i zdrowego trybu życia oraz
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także wsparcia osób
starszych i samotnych Gmina zorganizowała i sfinansowała :
Lp. Nazwa współpracującej
instytucji / miejsce realizacji

Wydatki poniesione Zadania
przez Gminę
sfinansowane przez
Gminę

1

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach

6.300,00 zł

zajęcia taneczne

2

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach

7.200,00 zł

zajęcia muzyczne

3

Świetlica wiejska w Skowarczu

13.310,00 zł

zajęcia muzyczne

4

Świetlica wiejska w Skowarczu

2.700,00 zł

Zajęcia taneczne dla
Seniorów

5

Publiczne Gimnazjum
w Pszczółkach

750,00 zł

Zakup
strojów
sportowych

6

Świetlica wiejska w Różynach

6.298,70zł

Zajęcia
baletowe
dla dzieci

7

ORLIK w Różynach

32.000,00 zł

wynagrodzenie
animatora

8

ORLIK w Pszczółkach

38.363,20 zł

wynagrodzenie
animatora

9

Teren gminy Pszczółki

3.600,00 zł

10

Świetlica wiejska w Różynach

11

MIKOŁAJKI
„Częstujemy cukierkami
– nie narkotykami” teren gminy oraz
zabawa Mikołajkowa
dla dzieci

7.717,35

Zajęcia rekreacyjnosportowe
(wynagrodzenie
opiekuna świetlicy)

Świetlica wiejska w Kolniku

5.100,00 zł

Zajęcia rekreacyjnosportowe
(wynagrodzenie
opiekuna świetlicy)

12

Świetlica wiesjka w Kleszczewku

7.050,00 zł

Zajęcia rekreacyjnosportowe
(wynagrodzenie
opiekuna świetlicy)

13

Świetlica wiejska w Skowarczu

7.437,68 zł

Zajęcia rekreacyjnosportowe

(wynagrodzenie
opiekuna świetlicy)

14

Świetlica wiejska w Żelisławkach

14.062,80 zł

Zajęcia rekreacyjnosportowe
(wynagrodzenie
opiekuna świetlicy)

W 2016 roku z budżetu gminy zostały pokryte wydatki bieżące związane z gminną
infrastrukturą sportową :
 utrzymanie płyty głównej stadionu sportowego oraz boiska
w Różynach
55.188,00 zł
 koszt zakupu energii (stadion i ORLIK w Różynach)
9.653,53 zł
 koszt zakupu gazu zaplecze sportowe
9.427,53 zł
 drobne zakupy, naprawy
2.081,00 zł
 najem sanitariatów
960,00 zł
 zakup bramek i siatek Pszczółki, Ostrowite, Różyny, Kolnik 11.408,00 zł
 wywóz śmieci
954,36 zł
 przeglądy techniczne
1.161,00 zł
 ubezpieczenia obiektów
3.037,79 zł
 zakup drobnego sprzętu (Orlik Różyny)
974,00 zł
 zatrudnienie pracownika (Różyny)
4.384,00 zł
 badania lekarskie dla sportowców (Pszczółki)
2.448,00 zł
Razem : 101.677,21 zł

