SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ZA 2014 ROK”

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 o wolontariacie.
1. Zgodnie z § 8 pkt.2 Programu w ramach przeprowadzonego konkursu z zakresu
pomocy społecznej udzielono dotacji w wysokości 360.000,00 zł Fundacji Żyć Godnie
w Kolniku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku oraz na
montaż windy. Fundacja złożyła sprawozdanie z działalności i w terminie rozliczyła
się z otrzymanej dotacji (sprawozdanie znajduje się na stanowisku ds. kultury
i sportu). Na podstawie przepisów ustaw i innych niż ustawa o działalności pożytku
publicznego Gmina udzieliła Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Różynach dotacji
w kwocie 21.000,00 na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym. Dotacje
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie.
2. W ramach pozafinansowych form współpracy, o których mowa w § 9 Programu
Gmina udostępniła nieodpłatnie własne lokale i obiekty na spotkania, szkolenia,
konferencje i działalność statutową:


sale w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 i ul. Pomorska 20 na
spotkania: Koła Wędkarskiego „Żwirek”, Koła Pszczelarzy w Pszczółkach, Klubu
Seniora „Pszczółkowianki,” Ochotniczej Straży Pożarnej,



świetlica wiejska w Różynach na działalność: Stowarzyszenia „Nadzieja
Przyszłości”, Koła Gospodyń Wiejskich w Różynach, Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego w Różynach,



świetlica wiejska w Skowarczu: na działalność Koła Gospodyń Wiejskich
w Skowarczu,



pomieszczenia SP 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 aktualnych informacjami
dot. meczy i imprez sportowych organizowanych na gminnych obiektach,

4. W ramach realizacji § 10 ust. 2 pkt 1 w obszarze przeciwdziałaniom patologiom
społecznym i uzależnieniom w 2014 r. Gmina;


prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną w Pszczółkach, w tym zajęcia
z psychologiem,



realizowała zadania dotyczące udzielania pomocy ofiarom przemocy domowej –
grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,



zorganizowała wypoczynek podczas wakacji - kolonie w Przywidzu z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo,
zwłaszcza z problemem alkoholowym,



organizowała zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa
i terapeutę uzależnień,

5. Gmina sfinansowała wydatki związane z zajęcia sportowe:
Lp.

1

Nazwa współpracującej
organizacji pozarządowej

Wydatki
poniesione przez
Gminę
2.073,00 zł

wyjazdy na zawody

72.343,00 zł

opłata instruktorów

16.166,00 zł

przewozy na mecze

Gminne Stowarzyszenie

2.700,00 zł

opieka medyczna

Sportowe w Pszczółkach

9.485,00 zł

opłata opiekuna stadionu

Polski Związek Wędkarski

Zadania sfinansowane
przez Gminę

Okręg w Gdańsku Zarząd Koła
Nr 132 „ŻWIREK”

2

963,00 zł

zakup wyposażenia apteczki

6.000,00 zł

zakup sprzętu sportowego

3.600,00 zł

sportowe półkolonie

3

Gminny Ludowy Klub

12.840,00 zł

opłata instruktora

Sportowy w Różynach

960,00 zł

opieka medyczna

486,00 zł

przewóz na mecz

1.315,00 zł

zakup sprzętu sportowego

Ponadto w 2014 roku z budżetu gminy zostatały pokryte wydatki bieżące związane z gminną
infrastrukturą sportową:


utrzymanie płyty głównej stadionu sportowego oraz boiska w Różynach
53,013,00 zł



utrzymanie nawierzchni syntetycznych
4.708,80 zł



koszt zakupu energii do utrzymania obiektów (stadion i Orlik Różyny)
10.997,23 zł



drobne zakupy, naprawy
3.225,17 zł



usługi naprawcze i remontowe, najem sanitariatów
14.890,23 zł



wywóz śmieci
914,36 zł



przeglądy techniczne, ubezpieczenie obiektów
3.200,00 zł

Razem: 90.958,79 zł
6. Organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako forma wymiany informacji
na temat podejmowanych działań, możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań:


spotkanie z członkiniami KGW Skowarcz (dot. udziału członkiń Kół Gospodyń
Wiejskich ze Skowarcza w V Powiatowym Turnieju KGW w Suchym Dębie oraz
reprezentowanie

gminy

i

powiatu

na

Wojewódzkim

Turnieju

KGW

Powiatowym Turnieju KGW),


spotkanie z GSS Pszczółki (dot. realizacji zajęć sportowych na gminnych
obiektach sportowych)



spotkanie z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich w sprawie ustalenia
wzoru strojów



wspólna

realizacja

przygotowań

Meczu

Finałowego

Pucharu

Polski

rozgrywanego
w dniu 25.06.2014 r.
7. Wspólne opracowanie systemu wymiany informacji:


wzajemnie informowanie Gminy i organizacji pozarządowych o planowanych
i realizowanych projektach,



informowanie organizacji pozarządowych o możliwościach dofinansowania,



bieżący kontakt z organizacjami pozarządowymi dotyczący realizowanych
wspólnie działań,



koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (Wielki Dzień
Pszczół, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ziemniaka)

Ponadto Gmina sfinansowała :
Lp.

1

2

Nazwa współpracującej
instytucji/miejsce realizacji
Publiczne Gimnazjum

Wydatki
poniesione
przez Gminę

Zadania sfinansowane
przez Gminę
zajęcia taneczne dla

w Pszczółkach

5.150,00 zł młodzieży

Szkoła Podstawowa

1 000,00 zł zajęcia sportowe unihokej

w Pszczółkach
3

Publiczne Gimnazjum

630,00 zł aerobic

w Pszczółkach
4

Publiczne Gimnazjum

972,00 zł zajęcia z piłki siatkowej

w Pszczółkach
5

ZOL w Pszczółkach

5.500,00 zł gimnastyka korekcyjna dla
Seniorów

7

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Tczewie

12.160,00zł projekt „Umiem pływać”
współfinansowany
przez Ministerstwa Sportu
i Turystyki

7

Koło Gospodyń Wiejskich
w Skowarczu

9.471,00 zł uszycie 20 kompletów
strojów

