DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PELPLIN W 2013 ROKU
Realizując Uchwałę Nr XXIV/198/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, biorąc od uwagę wyniki pracy Komisji Konkursowej, przyznał wsparcie
finansowe z budżetu Gminy na niżej wymienione zadania:

NAZWA
OFERENTA

Fundacja
Jedynka
Dzieciom

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA

CAŁKOWITY
KOSZT ZADANIA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

DOFINANSOWANIA

Poczuj dźwięk,
przełam lęk

3 500,00 zł

3 889,00 zł Zadanie polegało na realizacji programu zajęć muzyczno-ruchowych
skierowanych do dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych. Zadanie stawiało na
rozwój osobisty dzieci i zdobywanie nowych umiejętności odbioru sztuki (muzyki
i tańca). Doświadczenia wyniesione ze spotkań z muzyką, grą na instrumentach
oraz tańcem pomogły dokonać wielu odkrywczych obserwacji będących
impulsem do rozwoju osobistego dziecka.
Podsumowaniem prowadzonych warsztatów była wystawa zdjęć w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, a także uroczysty występ uczestników zajęć przed
zaproszonymi gośćmi. Dzieci biorące udział w warsztatach miały wówczas okazję
zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych z wykorzystaniem
instrumentów perkusyjnych.

Polski Komitet
Pomocy
Społecznej
Pomorski
Zarząd
Wojewódzki

Aktywizacja życia
ludzi starszych

Uczniowski Klub Otwarte Turnieje
Sportowy Gminy Tenisa Stołowego w
Gminie Pelplin
Pelplin
"Tenisista"

2 000,00 zł

2 222,00 zł W ramach zadania w okresie jesiennym PKPS zorganizowany został „Dzień

3 000,00 zł

5 776,00 zł Otwarte Turnieje Tenisa Stołowego rozgrywane były od wiosny do jesieni 2013 r.

Seniora” oraz spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Adresatami
zadania były osoby starsze i w wieku emerytalnym, osamotnieni mieszkańcy
Pelplina, których nie stać na korzystanie z komercyjnych form spędzania wolnego
czasu.

Cykl imprez realizowany był z udziałem dzieci, młodzieży i osób dorosłych z
gminy Pelplin, powiatu tczewskiego, woj. Pomorskiego oraz województw i
państw ościennych.
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Spotkania
Polski Związek
integracyjne
Emerytów,
seniorów
Rencistów i
Inwalidów
Zarząd Oddziału
Rejonowego z
siedzibą w
Tczewie

1 000,00 zł

2 680,00 zł W ramach zadania, zorganizowany został „Dzień Seniora”. Świętowanie
rozpoczęła Msza Święta, następnie uczestnicy spotkali się w restauracji „Solec”.
Część oficjalną uświetnił występ szkolnego zespołu folklorystycznego „Gzuby z
Pelplińskiej Dwójki”.

Integracja osób
Polski Związek
starszych w
Emerytów,
lokalnym środowisku
Rencistów i
Inwalidów
Zarząd Oddziału
Rejonowego z
siedzibą w
Tczewie

1 500,00 zł

3 380,00 zł W ramach zadania uczestnicy projektu, emeryci i renciści z miejscowości Rudno

Aktywny Senior
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów
Zarząd Oddziału
Rejonowego z
siedzibą w
Tczewie
Caritas Diecezji
Pelplińskiej

Transport osób
niepełnosprawnych

wzięli udział w imprezie plenerowej sportowo – rekreacyjnej w Ośrodku
Wypoczynkowym w Szteklinie. Głównym celem spotkania była promocja
zdrowego i aktywnego stylu życia oraz popularyzacja aktywnych form spędzania
czasu wolnego. Na miejscu zaplanowano zabawy integracyjne prowadzone przez
animatora zabaw, spacery, inne aktywności oraz wspólne biesiadowanie. Ponadto
była tam możliwość uzyskania instruktażu dot. sposobu chodzenia z kijkami
nordic walking, ćwiczeń z gumami lateksowymi oraz skorzystania z innych porad.
Drugim punktem projektu była organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców
miejscowości Rudno. Podczas spotkania odbył się wysęp artystyczny oraz
poczęstunek.

800,00 zł

2 200,00 zł Celem zadania było zaktywizowanie grupy ok. 40 seniorów, mieszkańców
Pelplina i okolic, a także integracja środowisk, poprawa jakości życia i
profilaktyka zdrowotna.
W ramach zadania odbyła się wycieczka do miejscowości Szteklin, gdzie odbyła
się biesiada przy ognisku. Atrakcją wycieczki była kąpiel w jeziorze, pływanie
kajakami po jeziorze, spacer z kijkami (Nordic Wolking), gra w badmintona,
konkursy, gry oraz wspólna zabawa.

4 000,00 zł

5 000,00 zł Problemem na jaki odpowiadało to zadanie było wspieranie aktywności osób

niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach w ramach działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Grupa korzystająca z usług specjalistycznych w ramach działalności ŚDS to 18
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Towarzystwo
Przyjaciół
Zabytków
Pelplina

VII Przegląd
Zespołów Muzyki
Dawnej w Pelplinie

2 500 zł

osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkująca na terenie miasta
Pelplin, wsi Rudno, Janiszewko, Nowy Dwór. Żadna z osób nie jest na tyle
sprawna by samodzielnie dotrzeć na zajęcia. Sytuacja ta wynika nie tylko z
powodu niepełnosprawności, ale także z powodu czynników społecznych rodzin
uczestników, gdzie występuje problem ubóstwa, patologii społecznej, zaburzeń
psychicznych wśród rodziców, chorób wynikających z podeszłego wieku
rodziców i opiekunów.
Istniejąca sytuacja wymagała zagwarantowania uczestnikom możliwości dotarcia
na zajęcia, gdzie mogli uczestniczyć w programie wsparcia, gwarantującym
zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych
z terenu miasta i gminy Pelplin.
3 000zł Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice Katedralnej stanowił imprezę
towarzyszącą XIII Jarmarkowi Cysterskiemu w Pelplinie. Na VII Przegląd
zaproszone zostały młodzieżowe amatorskie zespoły muzyki dawnej z całej
Polski, które wykonywały repertuar indywidualny (w sobotni wieczór) oraz
wspólny (prezentowany podczas niedzielnego koncertu finałowego). Ich pobyt w
Pelplinie koordynował się również w programie z warsztatami historyczno –
teatralnymi dla młodzieży szkół przygotowujących program historyczny (turniej i
biesiada w sobotni wieczór). Dlatego też oferta skierowana była do młodzieży z
Pelplina i okolic oraz powiatu tczewskiego, która miała możliwość integrowania
się z przybyłymi członkami młodzieżowych zespołów muzyki dawnej.
W ramach zadania odbył się przemarsz zespołów przez miasto, zapraszający
mieszkańców do uczestnictwa w prezentacjach, krótki koncert flażoletów przed
Bazyliką Katedralną oraz dwugodzinny koncert konkursowy.
Drugą odsłonę Przeglądu stanowił koncert galowy po Mszy Św. inaugurującej
XIII Jarmark Cysterski.

Towarzystwo
Przyjaciół
Zabytków
Pelplina

Obchody 85-lecia
Muzeum
Diecezjalnego w
Pelplinie

4 000,00 zł

4 900,00 zł Jedna z kluczowych instytucji kultury w Województwie Pomorskim w 2013 r.
obchodziła jubileusz 85-lecia istnienia. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół
Zabytków Pelplina rozmiłowane w zbiorach muzeum przygotowało dwie wystawy
połączone z koncertami muzyki klasycznej.
1. Wystawa rzeźb prof. Gustawa Zemły pt. „Oto człowiek”, której
towarzyszyć będzie koncert muzyki hiszpańskiej w wykonaniu zespołu
Triolet.
2. Wystawa – pokaz premierowy 30 tablic reliefowanych prof. Stanisława
Kulona, której towarzyszył koncert muzyki francuskiej w wykonaniu
zespołu Collegium Vocale.
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Klub Sportowy
„Wierzyca”
Pelplin

Turniej oldbojów im.
A. Zandera"
połączony z meczami
pokazowymi
młodych adeptów
piłki nożnej

2 000,00 zł

3 860,00 zł W ramach zadania przeprowadzony został turniej oldbojów podczas którego
mieszkańcy gminy Pelplin mogli wspierać swoim dopingiem drużynę pelplińskich
oldbojów. Podczas turnieju będzie można skorzystać z wielu atrakcji np. gry i
zabawy dla dzieci, konkursy dla najmłodszych i osób dorosłych oraz konsumpcji.

Zrzeszenie
KaszubskoPomorskie

Cztery pory roku z
poezją ks. Janusza
St. Pasierba”

3 000,00 zł

4 250,00 zł W roku 2013 odbył się cykl czterech spotkań (wiosna, lato, jesień, zima). Każde z
nich składało się z trzech części. W pierwszej odbyła się krótka prelekcja
dotycząca twórczości ks. Janusza St. Pasierba (wygłoszona przez polonistów), w
części drugiej aktorzy (Elżbieta Goetel, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Jerzy
Dąbkowski) czytali wiersze poety, zaś w części trzeciej odbył się koncert
muzyczny w wykonaniu instrumentalisty. Każdemu koncertowi towarzyszyła
ekspozycja archiwów przygotowana przez Bibliotekę Diecezjalną w Pelplinie.

Stowarzyszenie na
rzecz Aktywności
SpołecznoArtystycznej

DogTrekking

2 500,00 zł

Parafialny
Zespół Caritas
Pelplin

Organizacja
wypoczynku
letniego dla dzieci i
młodzieży w
ramach zajęć
„Parafialnego
Centrum Dzieci i
Młodzieży”

4 000,00 zł

3 250,00 zł Celem ogólnym projektu „DogTrekking” była prezentacja walorów turystycznych,
krajoznawczych i przyrodniczo-ekologicznych Miasta i Gminy Pelplin oraz próba
upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji, poprzez organizację
nowatorskiego i popularnego sposobu na aktywną rekreację tzw. DogTrekkingu
w którym udział może wziąć każdy, a w szczególności ci którzy lubią spędzać
aktywnie czas wśród przyrody, w towarzystwie swojego najwierniejszego
przyjaciela – psa. Działania projektu kierowane były przede wszystkim do
szerokiej rzeszy mieszkańców miasta i gminy lecz także do szerokiego grona
sympatyków sportu, rekreacji i turystyki z psem z całej Polski.
Dogtrekking jest nową i atrakcyjną formą rekreacji, Grono zwolenników wciąż się
powiększa. Dogtrekking zapewnił świetną zabawę na świeżym powietrzu,
dostarczył wielu emocji, umożliwił kontakt z przyrodą.
10 236,00 zł Celem zadania było podwyższenie jakości spędzania wolnego czasu,
prorogowanie zdrowego i higienicznego stylu życia, kształtowanie osobowości,
wpieranie i stymulowanie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, wzmacnianie
pozytywnych więzi środowiskowych, rozwijanie pozytywnych wzorców,
nauczenie współpracy w grupie, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.
Na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku Parafialny Zespół Caritas zorganizował
trzy jednodniowe wyjazdy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, która w ciągu roku
bierze udział w zajęciach Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży (PCDiM). W
ramach każdego wyjazdu odbył się 3 godzinny pobyt w parku wodnym,
zwiedzanie miasta oraz pobyt w parku rozrywki, kręgielni lub seans filmowy w
kinie. Trzy grupy (służby liturgiczne grupa starsza i młodsza oraz dzieci ze
świetlicy parafialnej), z których każda liczyła 40 osób, w tym czasie
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wypoczywała w ośrodku rekolekcyjnym przy parafii św. Andrzeja w Garczynie k.
Kościerzyny. W trakcie wypoczynku realizowany był program dydaktyczno –
wychowawczy. Nad wypoczynkiem czuwał zespół wykwalifikowanych
wychowawców – wolontariuszy, działających przy PCDiM.
Caritas Diecezji
Pelplińskiej

VI Kociewskie
Igrzyska Sportowe
Osób
Niepełnosprawnych
Pelplin-PomorzePolska 2013

6 500,00 zł

44645,00 zł Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych (KISON) są największą
imprezą sportową dla niepełnosprawnych sportowców na Pomorzu. Impreza łączy
dwie idee. Pierwsza z nich to sportowe współzawodnictwo w warunkach
profesjonalnych, zmierzające do tego, aby niepełnosprawni sportowcy mieli
możliwość startu przed publicznością, zgodnie ze standardowymi procedurami
zawodów sportowych. Procedury te służą edukowaniu niepełnosprawnych
sportowców i ich opiekunów. Najważniejsze z tych procedur to występowanie
regulaminu igrzysk, odpowiednie okoliczności zgłaszania reprezentacji
poszczególnych placówek, starty zgodnie z listami startowymi, weryfikacja
sędziowska. Istotnym elementem realizacji tej idei jest uczestnictwo w całym
procesie organizacyjnym wolontariuszy w tym przede wszystkim młodocianych.
W imprezie uczestniczyło ponad 350 sportowców niepełnosprawnych, natomiast
w charakterze widza oglądało ją ok. 650 osób. Niewątpliwą atrakcją zawodów

był mecz piłkarski Gwiazdy Sportu i Telewizji vs Caritas i Przyjaciele. W
tym roku zwyciężyła drużyna Caritas i Przyjaciele 4:1. Stan rywalizacji po
czterech meczach jest 2:2. W drużynie Gwiazd zagrali m.in. Jarosław
Jakimowicz, Przemysław Cypryański (w przeddzień KISON wrócił z
Mistrzostw Świata Artystów w Moskwie) Tomasz Kalczyński, Robert
Moskwa, Michał Chorosiński, Jacek Elvis Dymek. Uroczystość
prezentacji drużyn uświetnił Jacek Elvis Dymek, śpiewając składankę
utworów Elvisa Presleya. Uczestniczy Igrzysk zostali udekorowanie
medalami przez Gwiazdy, co było dla wielu wspaniałym przeżyciem.
Fundacja
Jedynka
Dzieciom

Teatralna
Jedyneczka

3 000,00 zł

3 344,00 zł Celem projektu „Teatralna Jedyneczka” było utworzenie grupy teatralnej w
Przedszkolu Nr 1 w Pelplinie. Mali aktorzy wraz z nauczycielami
przygotowywały przedstawienia, które były wystawiane na dużej scenie. Dla
autorów projektu ważne było, aby wychowankowie brali czynny udział w
powstawaniu każdego etapu przestawienia – od przygotowania dekoracji do
wystawienia sztuki. Dzieci uczestniczyły w zajęciach logopedycznych,
muzycznych, plastycznych oraz próbach przygotowywanego spektaklu.
Pierwszym ich poczynaniem było przygotowanie inscenizacji z okazji nadania
nazwy przedszkolu, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności.
Na uroczystej gali nadania nazwy „Jedyneczka” odbyło się również
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jedyneczka w oczach dziecka”, na
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którym zostały wręczone nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu.
Przedstawienie było pierwszym z wielu planowanych występów. Kolejne
przedstawienia i uroczystości z udziałem grupy teatralnej odbywały się będą przy
okazji uroczystości szkolnych takich jak: Dzień matki, zakończenie roku
szkolnego itp. Natomiast w Bibliotece Publicznej w Pelpinie została stworzona
wystawa fotograficzna pt. „Przedszkole dawniej i dziś”, na której znalazły się
najważniejsze fotografie ukazujące historię przedszkola.

Stowarzyszenie
"Wesoła
Stonoga"

Wesoła Olimpiada

Uczniowski Klub Unihokej naszą
pasją
Sportowy
"Olimp Rudno"

Razem:

4 500,00 zł

7 495,00 zł Wesoła Olimpiada to dzień aktywności ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z
Gminy Pelplin w ramach corocznie organizowanych w Pelplinie Dni Godności
Osób Niepełnosprawnych. Głównym partnerem przedsięwzięcia był Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pelplinie. Podczas „Dni Godności Osób
Niepełnosprawnych 2013” SOSW w Pelplinie zorganizował m.in. spotkania dla
samorządowców i przedstawicieli różnych placówek pomocowych, konkursy i
spotkania integracyjne oraz warsztaty dla rodziców. Stowarzyszenie wychodząc
naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zorganizowało dzień z
atrakcjami dla dzieci. Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali przedstawiciele ze
szkół i przedszkoli ogólnodostępnych z Gminy Pelplin.
W ramach zadania zorganizowano na terenie przy ZKiW nr 1 w Pelplinie, który
bezpośrednio sąsiaduje z SOSW w Pelplinie zabawy, w skład, której weszły
różnorakie atrakcje. Zorganizowany został szereg zabaw ruchowych,
zręcznościowych, integracyjnych i artystycznych. Zajęcia były dostosowane do
indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników.

2 200,00 zł

2 450,00 zł Celem zadania było stworzenie ligi wewnątrz szkolnej i gminnej. W

ramach zadania zorganizowane zostały turnieje, zapewniające drużynom
biorącym w nich udział sprzęt i wyposażenie. Od lat uczniowie ZKiW w
Rudnie trenują tę dyscyplinę na prowizorycznym, niekompletnym i bardzo
już zniszczonym sprzęcie do unihokeja, dlatego w ramach zadania został
zakupiony sprzęt do gry w unihokeja.

50 000,00 zł

112 577,00 zł

Zadanie zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert:
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NAZWA
OFERENTA

Fundacja
Jedynka
Dzieciom

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA

CAŁKOWITY
KOSZT ZADANIA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

DOFINANSOWANIA

Rowerowy Pelplin

2 832,18 zł

20 312,68 zł Celem zadania była poprawa jakości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w
gminie Pelplin poprzez budowę parkingów dla rowerów oraz popularyzacja
roweru jako środka komunikacji krótkodystansowej i rekreacji. W ramach zadania
powstały 2 parkingi rowerowe w gminie Pelplin. 1 parking przy ZKiW w
Pelplinie (40 miejsc postojowych dla rowerów), 1 parking przy skateparku w
Rożentalu (10 miejsc postojowych dla rowerów). W dniach 2.11.2013 i 8.11.2013
r. osoby parujące na nowo wybudowanych parkingach dostały koszulkę z logo
projektu „Rowerowy Pelplin”. Łącznie rozdano 40 koszulek promujących rower
jako ekologiczny środek transportu.
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