
 

 

 

Sprawozdanie  z działalności  

Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

za 2020 rok 
 

Zarządzeniem nr 125/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Tczewa powołał członków 

Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję, na lata 2019-2022. 
 

Pierwsze posiedzenie II kadencji zaplanowane na dzień 23 marca 2020 roku nie odbyło się                  

z powodu ogłoszenia prze WHO w dniu 11 marca 2020 roku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną członkowie TRDPP otrzymali w dniu 18 maja 2020 roku, 

drogą e-mailową sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew                                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. Sprawozdanie zostało zaakceptowane 

jednomyślnie. 
 

W dniu 7 sierpnia 2020 roku członkowie TRDPP otrzymali drogą e-mailową projekt Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021. Projekt 

Programu został zaakceptowany jednomyślnie. 

 

Kolejne spotkanie odbyło się 28 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

 

W dniu 2 grudnia 2020 roku członkowie TRDPP otrzymali drogą e-mailową projekt  Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Tczewa na rok 2021. Projekt został zaakceptowany jednomyślnie. 

 

W 2020 roku Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła następujące uchwały:  

1. Uchwała nr 1/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania                       

z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego               

i o wolontariacie w roku 2019. 

2. Uchwała nr 2/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                    

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021. 

3. Uchwała nr 3/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu  Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Tczewa na rok 2021. 

 

Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną spotkanie świąteczno-noworoczne                            

z przedstawicielami organizacji pozarządowych nie odbyło się. 

 

 
    Sprawozdanie przygotowała:                                                                              Przewodniczący TRDPP 

Ewa Dzierżanowska-Wasielewska                                                                                 Jacek Prętki 

 


