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Rozdział i
Wprowadzenie

Roczny program współpracy gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art� 3 ust� 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r� o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie na 2016 rok, stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy 
współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy 
Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców� Jest także istotnym elementem lokalnej polityki społecznej 
i finansowej Gminy�

Roczny program jest uszczegółowieniem Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art� 3 ust� 3 ustawy z o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016–2019� Projekt programu opracowany został przez 
przedstawicieli Samorządu Gminy Gniew, tj� Burmistrza, Radę Miejską oraz pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Gniew i jednostek organizacyjnych Gminy Gniew, odpowiedzialnymi za realizację programu, 
w ścisłej współpracy z Gniewską Radą Organizacji Pozarządowych�

Program zawiera wszystkie punkty określone w art� 5a pkt� 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie�

Rozdział ii
Postanowienia ogólne

2.1. Ilekroć w tekście mowa jest o:
a) programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Gniew z organi-

zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art� 3 ust� 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r� o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”;

b) wieloletnim programie – należy przez to rozumieć „Wieloletni program współpracy Gminy 
Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art� 3 ust� 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r� o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2016 – 2019”;

c) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r� o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz� U� z 2014 r� poz� 1118, z późn� 
zm�);

d) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymie-
nione w art� 3 ust� 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj�:

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach •	
publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki niepo-
siadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 
i stowarzyszenia,
osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku •	
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,•	
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spółdzielnie socjalne,•	
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące •	
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r� o kulturze 
fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

e) organach gminy – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Gniewie wraz z komisjami i Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gniew;

f ) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Gniewie;
g) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Gniew;
h) gminie – należy przez to rozumieć gminę Gniew;
i) referaty – należy przez to rozumieć referaty Urzędu Miasta i Gminy Gniew;
j) jednostki organizacyjne – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Gniewie, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gniewie i Gminny Ośrodek 
Sportu w Gniewie oraz szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Gniew;

k) grupie nieformalnej – należy przez to rozumieć organizację dobrowolną, spontaniczną, 
tworzoną na bazie więzów nieformalnych;

l) GROP – należy przez to rozumieć Gniewską Radę Organizacji Pozarządowych, która repre-
zentuje gniewskie organizacje pozarządowe i jest wyłoniona podczas forum przy udziale 
przedstawicieli Burmistrza; 

ł) wspólnocie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkańców, spełniającą 
ustawowe kryteria organizacji pozarządowej, utworzoną na podstawie przepisów ustawy 
o własności lokali i wypełniającą wszystkie warunki określone w art� 3 ust� 1 i 2 ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie�

2.2. Program jest uszczegółowieniem długofalowej strategii rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie reali-
zowanej lokalnej polityki społecznej zawartej w wieloletnim programie�

2.3. Program określa cele, zasady, zakres przedmiotowy i formy współpracy organów gminy  
z organizacjami, priorytetowe zadania publiczne na rok 2016 i wysokość środków przeznaczonych na 
realizację programu, okres i sposób realizacji programu, sposób oceny tej realizacji, tryb powoływania 
i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert oraz 
informacje o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji�

Rozdział iii 
Cel główny i cele szczegółowe programu

Cel główny oraz cele szczegółowe programu zostały określone w wieloletnim programie – rozdział III�

Rozdział iV 
zasady współpracy

Zasady współpracy zostały określone w wieloletnim programie – rozdział IV�
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Rozdział V
zakres przedmiotowy

Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami określa art� 7 ust� 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r� o samorządzie gminnym oraz art� 4 ust� 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r� o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie�

Rozdział Vi 
Formy współpracy

6.1. Formy współpracy zostały określone w wieloletnim programie – rozdział VI�

6.2. W roku 2016 zostaną określone szczegółowe zasady dotyczące następujących form współpracy:
a) o charakterze finansowym:

udzielanie dotacji celowych;•	
b) o charakterze pozafinansowym:

GROP we współpracy z samorządem wypracuje strategię, zmierzającą do podniesienia •	
poziomu integracji między organizacjami;
udzielanie wsparcia w zakresie usług transportowych określone zostanie w toku konsultacji •	
pomiędzy gminą a GROP;
koordynacja współpracy z organizacjami�•	

Rozdział Vii 
Priorytetowe zadania publiczne i wysokość środków  

na realizację programu

Ustala się następujące zadania priorytetowe gminy w zakresie współpracy z organizacjami na rok 2016:

1� w obszarze edukacji, oświaty i wychowania – 1 430 000 zł (w 2015 roku kwota ta wynosiła  
1 200 000 zł):
a) prowadzenie placówek oświatowych;

2� w obszarze kultury i sztuki – 245 000 zł (w 2015 roku kwota ta wynosiła 240 000 zł):
a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, mającym 

na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych twórców (25 000 zł),
b) wsparcie działań grup inicjatywnych działających w sferze kultury (100 000 zł),
c) wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji z organizacjami (120 000 zł);
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3� w obszarze ochrony środowiska – 84 500 zł (w 2015 roku kwota ta wynosiła 83 000 zł):
a) zwiększanie świadomości z zakresu ochrony środowiska i przyrody mieszkańców gminy, 

poprzez działania realizowane w siedzibie Eko-Centrum Heliantus, takie jak: organizowanie 
warsztatów, konkursów, akcji itp�, w tym organizacja czasu wolnego, szczególnie w okresie 
wakacji i ferii zimowych;

4� w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 125 000 zł (w 2015 roku kwota ta wynosiła  
120 000 zł):
a) zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) koordynacja i finansowanie transportu na rozgrywki ligowe, zatrudnianie instruktorów spor-

towych z drużynami poszczególnych klubów sportowych;

5� w obszarze profilaktyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego – 580 000 zł (w 2015 roku kwota ta wynosiła 484 000 zł):
a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocja zdrowego trybu życia  

(19 000 zł),
b) realizacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – (561 000 zł);

6� w obszarze turystyki i aktywnego wypoczynku – 15 000 zł (w 2015 roku kwota ta wynosiła 15 000 zł):
a)  wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze szczególnym uwzględnie-

niem działań promujących gminę poprzez organizacje, których członkiem jest gmina Gniew 
(8 000 zł),

b)  monitoring i promocja szlaków turystycznych (7 000 zł);

7� w obszarze działalności wspomagającej organizacje pozarządowe (technicznie, szkoleniowo, infor-
macyjnie, finansowo) oraz popularyzacji i organizacji wolontariatu – 75 000 zł (w 2015 roku kwota ta 
wynosiła 65 000 zł):
a) prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia NGO i popularyzacja idei wolontariatu poprzez 

organizację imprez i promocję (65 000 zł),
b) wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji, poprzez zlecenie realizacji kon-

kursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji (10 000 zł)�

Rozdział Viii 
okres i sposób realizacji programu

8.1. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r�

8.2. Realizacja programu następuje w formach wskazanych w wieloletnim programie – rozdział VI�

8.3. Realizatorami programu są podmioty wskazane w wieloletnim programie – rozdział V�

8.4. Program realizowany będzie w szczególności poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych 
organizacjom na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb wykonywania zadania lub można je wykonać efektywniej  
w inny sposób�
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8.5. Obowiązkowy termin ogłaszania konkursów dla zadań zaplanowanych do realizacji w trakcie całego 
roku 2017 – do 22 listopada 2016 r�

8.6. Obowiązkowy termin ogłaszania konkursów dla zadań realizowanych w pierwszym półroczu roku 
2017 – do 22 listopada 2016 r�

8.7. Obowiązkowy termin ogłaszania konkursów dla zadań realizowanych w drugim półroczu roku 2017 
– do 23 maja 2016 r�

Rozdział iX 
Sposób oceny realizacji programu

Sposób oceny realizacji programu został określony w wieloletnim programie – rozdział XIII�

Rozdział X 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych  

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkur-
sach ofert został określony w wieloletnim programie – rozdział X�

Rozdział Xi
informacje o sposobie tworzenia programu 

oraz o przebiegu konsultacji

11.1. W ramach prac nad tworzeniem programu w dniu 4 listopada 2015 r� odbyło się spotkanie z udziałem 
przedstawicieli Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Burmistrza, Przewodniczącej Rady Miej-
skiej, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych, podczas których opracowano zasadniczą 
część projektu dokumentu, w tym przede wszystkim priorytetowe zdania publiczne i wysokość 
środków przeznaczonych na ich realizację� Merytorycznego wsparcia przy tworzeniu dokumentu 
udzielił Piotr Stec – prezes Fundacji M�A�P�A� Obywatelska z Kwidzyna, doświadczony animator działań 
społecznych, certyfikowany trener i doradca ds� współpracy międzysektorowej� 

11.2. Konsultacje programu prowadzone były zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r� o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr LII/432/10 z dnia 27 
października 2010 r� w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art� 3 ust� 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej 
tych organizacji�
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11.3. Konsultacje trwały w dniach 6–13 listopada 2015 r�

11.4. Zastosowane formy konsultacji programu:
a) bezpośrednie spotkania z przedstawicielami organizacji;
b) pisemne opinie lub uwagi zainteresowanych organizacji drogą pocztową, elektroniczną lub 

bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew�

11.5. Program umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew www�gniew�pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej www�bip�gniew�pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Gniew� 

11.6. W wyniku przeprowadzonych w takiej formie konsultacji nie zgłoszono żadnej uwagi�

11.7. Program skonsultowany został podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 16 listo-
pada 2015 r� 

11.8. 18 listopada 2015 r� projekt programu został zatwierdzony przez Burmistrza i skierowany do Rady 
Miejskiej� 


