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Załącznik nr 6

Notatka z Gniewskiego Forum Organizacji Pozarządowych 

w dniu 30 października 2012 roku

30 października o godz. 16.00 w Sali Kameralnej gniewskiej biblioteki odbyło się Gniewskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Wydarzenie  było  zwieńczeniem  konsultacji  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Gniew  na  2013  r.  Podczas  spotkania

powołano również nowych członków GROP-u, a także przedstawiono oferty dla organizacji pozarządowych.

Zebranych  gości  oraz  przedstawicieli  gniewskich  organizacji  pozarządowych  przywitał  Krzysztof  Urban,  przewodniczący

Gniewskiej  Rady Organizacji Pozarządowych. Po nim głos zabrała burmistrz Maria Taraszkiewicz – Gurzyńska, która mówiła o

istocie  wspólnego działania organizacji  pozarządowych i  tworzenia przez nie strategicznych dokumentów współpracy, czego

wyraz dała liczna obecność przedstawicieli organizacji. Jako że głównym celem spotkania było podsumowanie trwających od 26

września do 25 października konsultacji społecznych, założenia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew na 2013 r. oraz

priorytetowe zadania przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy Gniew Danuta  Zgubieńska.

Na zaproszenie  Stowarzyszenia  CAG  na  spotkanie  przyjechało  także  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Twórczych  Ę.  Przedstawiciele

organizacji, działający w "sieci latających animatorów", stworzonej w ramach organizacji, odwiedzają różne miejsca, centra czy

stowarzyszenia,  odpowiadając  jednocześnie  na  potrzeby  aktywnych  organizacji,  realizując  przy  tym  projekty,  obserwując  i

analizując sukcesy oraz problemy organizacji.

Podczas spotkania odbyły się także wybory członków Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele organizacji

wypełniali  deklaracje do głosowania oraz karty zgłoszenia kandydatów. W międzyczasie  jednak o programie Omnibus NGO,

dotyczącym form współpracy oraz pomocy i wsparciu organizacji, w tym szkoleniach dla liderów, księgowych oraz pojedynczych

orgaanizacji pozarządowych opowiedział Filip Jędruch z Fundacji Pokolenia. Po nim głos zabrała prezeska Fundacji Pokolenia

Waja Jabłonowska, która przedstawiła  Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz opowiedziała o zmianach w ustawach

ściśle obowiązujących fundacje oraz stowarzyszenia.

Oprócz  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  w  spotkaniu  udział  wzięli  także  burmistrz  miasta  i  gminy  Gniew  Maria

Taraszkiewicz - Gurzyńska, zastępca burmistrza Wojciech Szulc, przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie Walentyna Czapska

oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie. 

Kolejnym punktem spotkania były wybory do Gniewskiej  Rady Organizacji  Pozarządowych. Komisja wyborcza, w skład której

weszli Danuta Zgubieńska, ks. Zdzisław Ossowski oraz Natalia Erdanowska podliczyła głosy oddane na zgłoszonych kandydatów.

W  wyniku  wyborów  ustalono  nowy  skład   GROP-u:  Krzysztof  Urban  ze  Stowarzyszenia  CAG,  Danuta  Zgubieńska  ze

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Barka", ks. Andrzej Ossowski, Dorota Cybura z Gniewskiego Centrum Edukacji

Ekologicznej Helianthus, Agnieszka Piecuch i Romana Ostrowska - Kumor ze Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych

"Barka", Aneta Kłodda z KGW Kuchnia, Tadeusz Kordecki z Ludowego Zespołu Sportowego "Wisła" Walichnowy oraz Dariusz

Pliszka z Fundacji Eskadra RP. 

Na Forum przedstawiciele organizacji pozarządowych wypełniali ankiety dotyczące aktualizacji bazy organizacji pozarządowych

gminy  Gniew.  Z  uwagi  na  fakt,  że  nie  wszystkie  organizacje  mogły  uczestniczyć  w  spotkaniu,  a  niezakłócony  kontakt  z

przedstawicielami  organizacji,  w  tym  posiadanie  aktualnych  danych  kontaktowych  są  niezmiernie  istotne  i  umożliwią  w

przyszłości sprawniejszą organizację przygotowywanych inicjatyw na terenie gminy Gniew, ankieta zamieszczona została także

na stronie internetowej www.gniew.pl. 
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