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Załącznik nr 1 do uchwały 

Rady Miejskiej w Gniewie 

z dnia 26 kwietnia 2015 r. 

 

 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami 

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

pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok” oraz "Wieloletniego programu 

współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

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

za 2014 rok" 

 

Realizując zapisy art. 5 a ust. 3 i 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przedkłada Radzie Miejskiej w Gniewie sprawozdanie              

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi 

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

i wolontariacie na 2014 rok” oraz "Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew                        

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok". 

I. Numery uchwał i daty uchwalenia dokumentów: 

„Roczny Program Współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie w roku 2014” Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XL/283/13 w dniu                    

27 listopada 2013 roku.   

„Wieloletni program współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                    
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i o wolontariacie na lata 2012 – 2015” Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXI/147/12 w dniu 

26 czerwca 2012 roku. 

II. Realizatorzy programów: 

W realizacji programów po stronie Gminy uczestniczyli: 

1. Rada Miejska w Gniewie w zakresie wytyczania kierunków rozwoju społecznego 

Gminy i jej polityki finansowej; 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w zakresie realizacji tych założeń, podejmowania 

współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, 

decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym 

organizacjom w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Miejską za 

pośrednictwem: 

a. Referatu Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy w zakresie organizowania               

i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy gminą i organizacjami oraz 

finansowania i wspierania ich w zakresie organizacji i upowszechniania kultury, 

działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz popularyzacji idei 

wolontariatu, a także turystyki, aktywnego wypoczynku i promocji za pośrednictwem 

organizacji, których Gmina Gniew jest członkiem; 

b. Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w zakresie 

udostępniania lokali i nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Gniew 

na potrzeby organizacji; 

c. Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy - w zakresie 

finansowania i wspierania organizacji realizujących zadania w tematyce edukacji 

ekologicznej, monitoringu, promocji szlaków turystycznych i ochrony nad zwierzętami 

wolno żyjącymi w gminie Gniew;  

d. Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy – w zakresie finansowania organizacji 

prowadzących placówki oświatowe; 

e. Gniewskiego Centrum Reagowania – w zakresie realizacji przedsięwzięć w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Gniew 

oraz pomocy w zakresie prowadzenia ich bieżącej działalności; 

f. Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie – w zakresie udostępniania lokali i obiektów na 

potrzeby organizacji, finansowania i wspierania organizacji realizujących zadania                     
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z zakresu organizacji i uczestnictwa w imprezach sportowych (w tym rozgrywkach 

ligowych) i sportowo – rekreacyjnych; 

g. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie – w zakresie finansowania                        

i wspierania organizacji przy realizacji zadań z zakresu organizacji i upowszechniania 

kultury; 

h. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – w zakresie 

finansowania i wspierania organizacji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz udostępniania lokali na potrzeby 

organizacji; 

i. Szkół - Gminnych jednostek organizacyjnych – w zakresie udostępniania lokali, 

sprzętów i obiektów oraz wsparcia finansowego i organizacyjnego organizacji oraz 

współpracy      z organizacjami przy realizacji ich zadań. 

W realizacji programów po stronie organizacji uczestniczyły: organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie, tj.: 

a. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów             

o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 

jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów 

ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

b. 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,  

c. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

d. spółdzielnie socjalne, 

e. 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, 

a także grupy nieformalne. 
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III. Formy współpracy 

3.1. Finansowe formy wsparcia organizacji 

 

3.1.1. Otwarte konkursy ofert 

W 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w trybie art. 13 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. Opiniowaniem ofert, które wpłynęły w ramach konkursów zajmowały się 

powołane zarządzeniami Komisje Konkursowe, w skład których weszli wyznaczeni przez 

Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych działających na obszarze gminy. 

W ramach otwartych konkursów ofert w roku 2014 udzielono dotacji na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 314 249,99 zł, w tym: 

W OBSZARZE KULTURY I SZTUKI: 

a. 140.000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Gniewski Fundusz Minigrantów 2014” z zakresu organizacji i upowszechniania 

kultury w Gminie Gniew w roku 2014 – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych 

inicjatyw kulturalnych. 

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie CAG podzielone zostało na dwie części: 

1) Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych poprzez fundusz minigratów:    

• Inicjatywy kulturalne: w ramach sześciu naborów przyznane zostały 73 minigranty 

na łączną kwotę 32 100 zł: 

Lp . Nazwa Grupy / Nazwa Przedsięwzięcia Kwota 
całkowita 

Kwota 
wnioskow
anej 
dotacji 

Kwota 
przyznanej 
dotacji 

1 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „BARKA”/ Ferie z 
BARKĄ - III Warsztaty Artystyczne 

3510,00 500,00 500,00 

2 Centrum Aktywności Gimnazjalisty/ Ferie zimowe w Opaleniu 12100,00 500,00 500,00 

3 Rada sołecka w Jeleniu oraz mieszkańcy/ Kulturalny dzień w Jeleniu 1200,00 500,00 500,00 

4 Samorząd Szkolny Gogolewo/ "Z nami kolorowo, smacznie, zdrowo" 
-warsztaty realizowane w czasie ferii zimowych 

2500,00 500,00 500,00 

5 Samorząd Szkolny Tymawa/ Ferie zimowe 1960,00 500,00 500,00 
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7 Stowarzyszenie Przewodnicy Gniewscy / Noc Muzeów 2014 1000,00 500,00 500,00 

8 Grupa Bez Nazwy/ VIII Wiosenny Maraton Poetycki 2014 4100,00 500,00 500,00 

9 Fundacja im. Jana III Sobieskiego  
/ ALETEATR na Dzień Dziecka 

3950,00 500,00 500,00 

10 Koła Gospodyń Wiejskich w Piasecznie / Kulinarne Spotkania KGW 
Piaseczno 

1360,00 500,00 500,00 

11 Aktywni Szprudowianie / Warsztaty  - ozdoby wielkanocne 2150,00 500,00 500,00 

12 KGW Kolonia Ostrowicka / Niechaj wiosna zawita do naszych 
mieszkań 

1150,00 500,00 500,00 

13 Zajączki / Tradycje Świąt Wielkanocnych 2050,00 500,00 250,00 
14 Koło Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Opaleniu / Teki 

Kociewskie cz. VII 
3260,00 500,00 250,00 

15 Samorząd Szkolny w Gogolewie / Festyn Rodzinny "Mama, tata i ja - 
razem raźniej" 

3300,00 500,00 250,00 

16 Kółko Misyjne / Bal Dobrych Aniołów 2820,00 500,00 250,00 
17 Samorząd Szkolny w Tymawie / Festyn Rodzinny 2140,00 500,00 250,00 
18 Samorząd Szkolny w Tymawie / Bal Karnawałowo - Walentynkowy 1400,00 500,00 250,00 

19 Aktywni Inaczej / Festyn oraz Spotkania Integracyjne 1690,00 500,00 250,00 
20 Klub Seniora / Dzień Kobiet 1300,00 500,00 250,00 
21 KGW Nicponia / Pączkowe Szaleństwo 600,00 500,00 250,00 
22 Grupa teatralna przy ZSP Gniew/ "Mój Chrystus połamany" - występ 

teatralny 
2400,00 500,00 500,00 

23 Parafialny Zespół "CARITAS"/ VII MAryjny Przegląd Pieśni i 
Piosenki Religijnej Piaseczno 2014 

6500,00 500,00 500,00 

24 Centrum Aktywności Gimnazjalisty  
/ Dzień Matki i Dzień Dziecka - impreza integracyjna 

8040,00 500,00 500,00 

25 Grupa bez nazwy / IX Czwartki Poetyckie 2014 w Gniewie 6300,00 500,00 500,00 

26 Samorząd Szkolny Polskie Gronowo / Festyn Rodzinny 4300,00 500,00 500,00 

27 KGW Gogolewo / Niedziela Palmowa Gogolewo 2650,00 500,00 500,00 

28 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Bł. Ks. J. Popiełuszki / 
Karaoke dla dzieci 

3900,00 500,00 500,00 

29 Młodzi Aktywni / Noc Świętojańska w Opaleniu  
- festyn rodzinny 

3970,00 500,00 500,00 

30 Szkolny Samorząd Uczniowski przy SP Gniew / Klub Nocnych 
Marków - II edycja 

1670,00 500,00 500,00 

31 Rada Sołecka i aktywni mieszkańcy Kolonii Ostrowickiej / Nasze 
Słońca, Nasze Słoneczka - spotkanie rodzinne 

1580,00 500,00 500,00 

32 Młode bibliotekarki / Książka dla każdego 640,00 265,00 265,00 

33 KGW Kolonia Ostrowicka / Kultywowanie tradycji wielkanocnych w 
naszych domach 

1290,00 500,00 500,00 

34 Grupa Aktywnych Nauczycieli i Uczniów / Czekamy na Was - Dzień 
Otwarty 

4700,00 500,00 500,00 

35 Klub Seniora / Uroczystość - Nadanie Nazwy dla Klubu Seniora oraz 
Powstanie dla niego Hymnu 

1500,00 500,00 500,00 

36 ArtymaStudio / Dziecko to dar od Pana, to cząstka nieba na ziemi... - 
zajęcia artystyczne dla dziecii 

7840,00 500,00 500,00 

37 Activa Vita / Ars gratia artis - Sztuka dla sztuki 7420,00 500,00 500,00 

38 Młodzi Aktywni / Święto Pieczonego Ziemniaka 5840,00 500,00 500,00 

39 Centrum Aktywności Gimnazjalisty / Malowanie - Gotowanie - 
przepis na wakacje 

3940,00 500,00 500,00 

40 Aktywni Mieszkańcy Jelenia / Teatr za złotówkę w Jeleniu 1000,00 500,00 500,00 

41 11 Gniewska Gromada Zuchowa "Strażniczki Nadwiślańskiego 
Grodu" / Dzień Krasnoludka 

1450,00 500,00 500,00 

6 Aktywni Szprudowianie/ Wesołe Ferie 1470,00 500,00 500,00 
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42 Samorząd Szkolny / Rodzina jest Najważniejsza 3410,00 500,00 500,00 

43 Aktywni Mieszkańcy Kolonii Ostrowickiej / Lato, lato już 
wakacje!!!... 

1610,00 500,00 500,00 

44 GIMFANI/ Być jak Haller 2180,00 500,00 500,00 

45 KGW Kolonia Ostrowicka / Odżywiaj się smacznie, zdrowo i 
kolorowo 

1360,00 500,00 500,00 

46 Klub Seniora / Dzień Seniora 1220,00 500,00 500,00 

47  TERAZ MY ... / Serce za serce 2000,00 500,00 500,00 

48 Eskadra RP / W cieniu skrzydeł 8340,00 500,00 500,00 

49 CHAŁTURKA / Nagranie materiału studyjnego 3400,00 500,00 500,00 
50 KGW Piaseczno / Festyn dla dzieci, Andrzejki, Spotkanie Opłatkowe 1760,00 500,00 500,00 

51 Grupa teatralna przy ZSP Gniew / Przedstawienie Bożonarodeniowe -
Jasełka 

1400,00 500,00 500,00 

52 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Opalenie / Konferencja 
historyczna 

2600,00 500,00 500,00 

53 Aktywni Szprudowianie / Warsztaty - Smaczne wypieki 2530,00 500,00 500,00 

54 Zespół Caritas przy SPSK w Gogolewie / Bal Jesieni "Szal Pani 
Jesieni" 

2950,00 500,00 500,00 

55 Aktywni Mieszkańcy Kolonii Ostrowickiej / Andrzejkowe lanie 
wosku 

1430,00 500,00 500,00 

56 KGW Opalenie / Kolędować po kociewsku 3760,00 500,00 500,00 

57 Samorząd Szkolny przy PSP SPSK w Tymawie / Ognisko 
Patriotyzmu 

1545,00 500,00 500,00 

58 Odkrywcy / Jesienny Maraton Filmowy 2500,00 500,00 500,00 

59 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku / Słodko -
muzyczny smak jesieni 

1500,00 500,00 500,00 

60 KGW Gogolewo / Spotkanie Integrayjne Kół Gospodyń Wiejskich 1700,00 500,00 500,00 

61 Centrum Muzycznie Aktywnych / Koncert zespołów muzycznych 4500,00 500,00 500,00 

62 Nieformalna grupa aktywnych z Jelenia / Dzień Seniora 900,00 500,00 500,00 

63 KGW Kolonia Ostrowicka / Bombki 3D 1420,00 500,00 500,00 

64 Klub Seniora / Spotkanie wigilijne 1200,00 500,00 500,00 

65 GIMFANI / Misja dla Bartosza 3910,00 500,00 300,00 

66 Grupa Bez Nazwy/ Poetyckie Andrzejski 2000,00 500,00 300,00 

67 Fundacja im. Jana III Sobieskiego / Dzieci-Dzieciom - Kiermasz 
Mikołajkowy 

1720,00 500,00 300,00 

68 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku / Powiatowe 
Świętowanie Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień 

30500,00 500,00 300,00 

69 CMA /Warsztaty gitarowe ... 2300,00 500,00 300,00 

70 Stowarzyszenie Kociewskie Centrum Edukacji / Przegląd Boże 
Narodzenie na Kociewiu 

700,00 500,00 300,00 

71 KGW Opalenie / Czas na integrację 3730,00 500,00 300,00 

72 Rada Rodziców PSP SPSK Gogolewo / Warsztaty plastyczno-
manualne... 

1850,00 500,00 250,00 

73 Samorząd Szkolny Tymawa / Bal Andrzejkowy 1100,00 500,00 235,00 

 

• Stałe formy edukacji kulturalnej: w ramach dwóch  inicjatyw kulturalnych przyznane 

zostały 31 mingranty na łączną kwotę 27 900 zł: 

Lp. Nazwa Grupy / Nazwa Przedsięwzięcia Kwota 
całkowita 

Kwota 
wnioskow
anej 
dotacji 

Kwota 
przyznanej 
dotacji 
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2) Wsp

arcie 

tutorski

e i realizacyjne oraz obsługa programu minigrantów, pozyskiwanie środków zewnętrznych i 

działalność Pracowni Orange: 

 

• Doradztwo i tutoring dla organizacji i grup nieformalnych oraz pomoc przy realizacji 

projektów, których efektem są wnioski składane przez Stowarzyszenie CAG oraz grupy 

inicjatywne i lokalne organizacje pozarządowe do zewnętrznych konkursów grantowych.  

Ważną formą wsparcia realizowaną w ramach projektu jest doradztwo i tutoring animatora 

kultury. Efektem tej pracy są wnioski składane przez Stowarzyszenie CAG oraz grupy 

inicjatywne i lokalne organizacje pozarządowe do zewnętrznych konkursów grantowych.  

Wykaz projektów kulturalnych  dofinansowanych ze środków zewnętrznych                         

(spoza Gminy Gniew) realizowanych przez lub za pośrednictwem CAG w 2014 roku: 

LP. Nazwa projektu Grupa 
inicjatywna 

Instytucja 
wspierająca 

Kwota 
dofinansowania 

1. Kociewska Parada 
Niepodległości 2014 

Gniewskie 
środowisko ZHR 

Powiat Tczewski 2800 zł 

1 Chór międzyszkolny Cantores Minores 3030,00 1000,00 1000,00 

2 Młodzi Twórcy 4500,00 1000,00 1000,00 

3 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” 4010,00 1000,00 1000,00 

4 Gniewska Scena Alternatywna (Zespoły Chałturka, Furia, Asomia, 
Pectus) 

38000,00 3000,00 3000,00 

5 ARTYSTKI 3500,00 1000,00 1000,00 

6 Żółty Regiment 11000,00 1000,00 1000,00 

7 Aktywni Inaczej 2000,00 1000,00 1000,00 

8 Błękitna Wstęga 4080,00 1000,00 1000,00 

9 Rada Sołecka w Jeleniu 2400,00 1000,00 1000,00 

10 Chór Gimnazjalny 1000,00 1000,00 1000,00 

11 Chór Gregoriański „Schola Cantorum Gymevensis” 1000,00 1000,00 1000,00 

12 1 Gniewska Drużyna Harcerek "Gniazdo" 9500,00 500,00 500,00 

13 Zespół muzyczny przy DPS "Kontakt-Bit" 503,00 503,00 500,00 

14 Zespół kociewski „Burczybas” 1000,00 1000,00 1000,00 

15 Stowarzyszenie „Sokół” Kolonia Ostrowicka 2850,00 1000,00 1000,00 

16 Chór międzyszkolny Cantores Minores 3150,00 1000,00 1000,00 

17 Żółty Regiment 11100,00 1000,00 1000,00 

18 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” 9170,00 1000,00 1000,00 

19 1 Gniewska Drużyna Harcerek "Gniazdo" 13500,00 1000,00 1000,00 

20 Młodzi Twórcy 1960,00 1000,00 1000,00 

21 Błękitna Wstęga 2000,00 1000,00 1000,00 

22 Zespół kociewski „Burczybas” 1000,00 1000,00 1000,00 

23 Aktywni Inaczej 2400,00 1000,00 1000,00 

24 Artystki 3700,00 1000,00 1000,00 

25 Chór Gregoriański „Schola Cantorum Gymevensis” 1000,00 1000,00 1000,00 

26 Chór EXAUDI DEUS 4300,00 900,00 900,00 



8 
 

2. Seniorze masz głos Uniwersytet III 
wieku 

Fundacja Orange 3120 zł 

3. Gra miejska - Opanuj 
Gniew 

Stowarzyszenie 
CAG 

Fundacja Orange 9500 zł 

4. Sztuka dla sztuki Activa Vita Fundacja Pokolenia 
– program Działaj 
Lokalnie 

5290 zł 

5. Gniew przez dziurkę Stowarzyszenie 
CAG 

Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego - 
Program Leader 

22400 zł 

6. Wakacje w Pracowni 
Orange 

Stowarzyszenie 
CAG 

Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego - 
Program Leader 

24086,52 zł 

 Razem   69 846,52 zł 

 
 

Wsparciem tutorskim otoczone były także projekty realizowane bezpośrednio przez 

partnerskie organizacje, które samodzielnie aplikowały o środki zewnętrzne, takie jak m.in. 

Stowarzyszenie Galeria Piłsudskiego, Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa 

Pomorskiego  czy Fundacja Jana III Sobieskiego. 

 

Dodatkowe środki zewnętrzne:  

Stowarzyszenie CAG w ramach odpłatnej działalności statutowej na działania związane z 

organizacją i upowszechnianiem kultury pozyskało kwotę 5 000 zł, zaś z darowizn  kwotę 53 

892,14 zł. Środki te pozwoliły dodatkowo wspomóc oddolne inicjatywy, w tym działalność 

grup artystycznych funkcjonujących przy CAG oraz rozwinąć działalność Pracowni Orange.   

Łączna więc kwota środków zewnętrznych pozyskanych na realizację przedsięwzięć 

kulturalnych w 2014 roku przez Stowarzyszenie CAG wyniosła 128 738,66 zł; 

• Obsługa programu minigntantów, działalność Pracowni Orange 

Stowarzyszenie CAG zatrudnia 2 pracowników do obsługi programu: księgową na pełen etat 

oraz tutora kultury na 1/3 etatu. Biuro obsługi projektu czynne jest codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00, mieści się ono na pl. Grunwaldzkim 45 – 

Pracowania Orange. 

Całkowity koszt pochodzący z dotacji związany z administracją projektu, w tym obsługą 

programu minigrantów, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, opłatami związanymi z 

funkcjonowaniem Pracowni Orange wyniósł 80 066,93 zł. 



9 
 

Kolejną wartością dodaną tego zadania jest Działalność  Pracowni Orange. Przy biurze dzięki 

współpracy z  Fundacją Orange powstała sala świetlicowa z bezpłatnym dostępem do 

Internetu. Pracownia Orange działa też jako klub gier dla dzieci. W tej sali odbywają się także   

różnego rodzaju szkolenia prowadzone przez zewnętrzne organizacje pozarządowe. Jest to 

także miejsce spotkań grup formalnych  i nieformalnych z terenu gminy Gniew.  

b. 3 500 zł Stowarzyszeniu Galeria Piłsudskiego na wsparcie realizacji zadania pn. 

„Święto Ulicy Piłsudskiego” z zakresu organizowania i upowszechnianie kultury                   

w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych. 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Galeria Piłsudskiego zorganizował imprezę 

kulturalną, podczas której na scenie ustawionej na ulicy Piłsudskiego prezentowały się 

lokalne zespoły muzyczne – Kontakt Bit i chór Cantores Minores. Swoje wyroby prezentowali 

i sprzedawali lokalni wystawcy, a także szkoły i organizacje. Elementem imprezy, który 

przyciągnął wielu mieszkańców była Wielka Loteria Piłsudskiego, w ramach której 

rozlosowano cenne nagrody, takie jak m.in. telewizor, rower, kuchenka mikrofalowa czy 

bilety do kina. W imprezie wzięło udział ok. 500 mieszkańców Gminy Gniew. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 6 988,65 zł. 

c. 30 000 zł Fundacji Europejski Parki Historyczny w Zamku Gniew i Stowarzyszeniu 

Centrum Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. „Święto Miasta – 

Gniewjanki” z zakresu organizowania i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez 

organizację przedsięwzięć kulturalnych. 

W ramach zadania Fundacja Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew i Stowarzyszenie 

CAG, którzy złożyli ofertę wspólną zorganizowali imprezę z udziałem gwiazd kabaretowych – 

grupy DNO i grupy CHYBA, a także grupy coverowej ASTRA BAND i iluzjonisty. Ponadto 

podczas imprezy zorganizowano strefę animacyjną dla dzieci, namiot ekologiczny, w którym 

dzieci i dorośli mieli okazję w zabawowej formie zdobyć wiedzę nt. segregacji śmieci i 

recyklingu. W ramach zadania przeprowadzono także kampanię promocyjną imprezy. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 50 251,75 zł, z czego wkład finansowy organizacji wyniósł 

20 251,75 zł. 

d. 4 000 zł Stowarzyszeniu Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego na 

wsparcie realizacji zadania pn. „Husaria Chluba Oręża Polskiego” z zakresu organizowania i 

upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych. 
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W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa 

Pomorskiego zorganizowało cykl 7 spektakli edukacyjnych przenoszących uczestników w 

czasy XVII wieku, kiedy to właśnie ta formacja zbrojna święciła triumfy. W programie były, 

m.in.: prezentacja Chorągwi Husarskiej, krótki opis historii Husarii od XV wieku do 1776 r. 

oraz prezentacja i opis uzbrojenia towarzysza husarskiego. W ramach zadania zorganizowano 

także galę z okazji X – lecia Chorągwi Husarskiej oraz przygotowano wystawę przestrzenną o 

husarii.  

Całkowity  koszt zadania wyniósł 10 042,07 zł. 

e. 3 500 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Gimnazjum w Gniewie „Gimfani” na wsparcie 

realizacji zadania pn. „Majówka Hallerówka 2014” z zakresu organizowania i 

upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych. 

W ramach zadania Stowarzyszenie „Gimfani” zorganizowało festyn dla około 500 

uczestników – uczniów gimnazjum i mieszkańców Gminy Gniew, podczas którego odbył się 

m.in. przemarsz ulicami miasta, przegląd talentów, przedstawienia profilaktyczne, konkurs 

plastyczny, wystawę fotograficzną „Nasza klasowa rodzina”, rozgrywki rekreacyjne, 

spotkania integracyjne, gry i zabawy. Z dotacji sfinansowano m.in. nagrody dla uczestników 

konkursów, zakupiono materiały potrzebne do organizacji przedsięwzięcia, a także 

poczęstunek dla uczestników imprezy. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 4 000,00 zł. 

f. 3 500 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania 

pn. „Kociewska Parada Niepodległości 2014” z zakresu organizowania i upowszechnianie 

kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych. 

W ramach zadania Stowarzyszenie CAG zorganizowało uroczyste obchody Gniewskiego Dnia 

Niepodległości. Podczas wydarzenia odbyła się msza św. z udziałem kilkunastu pocztów 

sztandarowych instytucji i organizacji z terenu Gminy Gniew. Po mszy miało miejsce wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych. Główną częścią uroczystości stanowiła Parada z 

pochodniami z udziałem grup rekonstrukcyjnych, harcerzy i mieszkańców Gminy Gniew 

zakończoną pokazem sztucznych ogni. W uroczystościach wzięło udział około 800 

mieszkańców.  

Całkowity  koszt zadania wyniósł 7 207,47 zł. 

g. 3 500 zł Fundacji im. Jana III Sobieskiego na wsparcie realizacji zadania pn.                        

„Z rodziną weselej” – festyn wielopokoleniowy z okazji 130 – lecia Szkoły Podstawowej im. 
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Jana III Sobieskiego” z zakresu organizowania i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew 

poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych. 

W ramach zadania Fundacja im. Jana III Sobieskiego zorganizowała dziewięć konkursów 

dotyczących 130 – lecia Szkoły Podstawowej w Gniewie, w których wzięło  łącznie 150 osób. 

Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Główną częścią zadania był festyn, 

który odbył się na boisku koło Hali Sportowej w Gniewie. W ramach festynu uczniowie wraz z 

rodzicami brali udział w licznych konkursach, zajęciach plastycznych i sprawnościowych. W 

zadanie zaangażowanych zostało 21 dorosłych wolontariuszy, zaś jego odbiorcami było około 

600 osób.  

Całkowity  koszt zadania wyniósł 5 814 zł. 

 

W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA: 

h. 90 000 zł Eko - Centrum HELIANTUS działającemu przy Stowarzyszeniu Centrum 

Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. ,,Ekologicznie opanuj Gniew” z 

zakresu edukacji ekologicznej, monitoringu, promocji szlaków turystycznych oraz ochrony i 

opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi w gminie Gniew w roku 2014. 

Zadanie realizowane przez Eko - Centrum HELIANTUS podzielone zostało na następujące 

działania: 

1) Organizacja i prowadzenie warsztatów/spotkań/szkoleń edukacyjnych dla mieszkańców 

gminy Gniew.  

Warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Gniew były prowadzone w wybranych przez 

uczestników tematykach: tropy przyrody, badanie wody i zwiedzanie oczyszczalni ścieków, 

wpływ hałasu i oświetlenia na zdrowie człowieka, warsztaty papieru czerpanego, gry i 

zabawy w eko-ogródku, biologia roślin, bioróżnorodność wokół nas, imponujące drzewa, 

niezwykłe rośliny, nasz bocian, mój przyjaciel Gacek, szlachetny rak, odpady czy śmieci oraz 

zmiany klimatyczne a odnawialne źródła energii. 

2) Monitoring i promocja szlaków turystycznych na terenie gminy Gniew. 

Działanie polegało na upowszechnianiu wiedzy i promocji cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo obszarów gminy, poprzez promocję szlaków turystycznych i terenu gminy 

Gniew jako części Kociewia przez Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie.  

3) Opieka nad rannymi dzikimi ptakami. 
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Chore dzikie zwierzęta mają zapewnione miejsce pobytu, wyżywienie i opiekę weterynaryjną 

w Azylu w Brodach Pomorskich.  

4) Ferie z Ekologią. 

W styczniu odbyły się cztery spotkania pod nazwą „Ekotropiciel” dla dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Gniew. Spotkania obejmowały warsztaty manualne, terenowe, konkurencje 

wiedzy, sprawnościowe oraz wycieczkę do Muzeum Przyrodniczego w Kwidzynie. 

5) Obchody Dnia Ziemi. 

Realizacja czterech projektów sfinansowanych w ramach mini grantów: „Przyroda to 

przygoda” realizowany przez klasą II b SP w Gniewie, „Po zielonej stronie mocy” realizowany 

przez Nieformalną Grupę Młodych Ekologów SP Gniew, „Szlakami bocianich gniazd” 

realizowany przez  „Odkrywców” z Gimnazjum w Gniewie i „Ekologiczny patrol, czyli 

przyjemne z pożytecznym” realizowany przez Uniwersytet III Wieku. 

6) VII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej. 

Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gniew z nagrodami 

ufundowanymi przez Gminę Gniew oraz firmy Alma-Color i Mikrostyk. 

7) Dzień Bociana – akcja informacyjno-edukacyjna. 

Monitoring on-line gniazda bociana białego przy ulicy Wiślanej w Gniewie. 

8) VI spływ kajakowy Szlakiem krzyżackich zamków Gniew-Malbork. 

W trzecią sobotę lipca odbyła się kolejna edycja spływu kajakowego. Impreza niezmiennie 

cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Gniew i nie tylko. 

9) Wakacje w Ekologią. 

W lipcu i sierpniu realizowane były przez dwa tygodnie spotkania wakacyjne pod nazwą 

„Łowcy Przygód - Ekowakacje” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew. Spotkania 

obejmowały cztery wycieczki (Arboretum w Wirtach, Historyczny Pelplin, Owidz, 

Nadwiślański Park Krajobrazowy, rowerowa do Brodów Pomorskich) oraz warsztaty 

terenowe i plastyczne. 

10) Akcja Sprzątanie Świata – przedsięwzięcia w ramach Eko-minigrantów. 

Realizacja pięciu projektów sfinansowanych w ramach mini grantów: „Śmieci mniej, Ziemi 

lżej” realizowany przez Grupę „Odkrywcy” z Gimnazjum w Gniewie, „Jeleń sprząta – 

Sprzątanie Świata w Jeleniu” realziowany przez Nieformalną Grupę Aktywnych z Jelenia,  

„Zielony Zakątek” realizowany przez Grupę Ekofutura z Opalenia,  „Lasy to życie – chrońmy 
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je” realizowany przez Koło Misyjne „Strażnicy Przyrody” z Tymawy, „Ziemniakolandia” 

realizowany przez Koło ekologiczne „Ekoludki” z Gogolewa.  

11) Konkurs na ozdoby świąteczne z odpadów. 

W grudniu odbyła się siódma edycja konkursu pod hasłem „Świąteczne życie odpadu”. 

Zadaniem uczestników było wykonanie ozdoby choinkowej lub przyozdobienie 

pomieszczenia z wykorzystaniem odpadów. 

Eko-Centrum pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, pozwalających na 

realizację dodatkowych przedsięwzięć. W roku 2014 pozyskano środki w kwocie 62 416 zł 

pochodzące z: Starostwa Powiatowego w Tczewie, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 oś Leader, Związku Miast Nadwiślańskich, działalności odpłatnej i darowizn.  

 

W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 

i. 10 000 zł Fundacji Pokolenia na wsparcie realizacji zadania pn. „Współpraca                       

z organizacjami pozarządowymi poprzez działalność Ośrodka Działaj Lokalnie                           

i realizację lokalnego konkursu grantowego na terenie Gminy Gniew” z zakresu działalności 

wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego dla 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy Gniew. 

Fundacja Pokolenia, będąc realizatorem zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie 

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację 

konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy 

Gniew” otrzymało z Gminy Gniew dotację w wysokości 10 000 zł. Pełny koszt realizacji 

zadania wyniósł 11 200 zł.  

W ramach realizacji zadania następujące organizacje lub grupy nieformalne z terenu gminy 

Gniew otrzymały grant: 

• Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku na projekt „Budujemy mosty”, 

• Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych BARKA na projekt „Klub młodego 

inżyniera”, 

• Grupa nieformalna „Activa Vita” z Piaseczna na projekt „Ars gratia artis – Sztuka dla 

sztuki”. 

Łączna kwota grantów przekazanych organizacjom i grupom nieformalnym z terenu Gminy 

Gniew wyniosła 16 430 zł. Ze środków Gminy Gniew dofinansowano w pełni 1 projekt oraz 

część drugiego. Brakujące środki pochodziły z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.  
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j. 16 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Gniewska Gala Wolontariatu” z zakresu popularyzacji idei wolontariatu 

poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w dniu 17 grudnia 2014 r. 

W ramach zadania Stowarzyszenie CAG zorganizowało coroczną uroczystość, podczas której 

nagrodzone zostały organizacje pozarządowe z Gminy Gniew, lokalni animatorzy, 

wolontariusze oraz podmioty gospodarcze wspierające działalność społeczną. Wśród 

wyróżnionych i nagrodzonych w roku 2014 znaleźli:  

• w kategorii „Animator roku”: wyróżnienie Anna Ziołkowska, nagroda główna Jacek 

Ordowski, 

• w kategorii „Wolontariusz roku”: wyróżnienia Patrycja Szramka i Hanna Laska, 

nagroda główna Weronika Frymarska, 

• w kategorii „Organizacja społeczna roku”: wyróżnienie Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Gniewie, nagroda główna Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie, 

• w kategorii „Firma prospołeczna roku”: wyróżnienie Spółka TEMIDA, nagroda główna 

Rolls – Royce Poland sp. z o.o. 

Podczas gali oprawę artystyczną zapewnili Chór Cantores Minores oraz Jerzy Kryszak.  

Z dotacji pokryte zostały koszty związane z organizacją imprezy, w tym przede wszystkim 

honoraria dla wykonawców, nagłośnienie i oświetlenie, a także nagrody dla nagrodzonych 

osób i podmiotów. 

 

W OBSZARZE PROFILAKTYKI, OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ: 

k. 2 800 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Tradycyjnego Tymawa                     

na wsparcie realizacji zadania pn. „Pierwszy krok” z zakresu organizowania pozalekcyjnych 

zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

W ramach zadania UKS Karate Tradycyjnego zorganizował cykl pozalekcyjnych zajęć 

sportowych związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia dla dzieci i 

młodzieży z gminy Gniew. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 3 912,50  zł, z czego 392,50 zł stanowił wkład finansowy 

organizacji. 

l. 2 479,89 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” przy Szkole 

Podstawowej w Gniewie na wsparcie realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy 
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duch” z zakresu organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

W ramach zadania UKS OLIMPIA zorganizował cykl pozalekcyjnych zajęć sportowych 

związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia dla dzieci                           

i młodzieży z gminy Gniew. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 4 759,89 zł, z czego 280 zł stanowił wkład finansowy 

organizacji.  
ł. 2 220  zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na wsparcie realizacji zadania 

pn. „Sport na co dzień” z zakresu organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych i 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

W ramach zadania KS Sobieski Gniew zorganizował cykl pozalekcyjnych zajęć sportowych 

związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia dla dzieci i młodzieży z 

gminy Gniew. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 3 420 zł, z czego 400 zł stanowił wkład finansowy 

organizacji. 

n. 2 750,10 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” przy Szkole 

Podstawowej w Gniewie na wsparcie realizacji zadania pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” z 

zakresu tworzenie kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

W ramach zadania UKS OLIMPIA zrealizował działania z zakresu tworzenia kółek 

zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży z uwzględnieniem treści profilaktycznych  

Całkowity  koszt zadania wyniósł 3 244,24, z czego 164,14 stanowił wkład finansowy 

organizacji.  
3.1.2. Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym 

W 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w trybie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie udzielił dotacji na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe na łączną kwotę 3 490 zł, w tym: 

a. 1 490 zł Stowarzyszeniu Kociewskie Centrum Edukacji na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Tworzenie kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego”. 
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W ramach zadania Stowarzyszenie Kociewskie Centrum Edukacji zrealizowało działania z 

zakresu tworzenia kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego poprzez cykl działań środowiskowych promujących zdrowy styl życia dla młodzieży. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 2 150 zł. 

b. 2 000 zł Stowarzyszeniu KLAMA z siedzibą w Tczewie na wsparcie realizacji zadania 

pn. „Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień”. 

W ramach zadania Stowarzyszenie KLAMA zorganizowało wypoczynek dla dzieci                      

i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym zamieszkującej                              

na terenie gminy Gniew w miejscowości Gorzędziej w okresie wakacji. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 4 861,30 zł, z czego 1 121,30 stanowił wkład finansowy 

organizacji. 

 

3.1.3. Inne formy wsparcia o charakterze finansowym 

3.1.3.1. Prowadzenie placówek oświatowych 

W 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew udzielił dotacji w trybie art. 80 ustawy                         

o systemie oświaty i złożonych wniosków przez organ prowadzący. Dotacje otrzymały 

następujące podmioty: 

a. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Tymawie: 

• dla szkoły podstawowej – 403.449,00 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 181.785,23 zł; 

b. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                

w Gogolewie: 

• dla szkoły podstawowej – 420.367,43 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 127.138,40 zł; 

c. Niepubliczne Przedszkole „Bajeczna Kraina” w Gniewie: 72.765,23 zł. 

3.1.3.2. Realizacja zadań własnych Gminy Gniew z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

W 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przekazał środki w trybie ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniew w ramach zadań 

własnych gminy  z zakresu realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia, 

mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami 

(uchwała Rady Miejskiej w Gniewie nr XVI/144/08 z dnia 1 lutego 2008 r.). 
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Środki w kwocie 871 261,56 zł zostały przeznaczone m. in. na: utrzymanie budynków 

użyczonych OSP, utrzymanie i naprawy sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia członków OSP, 

badania lekarskie, ekwiwalent z tytułu udziału w akcjach, paliwo, zakup środków gaśniczych, 

opłaty administracyjne oraz zakup nowego sprzętu – średniego samochodu gaśniczego i 

zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Opaleniu. 

 

3.1.3.3. Minigranty sportowe 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu przyznał 

mingigranty z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Konkurs skierowany był do grup 

nieformalnych oraz organizacji pozarządowych. W ramach konkursu ww. podmioty 

otrzymały wsparcie finansowe na organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych                        

i sportowo-rekreacyjnych. 

W ramach edycji konkursu przyznano 22 dotacje na łączną kwotę 14 743,28 zł.  

Minigranty otrzymali: 

LP. Organizacja/grupa nieformalna Kwota dotacji 

1. PS Baśki Koło nr 3 Gniew 1 600,00 zł 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Barka 

484,00 zł 

3. Gminne Towarzystwo Tenisowe „RAKIETA” - 

Opalenie 

1 597,56 zł 

4. KS Sobieski Gniew 1 193,85 zł 

5. Nieformalna grupa aktywnych - Jeleń 1 250,00 zł 

6. SSKP Weber Szprudowo 500,00 zł 

7. UKS Olimpia Gniew 1 599,32 zł 

8. UKS Karate Tradycyjnego 

- Tymawa 

800,00 zł 

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - 

Gogolewo  

768,84 zł 

10. Fundacja im. Jana III Sobieskiego 1600,00 zł 

11. Grupa nieformalna „Miłośników piłki siatkowej” 1 285,91 zł 
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przy Gimnazjum w Gniewie 

12. Rodzice rocznika 2004/2005 - Gniew 500,00 zł 

13. Rodzice dla dzieci - Gniew 380,00 zł 

14. Młodzi Tancerze - Gniew 383,80 zł 

15. Aktywni bez limitu wieku - Kursztyn 800,00 zł 

Łącznie  14 743,28 zł 

 

3.1.3.4. Pomoc dla organizacji sportowych w postaci instruktora 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu wspierał 

organizacje i grupy nieformalne zapewniając instruktora do prowadzenia zajęć na rzecz 

członków tychże organizacji i grup. 

Wsparcie instruktorskie otrzymali: 

LP. Organizacja/grupa nieformalna Wykorzystana kwota 

1. KS Sobieski Gniew 11 934,00 zł 

2. KS Mewa RR Gniew 5 445,76 zł 

3. SSKP Weber Szprudowo 8 913,84 zł 

4. UKS Olimpia Gniew 20 012,72 zł 

5. KS ALFIL Gniew 3 840,00 zł 

6. PUKS Piast Piaseczno 1 904,00zł 

7. UKS Karate Tradycyjnego Tymawa 4 160,00 zł 

8.  LZS Wisła Walichnowy 3 440,00 zł 

Łącznie  59 650,32 zł 

 

3.1.3.5. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel Gniew 2013 

     Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gniewie wsparł Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel                     

w Osieku w organizacji w dniach 12 – 17 sierpnia 2014 r. Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Gospel Camp Meeting Gniew 2014.  

Koszty organizacji imprezy po stronie Gminy Gniew to: 

LP. Rodzaj kosztów Kwota 

1. Koszty związane z promocją imprezy 9 090,00 zł 
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2. Koszty związane z ochroną imprezy 17 980,24 zł 

3. Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu 6 124,20 zł 

4. Koszty związane z zabezpieczeniem dostępu prądu 12 256,51 zł 

5. Koszty związane z zabezpieczeniem medycznym 1 410,00 zł 

6. Koszty związane z zapleczem sanitarnym 11 251,97 zł 

7. Koszty związane z usługami porządkowymi 4 863,60 zł 

8. Koszty związane z transportem 1 359,20 zł 

Łącznie  64 335,72 zł 

 

3.1.3.6. Oprawa muzyczna imprez sołeckich 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gniewie wsparł rady sołeckie poprzez sfinansowanie opraw muzycznych 

podczas festynów organizowanych w poszczególnych sołectwach na kwotę 9 000,00 zł. 

Wsparcie otrzymały rady sołeckie Brody Pomorskie, Ciepłe, Gogolewo, Jaźwiska, Jeleń, 

Kolonia Ostrowicka, Kuchnia, Kursztyn, Nicponia, Opalenie, Piaseczno, Pieniążkowo, Polskie 

Gronowo, Półwieś,  Rakowiec, Szprudowo, Tymawa, Wielkie Walichnowy. 

3.1.3.7. Inicjatywy lokalne 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w roku 2014 po raz pierwszy przyznał dofinansowania w 

ramach inicjatywy lokalnej. 

Dofinasowania otrzymali: 

a. za pośrednictwem Referatu Administracyjno – Gospodarczego Klub Seniora na 

położenie nowej wykładziny w gniewskim Klubie Seniora w kwocie 1 060,00 zł; 

b. za pośrednictwem Samodzielnego Stanowiska ds. Gospodarki Komunalnej grupa 

Inicjatywna z Jelenicy na naprawę ogrodzenia w budynku starej szkoły w 

miejscowości Jelenica w kwocie 3 860,00 zł. 

3.1.3.8. Określenie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pożyczek i poręczeń 

organizacjom 

W 2014 roku została opracowana i skonsultowana z przedstawicielami Gniewskiej Rady 

Organizacji Pozarządowych treść zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie 

ustalenia regulaminu udzielania pożyczek i poręczeń organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 



20 
 

pożytku publicznego i wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na 

terenie Gminy Gniew na wkład własny lub realizację zadań refundowanych lub 

finansowanych z funduszy europejskich i innych funduszy zewnętrznych. Określono w nim 

szczegółowe zasady udzielania pożyczek i poręczeń organizacjom, wzory wniosków, umów i 

pozostałych dokumentów wymaganych przy przystąpieniu do procedury oraz sposób oceny 

złożonych wniosków. 

Zarządzenie zostało przyjęte pod numerem 40/15 w dniu 31 marca 2015 r. 

 

3.2. Prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej 

Referat Promocji i Informacji prowadził bazę danych o organizacjach pozarządowych oraz 

opracowywał i na bieżąco aktualizował dane znajdujące się w dziale tematycznym pod nazwą 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE funkcjonującym na stronie internetowej www.gniew.pl.                   

W dziale tym znajduje się wykaz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

działających w obszarze gminy Gniew, informacje o ich działalności, celach statutowych, 

liczbie członków. W dziale tym oraz na stronie głównej portalu umieszczane są także wszelkie 

informacje związane z otwartymi konkursami ofert ogłaszanymi przez Gminę Gniew, ale 

również o konkursach ogłaszanych przez inne podmioty, w których organizacje mogą 

pozyskać środki zewnętrzne. 

W 2014 roku Referat Promocji i Informacji współorganizował w listopadzie z Gniewską 

Radą Organizacji Pozarządowych Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Gniew, które 

stanowiło zakończenie konsultacji projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy 

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

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.  

 

3.3. Zespoły doradczo – inicjatywne 

W ramach wspólnych zespołów doradczo - inicjatywnych w 2014 roku w Gminie Gniew 

działały dwa zespoły: 

a. grupa działająca w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” pracująca nad 

wprowadzeniem modelu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 

zasadzie zlecania usług w dziedzinie sportu i rekreacji.  Projekt „Od partnerstwa do 

kooperacji” realizowany był przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku we 

współpracy z 17 gminami z terenu całej Polski. W pracach grupy brali udział 
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przedstawiciele JST, w szczególności lokalnego lidera projektu – Gminnego Ośrodka 

Sportu w Gniewie oraz członkowie organizacji sportowych i grup nieformalnych, 

wspierani przez doradcę w osobie Jerzego Boczonia,  dyrektora Regionalnego 

Centrum Informacji w Gdańsku. W trakcie prac pojawiły się problemy z 

wypracowaniem celów i założeń wdrażania modelu współpracy w gminie. Do końca 

2014 roku nie udało się wypracować konkretów. Prace ruszyły na nowo w 2015 roku i 

obecnie następuje wdrażanie założeń w zakresie zlecenia jednego z zadań dotychczas 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Sportu tj. wsparcia organizacyjnego i 

finansowego oddolnych inicjatyw sportowych i sportowo – rekreacyjnych.  

a. Kapituła Gminnej Gali Wolontariatu opiniująca kandydatury do nagród Burmistrza w 

dziedzinie wolontariatu. W jej skład weszli przedstawicieli sektora publicznego, 

społecznego i prywatnego. 

 W 2014 roku za pośrednictwem Referatu Promocji i Informacji i Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie konsultowane były dwa projekty uchwał związane z 

działalnością organizacji pozarządowych: 

a. projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                          

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”; 

b. projekt  „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2015 rok”.  

 Zarówno ogłoszenia o konsultacjach, jak i ich wyniki publikowane były na stronach 

internetowych jednostek i w Biuletynach Informacji Publicznej. Konsultacje przyjęły formę 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji oraz składania pisemnych opinii lub 

uwag zainteresowanych organizacji drogą pocztową lub elektroniczną. 

 Przedstawiciele Referatu Promocji i Informacji współpracowali także z Gniewską Radą 

Organizacji Pozarządowych – ciałem reprezentującym sektor społeczny Gminy Gniew.   

 

3.4. Lokale i obiekty 

W 2014 roku Burmistrz za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomości oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Sportu, Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i szkół 
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gminnych użyczył nieodpłatnie jednorazowo bądź na działalność stałą lokale i obiekty 

następującym organizacjom: 
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Lp. Podmiot 
użyczający 

 

Organizacja/grupa, której 
użyczono lokal/obiekt 

Przedmiot użyczenia 
lub na czas 

określony lub na 
czas nieokreślony 

1. 
ZS Opalenie Koło Gospodyń Wiejskich w 

Opaleniu  
Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

2. 

ZS Opalenie Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie 
Koło w Opaleniu  

Świetlica wiejska  
w Opaleniu/ Sala 
gimnastyczna w SP 
Pieniążkowo 

Umowy 
jednorazowe 

3. 

ZS Opalenie Gniewska drużyna harcerzy 
„Trop” im. gen. hm Józefa 
Hallera 

Stołówka szkolna w ZS 
Opalenie 

Umowa 
jednorazowa 

4. 
ZS Opalenie Rada sołecka w Opaleniu Świetlica wiejska  

w Opaleniu 
Umowy 
jednorazowe 

5. 
ZS Opalenie Dzieci Klubu 

 
Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

6. 
ZS Opalenie Centrum Aktywności 

Gimnazjalisty 
Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

7. 
ZS Opalenie Grupa „Młodzi Aktywni” Świetlica wiejska  

w Opaleniu 
Umowy 
jednorazowe 

8. Gmina Gniew Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Gdańsku, Koło Gniew 

Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 1 
 Gniew 

Umowa na czas 
określony 

9. Gmina Gniew Klub Seniora „Wesoła jesień” Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 16/17 
Gniew 

Umowa na czas 
określony 

10. Gmina Gniew Fundacja Eskadra 
Rzeczypospolitej 

Teren wykorzystywany pod 
lądowisko dla małych 
samolotów turystycznych, 
śmigłowców, 
Ul. Krasickiego 
Gniew 

Umowa na czas 
określony 

11. Gmina Gniew Stowarzyszenie Centrum 
Aktywnych Gniew i Grupa 
Prokultura 

Lokal użytkowy, Plac 
Grunwaldzki 45 
Gniew 

Umowa na czas 
określony 

12. Gmina Gniew Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych „BARKA 

Lokal użytkowy, ul. 
Krasickiego 8 
Gniew 

Umowa na czas 
nieokreślony 

13. Gmina Gniew Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich 

Szkoła w Tymawie Umowa na czas 
określony 

14. Gmina Gniew Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich 

Szkoła w Gogolewie Umowa na czas 
określony 
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15. Gmina Gniew OSP Gniew Budynek OSP 
Ul. Kościuszki 6 
Gniew 

Umowa na czas 
nieokreślony 

16. Gmina Gniew OSP Opalenie Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

17. Gmina Gniew 
 

OSP Gogolewo Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

18. Gmina Gniew OSP Jaźwiska Budynek OSP, świetlica 
wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

19. Gmina Gniew 
 

OSP Jeleń Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

20. Gmina Gniew OSP Kolonia Ostrowicka Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

21. Gmina Gniew OSP Piaseczno Budynek OSP, 
Budynek byłej hydroforni 

Umowa na czas 
nieokreślony 

22. Gmina Gniew OSP Polskie Gronowo Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

23. Gmina Gniew 
 

OSP Rakowiec Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

24. Gmina Gniew OSP Tymawa Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

25. Gmina Gniew Wielkie Walichnowy Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

26. SP Gniew Fundacja im. Jana III 
Sobieskiego 

 

Teren szkoły – plac zabaw Umowa na czas 
określony 

27. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w 
Nicponi 

Świetlica wiejska w Nicponi Umowa na czas 
określony 

28. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w 
Brodach Pomorskich 

Świetlica wiejska w 
Brodach Pomorskich 

Umowa na czas 
określony 

29. SP Gniew Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej – Gniewska 
Gromada Zuchowa 

Sala gimnastyczna Umowa 
jednorazowa 

30. SP Gniew Grupa studentów archeologii  Sala gimnastyczna, 
kuchnia, stołówka 

Umowa na czas 
określony 

31. SP Piaseczno Rada Sołecka w Jeleniu Świetlica Wiejska w Jeleniu Umowy 
jednorazowe 

32. SP Piaseczno Rada Sołecka w Rakowcu Świetlica wiejska w 
Rakowcu 

Umowy 
jednorazowe 
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33. SP Piaseczno  Rada Sołecka w Gogolewie Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

Umowy 
jednorazowe 

34. SP Piaseczno Koło Gospodyń Wiejskich w 
Gogolewie 

Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

Umowy 
jednorazowe 

35. SP Piaseczno SPSK Gogolewo Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

Umowy 
jednorazowe 

36. Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Sobieski Gniew 

Sala gimnastyczna Umowa 
jednorazowa 

37. Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „BARKA” 
 

Sale lekcyjne Umowa 
jednorazowa 

38. Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie „Gniewski 
Uniwersytet III Wieku” 

Sala lekcyjna Umowa 
jednorazowa 

39. Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
„Mewa RR-WIP” Gniew 

Sala gimnastyczna Umowa 
jednorazowa 

40. SP Polskie 
Gronowo 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Kuchni 

Świetlica wiejska w Kuchni Umowy 
jednorazowe 

41. SP Polskie 
Gronowo 

Związek Harcerstwa 
Rzeczpospolitej – Gniewska 
Gromada Zuchowa 

Świetlica w Polskim 
Gronowie 

Umowa 
jednorazowa 

42. SP Polskie 
Gronowo 

Rada Sołecka w Polskim 
Gronowie 

Świetlica w Polskim 
Gronowie 

Umowa 
jednorazowa 

43. SP Polskie 
Gronowo 

OSP Polskie Gronowo Świetlica w Polskim 
Gronowie 

Umowa 
jednorazowa 

44. Gminny 
Ośrodek Sportu 

KS Mewa Gniew 

 

Pomieszczenie w Hali 
Widowiskowo – Sportowej 
oraz korzystanie z boisk 
sportowych oraz 
pomieszczeń socjalnych i 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

45. Gminny 
Ośrodek Sportu 

KS Sobieski Gniew 

 

Korzystanie z boisk 
sportowych oraz 
pomieszczeń socjalnych i 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

46. Gminny 
Ośrodek Sportu 

PUKS Piast Piaseczno  Korzystanie z pomieszczeń 
socjalnych oraz dostęp do 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

47. Gminny SSKP Weber Okland Korzystanie z boisk Umowa na czas 
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3.5. Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych  

W roku 2014 w celu pośredniego wsparcia finansowego organizacji ubiegających się                     

o środki zewnętrzne Gmina wsparła: 

• Fundację Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”, której Gmina jest 

współzałożycielem, realizującą zadania w ramach programu Leader w wysokości 

10 000 zł; 

Ośrodek Sportu Szprudowo 

 

sportowych oraz 
pomieszczeń socjalnych i 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

określony 

48. Gminny 
Ośrodek Sportu 

UKS „ALFIL” Gniew Korzystanie z 
pomieszczenia w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

49. Gminny 
Ośrodek Sportu 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 
Koło w Gniewie 

Korzystanie z 
pomieszczenia w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

50. Gminny 
Ośrodek Sportu 

UKS Karate Tradycyjnego Korzystanie z pomieszczeń 
socjalnych oraz dostęp do 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

51. Gminny 
Ośrodek Sportu 

UKS Olimpia Gniew Korzystanie z pomieszczeń 
socjalnych oraz dostęp do 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

52. Gminny 
Ośrodek Sportu 

LZS Wisła Walichnowy Korzystanie z boisk 
sportowych oraz 
pomieszczeń socjalnych i 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

53. Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Gniewski Klub Abstynenta 
„Podać rękę” 

Pomieszczenie w budynku 
MGOPS - u 

Umowa na czas 
określony 

54. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Stowarzyszenie Uniwersytet III 
Wieku 

Korzystanie z Sali 
kameralnej i wystawowej 

Umowa stała 
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• Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”, której Gmina jest 

członkiem, realizujące zadania z zakresu turystyki i promocji w wysokości 5537,35 zł; 

• Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie”, której Gmina jest członkiem, realizujące 

zadania z zakresu turystyki i promocji miast członkowskich, w których znajdują się 

zamki gotyckie w wysokości 3.164,20 zł; 

• Stowarzyszenie „Związek Miast Nadwiślańskich”, którego Gmina jest członkiem, 

realizujące zadania z zakresu turystyki, promocji, rozwoju infrastruktury na terenach 

nadwiślańskich w wysokości 683,90 zł; 

• Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny, którego Gmina jest członkiem, 

realizujące zadania z zakresu harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwój 

obszaru metropolitalnego oraz integracji i kształtowania wspólnej polityki 

stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.456,19 zł; 

• Stowarzyszenia „Związek Gmin Pomorskich”, którego Gmina jest członkiem 

realizujące zadania z zakresu wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony i 

reprezentowania wspólnych interesów gmin oraz prowadzenia mediacji w sprawach 

spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową i samorządową w 

wysokości 2 686,58 zł. 

 

3.6. Szkolenia i konsultacje 

W roku 2014 za pośrednictwem Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew oraz przez 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gniew prowadzone było bezpłatne doradztwo                        

dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych z zakresu podstaw 

prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora społecznego, w tym rejestracji organizacji, 

a także pozyskiwania funduszy zewnętrznych.  

 

3.7. Media 

W roku 2014 prowadzona była promocja działalności organizacji i grup nieformalnych                

z terenu gminy na łamach lokalnych i ponadlokalnych mediów oraz w serwisie internetowym 

gminy poprzez: 

• stałą współpracę redakcyjną z organizacjami w ramach „Nowin Gniewskich”, 

• bieżące prowadzenie bazy danych o organizacjach, 
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• prowadzenie działu tematycznego pod nazwą „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”                     

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w którym znajdują się informacje                    

na temat działających w obszarze gminy organizacjach, ich celach, bieżącej 

działalności, ogłaszanych konkursach, źródłach finansowania projektów, 

• przesyłanie w postaci „informacji prasowych” do mediów lokalnych i ponadlokalnych, 

o działalności organizacji i prowadzonych przez nie przedsięwzięciach. 

 

3.8. Finansowanie usług transportowych 

W ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w 

roku 2014 udzielono następującego wsparcie poprzez sfinansowanie usług transportowych: 

• za pośrednictwem Referatu Promocji i Informacji w zakresie promocji, kultury                               

i aktywizacji środowisk wiejskich w kwocie 8 840,67 zł; 

• za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu w zakresie sportu i rekreacji w kwocie 

33 583,59 zł dla następujących klubów sportowych/stowarzyszeń: 

- SSKP Weber Okland Szprudowo – 7 232,11 zł 

- KS Sobieski – 12 649,63 zł 

- LZS Wisła Walichnowy – 5 018,31 zł 

- KS Mewa Gniew – 3 447,89 zł 

- PS Baśki Koło nr 3 Gniew – 1 346,00 zł 

- UKS Alfil Gniew –  300 zł 

- UKS Karate Tradycyjnego Tymawa – 1 500,00 zł 

- UKS Olimpia Gniew – 2  089,65 zł. 

 

3.9. Pomoc organizacyjna, w tym rzeczowa związana z realizacją imprez i innych 

przedsięwzięć przez organizacje i grupy nieformalne:  

W ramach współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i grupami 

nieformalnymi w roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Gniew udzielił wsparcia poprzez 

pomoc finansową i techniczną w zakresie organizacji imprez: 

• za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie w zakresie 

pomocy w zakwaterowaniu archeologów wykonujących prace wykopaliskowe                         

w Parafii Gniew – lipiec 2014 w kwocie 5 284,27 zł; 
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• za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie oraz 

Referatu Promocji i Informacji w zakresie zakupu nagród i upominków na wydarzenia 

organizowane przez organizacje i grupy;  

• za pośrednictwem Referatu Promocji i Informacji w zakresie druku zaproszeń, 

plakatów wykorzystywanych do promocji przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje i grupy; 

• za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu w zakresie przygotowania obiektów 

sportowych, sprzętu oraz zakupu nagród na imprezy o charakterze sportowym; 

• za pośrednictwem szkół gminnych w zakresie udostępnienia i przygotowania 

pomieszczeń, obiektów, zapewnienie i opłatę mediów na przedsięwzięcia                           

o charakterze rozrywkowym (zabawy, festyny, uroczystości wiejskie).  

 

3.10. Przekazywanie nieruchomości gruntowych 

W 2014 roku Burmistrz za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomości przekazał 

następującym wspólnotom mieszkaniowym grunty na cele społecznie użyteczne: 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 3, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gdańskiej 8, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gdańskiej 9, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kusocińskiego 7, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kusocińskiego 13, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 7, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 5, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 9, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 10, 

• Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Wincentego Witosa 11, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 27-go stycznia 8. 

 

3.11. Gminna Gala Wolontariatu 

W podziękowaniu za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji, instytucji               

i firm angażujących się w działania społeczne 17 grudnia 2014 r. odbyła się Gminna Gala 

Wolontariatu. 
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Podczas Gali, na wniosek Kapituły Gminnej Gali Wolontariatu, w skład której weszli 

laureaci trzech ostatnich edycji Gali wręczone zostały nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 

Gniew dla następujących osób, instytucji i firm: 

• Weroniki Frymarskiej - Wolontariusz Roku 2014, 

• Patrycji Szramka – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2014, 

• Hanny Laska – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2014, 

• Jacka Ordowskiego - Animator Roku 2014, 

• Anny Ziołkowskiej - Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2014, 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie – Organizacja Społeczna Roku 2014, 

• Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Gniewie - Wyróżnienie w kategorii 

Organizacja Społeczna Roku 2014 

• Rolls – Royce Poland sp. z o.o. – Firma Prospołeczna Roku 2014 

• Spółki TEMIDA - Wyróżnienie w kategorii Firma Prospołeczna Roku 2014. 

 

3.12. Określenie szczegółowych zasad dotyczących powołania Lokalnego Centrum 

Wsparcia Organizacji Pozarządowych. 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew nr 174/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. 

określono zasady prowadzenia Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w 

Gniewie. Jedocześnie, złożony został wniosek do Rady Miejskiej i Skarbnika Gminy o 

zabezpieczenie potrzebnych do ogłoszenia konkursu. W następstwie zarządzenia w dniu 10 

lutego 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego 

zadania publicznego Gminy Gniew z zakresu „Działalności wspomagającej organizacje 

pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

w Gniewie w roku 2015”. Jedyną ofertę w konkursie złożyło Stowarzyszenie Centrum 

Aktywnych – Gniew i umowa na realizację ww. zadania została podpisana w dniu 13 marca 

2015 r.  

Oferta realizatora zadania przewiduje prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w 

lokalu Pracowni Orange (Plac Grunwaldzki 45) 5 dni w tygodniu. Lokal jest udostępniany 

organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym na spotkania organizowane przez te 

podmioty. Organizacje mogą też korzystać z szafy skrytkowej, w której mogą przechowywać 

swoje dokumenty. Do zadań Centrum należy m.in.: współdziałanie oraz wspieranie 
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organizacji zgodnie z ich działalnością statutową w szczególności na rzecz rozwoju gminy, 

tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności 

funkcjonalnej organizacji, w tym zapewnienie dostępu do sprzętu biurowego (komputery, 

drukarka, ksero) i zapewnienie miejsca do przechowywania dokumentów, wspieranie działań 

rozwijających przedsiębiorczość społeczną, organizowanie szkoleń podnoszących 

kompetencje członków organizacji pozarządowych, podejmowanie działań fundraisingowych 

zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu zadań 

własnych Gminy Gniew i obsługa Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych. 

Bardzo istotnym zadaniem COP-u jest też pomoc przy prowadzeniu księgowości związanej 

działalnością organizacji. W tym celu została zakupiony program księgowy 

wielostanowiskowy, który znacznie ułatwi organizacjom realizację działań z zakresu 

rachunkowości. 

 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Frost – Guz 

Kierownik Referatu Promocji i Informacji 


