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Załącznik Nr 1 do projektu uchwały   

Rady Miejskiej w Gniewie 

z dnia 22 kwietnia 2014 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013” Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXVIII/181/12 w dniu 28 

listopada 2012 roku.   
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„Wieloletni 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 na lata 2012 – 2015” Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXI/147/12 w dniu 

26 czerwca 2012 roku. 

II. Realizatorzy programów: 

W realizacji programu po stronie Gminy uczestniczyli: 

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

Gminy i jej polityki finansowej; 

b. 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; 

c. Referat 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 oraz 

działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu 

grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy 

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

organizacji, których Gmina Gniew jest członkiem; 

d. Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w zakresie 

udostępniania lokali i nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Gniew 

na potrzeby organizacji; 

e. Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy - w zakresie 

finansowania i wspierania organizacji realizujących zadania w tematyce edukacji 

ekologicznej, monitoringu, promocji szlaków turystycznych, ochrony nad zwierzętami 

wolno żyjącymi w gminie Gniew oraz edukacji i informacji w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów; 

f. Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy – w zakresie finansowania organizacji 

prowadzących placówki oświatowe; 
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g. Gniewskie 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; 

h. Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie – w zakresie udostępniania lokali i obiektów na 

potrzeby organizacji, finansowania i wspierania organizacji realizujących zadania                     

z zakresu organizacji i uczestnictwa w imprezach sportowych (w tym rozgrywkach 

ligowych) i sportowo – rekreacyjnych; 

i. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie – w zakresie finansowania                        

i wspierania organizacji przy realizacji zadań z zakresu organizacji i upowszechniania 

kultury; 

j. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie – w zakresie finansowania          

i wspierania organizacji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom                      

i patologiom społecznym oraz udostępniania lokali na potrzeby organizacji; 

k. Szkoły - Gminne jednostki organizacyjne – 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.                
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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. 

III. Formy współpracy 

3.1. Finansowe formy wsparcia organizacji 

 

3.1.1. Otwarte konkursy ofert 

W 2013 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 2013 udzielono dotacji na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 314 000 zł, w tym: 

W OBSZARZE KULTURY I SZTUKI: 

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

zadania pn. „Gniewski Fundusz Minigrantów 2013” z zakresu organizacji                                  

i upowszechniania kultury w Gminie Gniew w roku 2013 – 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 czterech kwartalnych naborów przyznane zostały 

54 minigranty na łączną kwotę 26 500 zł; 

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

zostały 35 mingranty na łączną kwotę 35 000 zł; 

2) Wsparcie tutorskie i realizacyjne oraz obsługa programu minigrantów, pozyskiwanie 

środków zewnętrznych i działalność Pracowni Orange: 
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- Doradztwo i tutoring dla organizacji i grup nieformalnych oraz pomoc przy realizacji 

projektów, których efektem są wnioski składane przez grupy inicjatywne i lokalne 

organizacje pozarządowe do zewnętrznych konkursów grantowych.  

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

obsługą programu minigrantów, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, opłatami 

związanymi z funkcjonowaniem Pracowni Orange wyniósł 80 321,47 zł. 

Wykaz projektów kulturalnych  dofinansowanych ze środków zewnętrznych                         

(spoza Gminy Gniew) realizowanych za pośrednictwem CAG w 2013 roku: 

LP. Nazwa projektu Grupa 

inicjatywna 

Instytucja 

wspierająca 

Kwota 

dofinansowania 

1. Kociewska Parada 
Niepodległości 2013 

Gniewskie 
środowisko ZHR 

Powiat Tczewski 3200 zł 

2. Film, Gniew Husarii 
– Bitwa pod 
Gniewinem 1626 

Chorągiew 
Husarska 

Województwo 
Pomorskie 

6000 zł 

3. Opanuj Gniew – 
Partnerstwo na rzecz 
rozwoju lokalnego 
produktu 
turystycznego 

Turystyka 
Wspólna 
Sprawa 

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 

4990 zł 

4. Gminna Gala 
Wolontariatu za rok 
2012 

Stowarzyszenie 
CAG 

Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego - 
Program Leader 

7960 zł 

5. Pozytywna Energia 
Dźwięku 

Centrum 
Muzycznie 
Aktywnych 

Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego - 
Program Leader 

24200 zł 

6. Kociewska Niedziela 
Palmowa 

KGW Gogolewo Powiat Tczewski 2150 zł 

7. Pomaluj Mój Świat Centrum 
Muzycznie 
Aktywnych 

Fundacja Pokolenia 
– program Działaj 
Lokalnie 

2650 zł 

8. Opowiem Wam 
Moją Gniewską 
Historię 

KLAN Fundacja Pokolenia 
– program Działaj 
Lokalnie 

4580 zł 

9. Ikony – pisanie czy 
malowanie 

GANG Fundacja Pokolenia 
– program Działaj 
Lokalnie 

4500 zł 

 Razem   60 230 zł 
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Wsparciem tutorskim otoczone były także projekty realizowane bezpośrednio przez 

partnerskie organizacje, które samodzielnie aplikowały do Działaj Lokalnie: 

• Aktywne Gospochy – KGW Nicponia – 4350 zł 

• Cuda z gliny – Stowarzyszenie Barka – 4752 zł  

• Artystyczna ulica – Galeria Piłsudskiego  - 4200 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. 

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. 3 000 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski – Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Piknik rodzinny – dziadkowie, rodzice i ja” z zakresu organizowania                     

i upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację festynu rodzinnego 

z okazji Dni Miasta w dniu 22 czerwca 2013 r. 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie KS Sobieski – Gniew zorganizował: 

- Turniej Pomorskiego ZPN z udziałem drużyn GRYFA Tczew, POMEZANII Malbork, 

DELTY Miłoradz i SOBIESKIEGO Gniew, 

- Piknik rodzinny z udziałem 47 rodzin wielopokoleniowych, podczas którego odbyły 

się rozgrywki sprawnościowe z nagrodami, występ zespołu Błękitna Wstęga, zajęcia 

edukacyjne z żeglarstwa, konkursy i pokazy Klubu modelarskiego oraz poczęstunek 

dla wszystkich uczestników pikniku. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 5 941,90 zł, z czego wkład finansowy organizacji 

wyniósł 2041,90 zł.   

c. 32 000 zł Fundacji Europejski Parki Historyczny w Zamku Gniew i Stowarzyszeniu 

Centrum Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. „GniewJanki – 
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przegląd kabaretów” z zakresu organizowania i upowszechniania kultury w Gminie 

Gniew poprzez organizację festynu rodzinnego z okazji Dni Miasta w dniu                           

22 czerwca 2013 r. 

W ramach zadania Fundacja Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew                                 

i Stowarzyszenie CAG, którzy złożyli ofertę wspólną zorganizowali imprezę z udziałem 

znanych gwiazd kabaretowych – grupy NEO – NÓWKA, grupy Weźrzesz oraz 

Katarzyny Piaseckiej, a także grupy coverowej. Ponadto podczas imprezy 

zorganizowano strefę animacyjną dla dzieci z rekreacyjnymi urządzeniami 

dmuchanymi i kącikiem artystycznym. W ramach zadania przeprowadzono także 

kampanię promocyjną imprezy. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 67 219,67 zł.   

d. 20 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Gniewska Gala Wolontariatu” z zakresu organizowania                             

i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację Gniewskiej Gali 

Wolontariatu w dniu 4 grudnia 2013 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. Podczas gali oprawę muzyczną zapewnił zespół Stare Dobre Małżeństwo.         

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

dla wykonawcy, a także nagrody dla nagrodzonych osób i podmiotów. 

W OBSZARZE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: 

e. 87 000 zł Eko - Centrum HELIANTUS działającemu przy Stowarzyszeniu Centrum 

Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji zadania pn. „Ekologicznie Opanuj 

Gniew 2013” z zakresu edukacji ekologicznej, monitoringu, promocji szlaków 

turystycznych oraz ochrony i opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi w gminie 

Gniew w roku 2013. 

Zadanie realizowane przez Eko - Centrum HELIANTUS podzielone zostało na dwie 

części: 

1) Działania związane z edukacją ekologiczną, w tym m.in.: 

- jednogodzinne zajęcia edukacyjne, w których udział wzięło ponad 2600 osób, 

- gminny konkurs wiedzy ekologicznej z udziałem uczniów klas IV-VI z gminnych  
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szkół, 

- warsztaty i wycieczki ekologiczne pod hasłem Ferie i Wakacje z Ekologią, 

- obchody Dnia Bociana, 

- spływ kajakowy pn. Szlakiem Krzyżackich Zamków z Gniewu do Malborka 

rzekami Wisłą i Nogatem, w którym udział wzięło 58 osób, 

-  obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu, 

- monitoring i promocja szlaków turystycznych na terenie gminy Gniew, 

- opieka nad rannymi zwierzętami,  

- zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych’ 

- promocja walorów przyrodniczych Gminy Gniew. 

2) Obsługa projektu, pozyskiwanie środków zewnętrznych i działalność Gniewskiego 

Centrum Edukacji Ekologicznej. Całkowity koszt pochodzący z dotacji związany                       

z administracją projektu, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, opłatami 

związanymi z funkcjonowaniem Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, a także 

monitoringiem i promocją szlaków, a także opieką nad rannymi zwierzętami wyniósł 

87 000 zł. 

Eko - Centrum przy Stowarzyszeniu CAG zatrudnia dwie osoby - kierownika oraz 

edukatora ekologicznego na pełnych etatach. Gniewskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 

15:30, mieści się ono w Ciepłem. W centrum odbywają się zajęcia edukacyjne, 

warsztaty, spotkania przyrodnicze. 

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

realizację dodatkowych przedsięwzięć. W roku 2013 pozyskano środki w kwocie                 

52 200 zł z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

w Gdańsku, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 osi Leader, Starostwa 

Powiatowego w Tczewie, Związku Miast Nadwiślańskich oraz od sponsorów: firmy 

Akuo-Energy Polska sp. z o.o. i firmy Weber w Gniewie, a także z wpłat uczestników, 

działalności odpłatnej i darowizn. 

f. 10 000 zł Eko - Centrum HELIANTUS działającemu przy Stowarzyszeniu Centrum 

Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji zadania pn. „Opanuj odpady”                          

z zakresu edukacji i informacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów. 
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W ramach zadania Eko – Centrum HELIANTUS przeprowadziło kampanię promocyjną 

dotyczącą nowych regulacji prawnych, obowiązków obywateli oraz sposobów 

segregacji odpadów. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z osi LEADER w Małych Projektach. Z zadania 

sfinansowano m.in. wydruk ulotek, plakatów informacyjnych, organizację spotkań dla  

mieszkańców, zajęcia edukacyjnye dla dzieci i młodzieży z gminnych szkół, konkurs 

minigrantów ekologicznych i przeprowadzenie konkursu na wykonanie świątecznej 

ozdoby z odpadów.  

W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 

g. 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 „Galeria Piłsudskiego” na projekt „Artystyczna ulica”, 

• Grupa „Centrum Muzycznie Aktywnych” na projekt „Pokoloruj mój świat”, 

• Grupa KLAN na projekt „Opowiem Wam moją gniewską historię”, 

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „BARKA” na projekt „Cuda 

z gliny”, 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Nicponi na projekt „Aktywne Gospochy”, 

• Grupa GANG – Grupa Aktywnych Nauczycieli Gimnazjum na projekt „Ikony - 

pisanie, czy malowanie?”. 

Łączna kwota grantów przekazanych organizacjom i grupom nieformalnym z terenu 

Gminy Gniew wyniosła 24 582 zł. Ze środków Gminy Gniew dofinansowano w pełni                
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2 projekty i częściowo 1. Pozostałe projekt dofinansowane zostały z innych źródeł – 

Fundacji Pokolenia, BS Tczew oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

W OBSZARZE PROFILAKTYKI, OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ: 

h. 1 600 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Tradycyjnego Tymawa                     

na wsparcie realizacji zadania pn. „Pierwszy krok – prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom 

społecznym”. 

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 2 300 zł, z czego 250,00 zł stanowił wkład finansowy 

organizacji. 

i. 3 000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” przy Szkole Podstawowej 

w Gniewie na wsparcie realizacji zadania pn. „Sport dla duszy i ciała” z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym. 

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 6 669,94 zł, z czego 470,01 zł stanowił wkład 

finansowy organizacji. 

j. 2 900 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych piłka i ja” z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym. 

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 4 940 zł, z czego 240,00 zł stanowił wkład finansowy 

organizacji. 

k. 4 500 Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „BARKA” w Gniewie                     

na wsparcie zadania pn. „Tworzenie kółek zainteresowań twórczych                                         

i alternatywnych form  spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży                                  
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z uwzględnieniem treści profilaktycznych” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i  patologiom społecznym. 

W ramach zadania Stowarzyszenie BARKA utworzyło i prowadziło kółka 

zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci                      

i młodzieży z uwzględnieniem treści profilaktycznych . 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 7 380,00 zł, z czego 122,00 zł stanowił wkład 

finansowy organizacji. 

 

3.1.2. Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym 

W 2013 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 7 000 zł, w tym: 

a. 1 000 zł Fundacji Pokolenia na wsparcie  realizacji zadania pn. „OMNIBUS NGO”.  
Celem zadania było zwiększenie potencjału III sektora przez zapewnienie doradztwa 

dla organizacji pozarządowych, szkoleń specjalistycznych w ramach Akademii 

Organizacji Pozarządowych, organizacja Powiatowej Giełdy Zasobów stanowiącej 

formę inicjowania współpracy między instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami                    

i osobami prywatnymi.  

b. 4 000 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Gimnazjum w Gniewie „Gimfani” na powierzenie 

realizacji zadania pn. „Majówka Hallerówka”. 

W ramach zadania stowarzyszenie Gimfani zorganizowało festyn dla około 1000 

uczestników – uczniów gimnazjum i mieszkańców Gminy Gniew, podczas którego 

odbył się m.in. przemarsz ulicami miasta, przegląd talentów, konkurs plastyczny                     

i plastyczno – artystyczny, gry i zabawy. Z dotacji sfinansowano m.in. nagrody dla 

uczestników konkursów, zakupiono materiały potrzebne do organizacji 

przedsięwzięcia, a także poczęstunek dla uczestników imprezy. 

c. 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. 
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3.1.3. Inne formy wsparcia o charakterze finansowym 

3.1.3.1. Prowadzenie placówek oświatowych 

W 2013 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 

– nr zezwolenia 1/2012 z dnia 17.08.2012 r.: 

• dla szkoły podstawowej – 342 526,53 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 131 702,64 zł 

b. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                

w Gogolewie – nr zezwolenia 2/2012 z dnia 17.08.2012 r.: 

• dla szkoły podstawowej – 436 906,10 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 121 714,48 zł 

3.1.3.2. Realizacja zadań własnych Gminy Gniew z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

W 2013 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.). 

Środki w kwocie 513 074 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 nowego sprzętu, 

zakup środków gaśniczych i opłaty administracyjne. 

 

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. 
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W ramach edycji konkursu przyznano łącznie 18 dotacji, z których wykorzystano 14 na łączną 
kwotę 10.346,63 zł, co stanowi 68,98 % ogółu środków przeznaczonych na realizację tego 

zadania.  

Minigranty otrzymali: 

LP. Organizacja/grupa nieformalna Wykorzystana kwota 

1. PS Baśki Koło nr 3 Gniew 1 598,63 zł 

2. PUKS Piast Piaseczno 800,00 zł 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Barka Gniew 

1 598,00 zł 

4. LZS Wisła Walichnowy 800,00 zł 

5. KS Sobieski Gniew 800,00 zł 

6. KS Mewa RR Gniew 50,00 zł 

7. SSKP Weber Szprudowo 700,00 zł 

8. UKS Olimpia Gniew 1 600,00 zł 

9. UKS Karate Tradycyjnego 

Tymawa 

1 600,00 zł 

10. UKS Złoty Tur Gdynia 800,00 zł 

Łącznie  10 346,63 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 2 184,00 zł 

2. KS Mewa RR Gniew 3 798,54 zł 

3. SSKP Weber Szprudowo 8 361,60 zł 

4. UKS Olimpia Gniew 6 708,00 zł 

5. KS ALFIL Gniew 4 000,00 zł 

6. Grupa nieformalna Opalenie 3 280,00zł 
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Łącznie  28 332,14 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 15 – 18 sierpnia 2013 r. Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Gospel Camp Meeting Gniew 2013.  

Koszty organizacji imprezy po stronie Gminy Gniew to: 

LP. Rodzaj kosztów Kwota 

1. Koszty związane z promocją imprezy 22 092,03 zł 

2. Koszty związane z ochroną imprezy 18 774,84 zł 

3. Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu 8 188,14zł 

4. Koszty związane z zabezpieczeniem dostępu prądu 11 341,44zł 

5. Koszty związane z zabezpieczeniem medycznym 3 070,00zł 

6. Koszty związane z zapleczem sanitarnym 5 262,03zł 

7. Koszty związane z usługami porządkowymi 8 619,20zł 

8. Koszty związane z transportem 1 412,83zł 

Łącznie  78 760,51 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 9 600,00 zł. 

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

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

Rakowiec, Szprudowo, Tymawa, Wielkie Walichnowy. 

 

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.                   
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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 2013 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 2014” oraz projektu 

uchwały  dotyczącej przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.  

 

3.3. Zespoły doradczo – inicjatywne 

W ramach wspólnych zespołów doradczo - inicjatywnych w 2013 roku w Gminie Gniew 

odbyło się posiedzenie Kapituły Gminnej Gali Wolontariatu opiniującej kandydatury                        

do nagród Burmistrza w dziedzinie wolontariatu. W jej skład weszli przedstawicieli sektora 

publicznego, społecznego i prywatnego. 

 W 2013 roku za pośrednictwem Referatu Promocji i Informacji konsultowane były dwie 

uchwały dotyczące projektów uchwał związanych z działalnością organizacji pozarządowych: 

• projektu 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 2014 r. 

• projektu uchwały  dotyczącej przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. 

W obu przypadkach projekty dokumentów zostały umieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bip.gniew.pl  oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl 

oraz rozesłane do organizacji pocztą elektroniczną. Organizacje swoje uwagi do projektów 

mogły składać drogą mailową lub tradycyjną pocztą. 

 Przedstawiciele Referatu Promocji i Informacji współpracowali także z Gniewską Radą 

Organizacji Pozarządowych – ciałem reprezentującym sektor społeczny Gminy Gniew.   
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3.4. Lokale i obiekty 

W 2013 roku Burmistrz za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomości oraz 

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

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i szkół gminnych użyczył nieodpłatnie jednorazowo 

bądź na działalność stałą lokale i obiekty następującym organizacjom: 

Lp. Podmiot 

użyczający 

 

Nazwa podmiotu Przedmiot najmu 

1. 
ZSP 
Opalenie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Opaleniu  Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

2. 
ZSP 
Opalenie 

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie  Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

3. 
ZSP 
Opalenie 

Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych „BARKA”  

Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

4. Gmina 
Gniew 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, 
Koło Gniew 

Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 1 
 Gniew 

5. Gmina 
Gniew 

„Klub Seniora” Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 16/17 
Gniew 

6. Gmina 
Gniew 

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

7. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew i 
Grupa Prokultura 

Lokal użytkowyPlac 
Grunwaldzki 45 
Gniew 

8. Gmina 
Gniew 

Ludowy Zespół Sportowy „Wisła Walichnowy” Boisko Sportowe  
Wielkie Walichnowy 

9. Gmina 
Gniew 

OSP Gniew Budynek OSP 
Ul. Kościuszki 6 
Gniew 

10. Gmina 
Gniew 

OSP Opalenie Budynek OSP 

11. Gmina 
Gniew 
 

OSP Gogolewo Budynek OSP 
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12. Gmina 
Gniew 

OSP Jaźwiska Budynek OSP, świetlica 
wiejska 

13. Gmina 
Gniew 
 

OSP Jeleń Budynek OSP 

14. Gmina 
Gniew 

OSP Kolonia Ostrowicka Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

15. Gmina 
Gniew 

OSP Piaseczno Budynek OSP, 
Budynek byłej hydroforni 

16. Gmina 
Gniew 

OSP Polskie Gronowo Budynek OSP 

17. Gmina 
Gniew 
 

OSP Rakowiec Budynek OSP 

18. Gmina 
Gniew 

OSP Tymawa Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

19. Gmina 
Gniew 

Wielkie Walichnowy Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

20. SP Gniew Uczniowski Klub Sportowy Karate 
Tradycyjnego 

Sala Gimnastyczna w SP 
Gniew 

21. SP Gniew Fundacja im. Jana III Sobieskiego 

 

Sala Lekcyjna w SP Gniew 

22. SP Gniew KS Weber Okland Szprudowo Świetlica wiejska w 
Szprudowie 

23. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w Nicponi Świetlica wiejska w Nicponi 

24. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach 
Pomorskich 

Świetlica wiejska w Brodach 
Pomorskich 

25. SP Gniew Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – XI 
Gniewska Gromada Zuchowa 

Sala Lekcyjna w SP Gniew 

26. SP 
Piaseczno 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniu Świetlica Wiejska w Jeleniu 

27. SP 
Piaseczno 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowcu Świetlica wiejska w 
Rakowcu 

28. SP 
Piaseczno  

Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolewie Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

29. SP 
Piaseczno 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gogolewie Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

30. SP 
Piaseczno  

Rada Sołecka  w Jeleniu Świetlica wiejska w Jeleniu 
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31. SP 
Piaseczno 

Rada Sołecka w Gogolewie Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

32. SP 
Piaseczno 

Rada Sołecka w Rakowcu Świetlica wiejska w 
Rakowcu 

33. Gimnazjum 
Gniew 

Eskadra Rzeczypospolitej Polski   Pomieszczenie w budynku 
nauczyciela 

34. Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „BARKA” 
 

Pomieszczenie w budynku 
nauczyciela 

35. SP Polskie 
Gronowo 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuchni Świetlica wiejska w Kuchni 

36. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

KS Mewa Gniew 

 

Pomieszczenie w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

36. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

KS Sobieski Gniew 

 

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

37. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

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

38. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

SSKP Weber Okland Szprudowo 

 

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

39. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

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

40. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” Koło w 
Gniewie 

Korzystanie z pomieszczenia 
w Hali Widowiskowo - 
Sportowej 

41. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

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

42. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

UKS Olimpia Gniew Korzystanie z pomieszczeń 
socjalnych oraz dostęp do 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 
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43. Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Gniewski Klub Abstynenta „Podać rękę” Pomieszczenie w budynku 
MGOPS - u 

 

3.5. Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych  

W roku 2013 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; 

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

członkiem, realizujące zadania z zakresu turystyki i promocji w wysokości 5 583,55 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 3 190,60 zł; 

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

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

nadwiślańskich w wysokości 689,70 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 4 000 zł.  

 

3.6. Szkolenia i konsultacje 

W roku 2013 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 
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W roku 2013 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, 

• 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, 

• pomoc w postaci druku zaproszeń, plakatów wykorzystywanych do promocji 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje, 

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

m.in. do Radia Głos, o działalności organizacji i prowadzonych przez                                       

nie przedsięwzięciach. 

 

3.8. Finansowanie usług transportowych 

W ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 udzielono 

następującego wsparcie poprzez sfinansowanie usług transportowych: 

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

i aktywizacji środowisk wiejskich w kwocie 7 337,13 zł; 

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

40 471,33 zł dla następujących klubów sportowych/stowarzyszeń: 

- SSKP Weber Okland Szprudowo – 11 124,49 zł 

- KS Sobieski – 14 673,28 zł 

- LZS Wisła Walichnowy – 6 401,37 zł 

- KS Mewa Gniew – 2 205,07 zł 

- PS Baśki Koło nr 3 Gniew – 2 083,20 zł 

- UKS Alfil Gniew – 1 200 zł 

- UKS Karate Tradycyjnego Tymawa – 553,50 zł 

- UKS Olimpia Gniew – 2 230,42 zł. 
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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 2013 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 2013 w kwocie 5 200,22 zł; 

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

zakupu gadżetów reklamowych na nagrody w imprezach organizowanych przez 

organizacje pozarządowe w kwocie 4 724,27 zł; 

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

zakupu pochodni dla uczestników Parady Niepodległości organizowane przez 

gniewskie środowisko ZHR i Stowarzyszenie CAG w kwocie 3 200 zł; 

• 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 opłata mediów na przedsięwzięcia                           

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

 

3.10. Przekazywanie nieruchomości gruntowych 

W 2013 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 5, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kusocińskiego 7, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kusocińskiego 13, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 7, 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 5, 
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• 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. 

 

3.10. Gminna Gala Wolontariatu 

W podziękowaniu za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji, instytucji               

i firm angażujących się w działania społeczne w grudniu 2013 roku rozpoczęły się prace 

przygotowawcze do organizacji Gminnej Gali Wolontariatu. Gala odbyła się 4 grudnia 2013 r. 

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: 

• Marioli Sielawy - Wolontariusz Roku 2013, 

• Patrycji Siemiony – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2013, 

• Laury Puczyńskiej – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2013, 

• Ks. Kanonika Zbigniewa Rutkowskiego - Animator Roku 2013, 

• Marka Kordowskiego - Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2013, 

• Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „BARKA”– Organizacja Społeczna 

Roku 2013, 

• Spółki Alarmtech – Firma Prospołeczna Roku 2013. 
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