
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniew z

organizacjami pozarządowymi w roku 2010.

Realizując  postanowienia  zawarte  w  „Rocznym  Programie  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 2010” (uchwała nr XLI/345/09

z 28 grudnia 2009 roku) podjęto następujące formy wsparcia ich działalności: 

1. Powierzanie organizacjom wykonywania zadań publicznych lub wspieranie takich zadań

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

a.  w  roku  2010  udzielono  dotacji  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje

pozarządowe na łączną kwotę 295.000 zł, w tym:

• 210.000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na realizację zadań z zakresu

„Organizacji i upowszechniania kultury w Gminie Gniew”. 

• 65.000  zł  Gniewskiemu  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  działającemu  przy

Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na realizację zadań z zakresu „Edukacji

Ekologicznej”.

• 10.000 zł Fundacji Pokolenia na realizację zadania „Działalność wspomagająca rozwój

wspólnot  i  społeczności  lokalnych  poprzez  organizację  konkursu  grantowego  dla

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy Gniew”.

• 10.000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na realizację zadań z zakresu

„Wspierania  działań  realizowanych  przez  Gminne  Zespoły  Przedmiotowe

Nauczycieli”. 

2. Prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej:

a. w roku 2010 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  wszelkie



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

bieżącej  działalności,  podejmowanych  inicjatywach,  opracowywanych  programach,

ogłaszanych konkursach, źródłach finansowania projektów.

• pomoc  w  postaci  druku  zaproszeń,  plakatów  wykorzystywanych  do  promocji

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje.

• informowanie  w  postaci  „prasówek”  do  mediów  lokalnych  i  ponadlokalnych  o

działalności organizacji i prowadzonych przez nie przedsięwzięciach.

3. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym:

a.  w  listopadzie  2009  roku  utworzono  Gminną  Kapitułę  przyznającą  nagrody  w  ramach

Gminnej Gali Wolontariatu w kategoriach: Firma Prospołeczna Roku, Organizacja Społeczna

Roku,  Animator  Roku  i  Wolontariusz  Roku.  W  skład  Kapituły  wchodzą  przedstawiciele

organizacji pozarządowych oraz grup i aktywnych społecznie instytucji. W grudniu 2010 r. już

po raz czwarty przyznano nagrody w wymienionych wyżej kategoriach. Gminna Gala została

połączona z Powiatową Galą Wolontariatu, zaś uroczystość odbyła się w Tczewskim Centrum

Kultury i Sztuki.

b. w styczniu 2010 r.  zorganizowano Forum Organizacji  Pozarządowych Gminy Gniew, na

które  zaproszeni  zostali  przedstawiciele  wszystkich  organizacji  i  aktywnych  grup

nieformalnych działających na obszarze gminy. Podczas spotkania omówiono szczegółowo

dokument,  jakim jest  Program,  w  sposób szczególny  skupiając  na  oferowanych  formach

pomocy finansowej i pozamaterialnej dla organizacji.

4. Udostępnianie  (jednorazowe  lub  stałe)  lokali  obiektów  lub  sprzętów  na  działalność

statutową organizacji:

a.  w  roku  2010  wszystkie  organizacje,  którym  do  prowadzenia  działalności  statutowej

niezbędny  jest  lokal  podpisały  umowy  użyczenia  z  zarządcami  tych  lokali  tj.  szkołami

gminnymi,  Gminnym  Ośrodkiem  Sportu  oraz  Powiatową  i  Miejską  Biblioteką  Publiczną.

Lokale te użyczane są nieodpłatnie.

5. Współpraca przy gromadzeniu środków finansowych z innych źródeł: 

a.  w roku 2010 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.

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

członkiem, realizujące zadania z zakresu turystyki i promocji.

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

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

zamki gotyckie,

• Fundację  Pokolenia  realizująca  na  terenie  powiatu tczewskiego konkurs  grantowy

„Działaj Lokalnie” poprzez współfinansowanie tych konkursów.

b.  w  roku  2010  zorganizowano  liczne  szkolenia  i  warsztaty  dla  liderów  poszczególnych

organizacji chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych

lub zwiększyć swoje kompetencje jako członka organizacji pozarządowej.

6. Finansowanie usług transportowych na rzecz organizacji, które współpracują z Gminą lub

jej jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań publicznych:

a.  w  roku  2010  za  pośrednictwem  Referatu  Promocji  i  Informacji  udzielono  wsparcia

organizacjom poprzez sfinansowanie usług transportowych niezbędnych przy prowadzeniu

ich działalności w kwocie 6.928 zł.

7. Nagradzanie, a przez to motywowanie organizacji do dalszej działalności:

a. w roku 2010 za pośrednictwem Referatu Promocji i Informacji przydzielono organizacjom

nagrody w kwocie 11.526 zł.

Opracowała: Magdalena Frost – Kierownik Referatu Promocji i Informacji


