
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 2011 rok. 

 

Realizując zapisy art. 5 a 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 2011 rok”. 

 

1. Numer uchwały i data uchwalenia dokumentu: 

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 2011” przyjęto uchwałą nr IV/22/11 w dniu 26 stycznia 2011 roku. 

 

2. Realizatorzy programu: 

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 w zakresie realizacji tych założeń, podejmowania współpracy z 

organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o 

przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom; 

c. Referat Promocji i Informacji w zakresie organizowania i koordynowania bieżących 

kontaktów pomiędzy gminą i organizacjami oraz wspierania organizacji; 

d. Referat Gospodarki Nieruchomościami 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 

wspierania organizacji realizujących zadania w tematyce edukacji ekologicznej; 



f. Referat Inwestycji i Infrastruktury w zakresie wspierania zadań inwestycyjnych 

polegających m.in. na iluminacji obiektów zabytkowych będących własnością 

organizacji oraz pomocy przy pisaniu i realizowaniu projektów inwestycyjnych przez 

organizacje; 

g. Gminne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Sportu, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej) – w zakresie udostępniania lokali, sprzętów i obiektów oraz wsparcia 

finansowego, organizacyjnego i transportowego organizacji oraz współpracy z 

organizacjami przy realizacji ich zadań. 

W realizacji programu 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 

 

 

 

 



3. Formy współpracy 

Otwarte konkursy ofert 

W 2011 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 2011 udzielono dotacji na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 300.000 zł, w tym: 

a. 210.000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji 

zadania z zakresu „Organizacji i upowszechniania kultury w Gminie Gniew”,  

b. 80.000 zł Gniewskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej działającemu przy 

Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji zadania z 

zakresu „Edukacji Ekologicznej”, 

c. 10.000 zł Fundacji Pokolenia na wsparcie realizacji zadania „Działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację 

konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 

Gminy Gniew”. 

Ad. a 

Stowarzyszenie CAG, będąc realizatorem zadania publicznego gminy Gniew w zakresie 

Organizacji i upowszechniania kultury otrzymało z Gminy Gniew dotację  

w wysokości 210 000 zł. Ponadto ze środków zewnętrznych na realizację tego zadnia CAG 

pozyskał 161 057 zł. 

Łączny koszt realizacji zadań w zakresie kultury wyniósł 371 057 zł.  

W ramach tych środków realizowano: 

1) Konkursy minigrantów, czyli konkursy skierowane do formalnych i nie formalnych grup 

inicjatywnych realizujących swoje projekty z dziedziny kultury, w tym: 

 stałe działania kulturalne (działalność chórów, zespołów itp.) - przyznano wsparcie 

dla 35 projektów na łączną kwotę 35 000 zł; 



 Gniewski Fundusz Młodych (inicjatywy kulturalne młodzieży do lat 25) – przyznano 

wsparcie dla 32 projektów na łączną kwotę 15 250 zł; 

 Inicjatywy Kulturalne (inicjatywy kulturalne osób po 25 roku życia) – przyznano 

wsparcie dla 32 projektów na łączną kwotę 19750 zł. 

2) Wsparcie projektowe, księgowe, finansowe - 8 grupom inicjatywnym użyczono 

osobowości prawnej przy ubieganiu się o inne źródła dofinansowania.  Dzięki temu wsparciu 

grupy te za pośrednictwem stowarzyszenia CAG pozyskały kwotę łączną w wysokości 65 514 

zł. Ponadto, grupy inicjatywne realizujące projekty otrzymały opiekę księgową wsparcie 

tutorskie. 

3. Cykl przedsięwzięć kulturalnych – z udziałem środków pochodzących z dotacji 

zrealizowano 12 imprez rekreacyjno – kulturalnych, w tym m.in. koncert z okazji 20-lecia 

Chóru Gregoriańskiego, Mały Wielki Uśmiech, Noc Świętojańska połączona z Turniejem 

Rycerskim, cykl seansów Kina Plenerowego, Festiwal Teatrów Ognia, Gminne i Powiatowe 

Dożynki w Piasecznie, Gniewska Parada Niepodległości, Gminna Gala Wolontariatu. Łączny 

koszt realizacji tych imprez to kwota 163 782 zł, z czego 95 544 zł pozyskano ze źródeł 

zewnętrznych. 

4. Koszty wsparcia grup inicjatywnych, czyli pełen etat księgowej, i ½ etatu tutora oraz 

funkcjonowanie biura o łącznej kwocie 71 762 zł. 

 

Ad. b 

Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej za pośrednictwem Stowarzyszenia CAG, 

będąc realizatorem zadania publicznego gminy Gniew w zakresie edukacji ekologicznej 

otrzymało z Gminy Gniew dotację w wysokości 80 000 zł. Ponadto ze środków zewnętrznych 

na realizację tego zadnia CAG pozyskał 70 177 zł. Łączny koszt realizacji zadań w zakresie 

edukacji ekologicznej wyniósł więc 150 177 zł. Z tych środków sfinansowano całoroczne 

działania Centrum realizowane przez 2 edukatorów (od maja 3edukatorów), w tym szerokie 

spectrum działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – liczne zajęcia, wycieczki w terenie, 

konkursy, publikacje edukacyjne itp. Szczegółowe sprawozdanie z działalności GCEE zostało 

przedstawione przez p. Dorotę Cyburę, kierownik Centrum, podczas posiedzenia Komisji 

Społecznej, które odbyło się w dniu 21 kwietnia br. 

 

 



Ad. c 

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 24 070 zł.  

W ramach tych środków następujące organizacje lub grupy nieformalne z terenu gminy 

Gniew otrzymały grant: 

 Stowarzyszenie „Akademia Opaleńska” na projekt „Galopem po herbatkę i ciastko” w 

wysokości 4 450 zł; 

 Grupa Aktywnych Nauczycieli GANG na projekt „Najpiękniejsze kościoły i kaplice 

Gminy Gniew” w kwocie 4 240 zł; 

 Klub przyrodnika na projekt „Aktywni z natury” w kwocie 4 600 zł; 

 Grupa KLAN na projekt „Obiektyw – patrzymy w przyszłość” w kwocie 5 350 zł; 

 Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew na projekt „Centrum Muzycznie 

Aktywnych” w kwocie 2 500 zł; 

 Fundacja Jana III Sobieskiego na projekt „Pierwsze koty za płoty” w kwocie 2 930 zł. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania żaden z podmiotów, który otrzymał dotacje 

nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem jej wydatkowaniem. 

 

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 

ORGANZIACJE POZARZADOWE 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. 

 

 



Zespoły doradczo – inicjatywne 

W ramach wspólnych zespołów doradczo - inicjatywnych w 2011 roku w Gminie Gniew 

funkcjonowały następujące zespoły składające się z przedstawicieli sektora publicznego i 

społecznego: 

 Kapituła Gminnej Gali Wolontariatu opiniująca kandydatury do nagród Burmistrza w 

dziedzinie wolontariatu; 

 zespół roboczy ds. partycypacji społecznej działający w ramach realizacji programu 

Decydujmy Razem; 

 grupa ds. integracji społecznej działająca w ramach realizacji programu Decydujmy 

Razem. 

 

Lokale i obiekty 

W 2011 roku Burmistrz za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomości oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Sportu i szkół 

gminnych użyczył następującym organizacjom lokali i obiektów niezbędnych do prowadzenia 

działalności statutowej: 

Lp. Podmiot 
użyczający 

 

Nazwa podmiotu Przedmiot najmu 

1 
ZSP 
Opalenie 

Grupa Miłośników Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Opaleniu  

Świetlica Wiejska  
w Opaleniu 

3 
ZSP 
Opalenie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Opaleniu  Świetlica Wiejska  
w Opaleniu 

4 
ZSP 
Opalenie 

Uczniowski Klub Sportowy „OPALENIE”  Świetlica Wiejska  
w Opaleniu 

5 
ZSP 
Opalenie 

Stowarzyszenie „AKADEMIA OPALEŃSKA” w 
Opaleniu  

Świetlica Wiejska  
w Opaleniu 

6 

ZSP 
Opalenie 

Uczniowski Klub Sportowy  
„ UKS OPALENIE” 

Sala gimnastyczna oraz 
siłownia w Zespole Szkół w 
Opaleniu 

7 
ZSP 
Opalenie 

KGW Rakowiec Świetlica Wiejska w 
Rakowcu 

8 Gmina 
Gniew 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku 

Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 16/17 
Gniew 

9 Gmina Związek Nauczycielstwa Polskiego Lokal użytkowy 



Gniew Plac Grunwaldzki 16/17 
Gniew 

10 Gmina 
Gniew 

Pomorska Wojewódzka Komenda 
Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku 
 

Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 16/17 
Gniew 

11 Gmina 
Gniew 

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

12 Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych „Barka” 

Pomieszczenie w 
„Środowiskowym Domu 
Samopomocy” w Gniewie 

13 SP Gniew Uczniowski Klub Sportowy Karate 
Tradycyjnego 

Sala Gimnastyczna w SP 
Gniew 

14 SP Gniew Fundacja im. Jana III Sobieskiego 

 

Sala Lekcyjna w SP Gniew 

15 SP 
Piaseczno 

Rada Sołecka Wsi Jeleń Świetlica Wiejska w Jeleniu 

16 Gimnazjum 
Gniew 

Eskadra Rzeczypospolitej Polski   Pomieszczenie w budynku 
nauczyciela 

17 Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „BARKA” 
 

Pomieszczenie w budynku 
nauczyciela 

18 SP 
Gogolewo 

KGW Gogolewo Świetlica Wiejska w 
Gogolewie 

19 SP 
Gogolewo 

KGW Brody Pomorskie Świetlica Wiejska w 
Brodach Pomorskich  

20 SP Tymawa KGW Nicponia Świetlica Wiejska w Nicponi 

21 SP Tymawa Stowarzyszenie Ziemi Tymawskiej Świetlica Wiejska w 
Tymawie 

22 Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

KS „Mewa RR – WIP” Gniew 

 

2 Pomieszczenia w Hali 
Widowiskowo - Sportowej 

23 Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

KS Sobieski 

 

Korzystanie z pomieszczenia 
w Hali Widowiskowo - 
Sportowej 

24 Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

UKS Opalenie Korzystanie z pomieszczenia 
w Hali Widowiskowo - 
Sportowej 

25 Gminny 
Ośrodek 

Stowarzyszenie Sportowe KS Weber Okland Korzystanie z pomieszczenia 
w Hali Widowiskowo - 



Sportu Szprudowo 

 

Sportowej 

26 Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

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

27 Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” Koło w 
Gniewie 

Korzystanie z pomieszczenia 
w Hali Widowiskowo - 
Sportowej 

 

Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych  

W roku 2011 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; 

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

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

nadwiślańskich; 

 Stowarzyszenie „Europejskie Koło Miast Kowalskich”, którego Gmina jest członkiem, 

realizujące zadania z zakresu promocji i upowszechniania tradycji kowalskich miast 

członkowskich; 

 Fundację Pokolenia realizującą na terenie powiatu tczewskiego konkurs grantowy 

„Działaj Lokalnie” poprzez współfinansowanie tych konkursów. 

 

Szkolenia i konsultacje 

W roku 2011 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. Efektem tych działań jest kilka 

nowopowstałych stowarzyszeń i fundacji, a także 65 514 zł pozyskanych przez organizacje ze 

źródeł zewnętrznych.  

 

Media 

W roku 2011 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. 

 

Finansowanie usług transportowych 

W ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 udzielono 

następującego wsparcie poprzez sfinansowanie usług transportowych: 

 za pośrednictwem Referatu Promocji i Informacji w zakresie promocji i aktywizacji 

środowisk wiejskich w kwocie 4 160 zł; 

 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu w zakresie sportu i rekreacji. 

 

Pomoc w organizacji imprez 

W ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w 

roku 2011 udzielono następującego wsparcie poprzez pomoc finansową w zakresie 

organizacji imprez: 



 za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie w zakresie 

oprawy muzycznej podczas festynów wiejskich w kwocie 11 400 zł 

 za pośrednictwem Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew realizującego zadanie 

publiczne Gminy Gniew w zakresie organizacji i upowszechniania kultury w kwocie 

35 000 zł. 

 

Przekazywanie nieruchomości gruntowych 

W 2011 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 11, 

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 27-go stycznia 8. 

 

Wspieranie inwestycji polegających na iluminacji obiektów zabytkowych 

W 2011 roku Gmina Gniew w porozumieniu z Parafią św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie 

oraz Energą Sopot wykonały iluminację kościoła w Pieniążkowie.  

 

Gminna Gala Wolontariatu 

W podziękowaniu za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji, instytucji               

i firm angażujących się w działania społeczne dnia 30 listopada 2011 roku odbyła się Gminna 

Gala Wolontariatu. Podczas Gali, na wniosek Kapituły Gminnej Gali Wolontariatu, w skład 

której weszli laureaci trzech ostatnich edycji Gali wręczone zostały nagrody Burmistrza dla 

następujących osób, instytucji i firm: 



 Grzegorz Połomski - Wolontariusz Roku 2011, 

 Jan Ejankowski - Animator Roku 2011, 

 Gniewska Orkiestra Dęta – Organizacja Społeczna Roku 2011, 

 Spółka Zamek Gniew – Firma Prospołeczna Roku 2011. 

 

 

Opracowała: Magdalena Frost – Guz 
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