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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 2015 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 2015 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 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) 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 

2015 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 2015 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 na 2015 rok” Rada Miejska przyjęła uchwałą nr LIII/342/14 z dnia 12 

listopada 2014 roku. 

„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 programów po stronie Gminy uczestniczyli: 
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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                     

z zakresu organizacji i uczestnictwa w imprezach sportowych (w tym w 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; 
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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. 

 

 

III. Formy współpracy 

3.1. Finansowe formy wsparcia organizacji 
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3.1.1. Otwarte konkursy ofert 

W 2015 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 i jednostek organizacyjnych Gminy 

Gniew oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na obszarze gminy. 

W ramach otwartych konkursów ofert w roku 2015 udzielono dotacji na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 321 500 zł, w tym: 

W OBSZARZE KULTURY I SZTUKI: 

a. 100 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Gniewski Fundusz Minigrantów 2015” z zakresu organizacji i upowszechniania 

kultury w Gminie Gniew w roku 2015 – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych 

inicjatyw kulturalnych (umowa nr RPI.5240.6.14.2014 z 31 grudnia 2014 r.). 

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie CAG podzielone zostało na dwie części: 

1) Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych poprzez fundusz minigratów:    

 Inicjatywy kulturalne: w ramach siedmiu naborów przyznanych zostało 60 minigrantów na 

łączną kwotę 27 100 zł: 

  

Lp. 

Nazwa grupy/Nazwa przedsięwzięcia Kwota całkowita Kwota 
wnioskowanej 
dotacji 

Kwota przyznanej 
dotacji 

1 ZSP im. Ks. Henryka Mrossa w Gniewie / 
Konkurs historyczny Gniew - Gród nad 
Wisłą i Wierzycą 

2000 500 500 

2 Samorząd Szkolny / Wszyscy bawią się 
wspaniale jak co roku w karnawale 

1960 500 250 

3 Rada Rodziców /  Słodki koncert dla Babci 
i Dziadka 

2040 500 250 

 

4 Samorząd szkolny SP w Gogolewie / 
Artystyczne ferie zimowe 

2750 500 500 

5 Rada sołecka i mieszkańcy sołectwa / 
Kreatywne ferie na wesoło 

2300 500 500 
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6 Katolickie stowarzyszenie Młodzieży koło 
Piaseczno / Ferie Parafialne 2015 

8015 500 500 

7 Dzieci Klubu / Ferie zimowe w Opaleniu 2930 500 500 

8 Nieformalna Grupa miłośników wsi 
Rakowiec / Zimowisko w Rakowcu 

2450 1500 450 

9 KGW Piaseczno / Zimowisko dla dzieci 1980 300 300 

10 Samorząd Szkolny / Ferie w szkole 3280 500 250 

11 Grupa bez nazwy / IX Wiosenny Maraton 
Poetycki 

4100 500 500 

12 Koło Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego 
w Opaleniu / Teki Kociewskie cz. VIII 

2380 500 500 

13 KGW Gogolewo / Kociewska Niedziela 
Palmowa 

1700 500 500 

14 Klub Seniora / Dzień Kobiet 1300 500 500 

15 KGW Kolonia Ostrowicka / Zróbmy coś 
niepowtarzalnego – filcowe czary mary 

1625 500 400 

16 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III 
Wieku 

9800 500 300 

17 KGW Piaseczno / Dzień Kobiet w 
Piasecznie 

540 300 300 

18 Grupa bez nazwy/X Czwartki Poetyckie 
2015 w Gniewie. 

6300,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

19 Nieformalna grupa z Jelenia/Dzień 
Dziecka w Jeleniu 

2300,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

20 Dzieci Klubu/Noc Świętojańska w 
Opaleniu 

4150,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

21 Nieformalna grupa miłośników wsi 
Rakowiec/ Dzień Dziecka 2015 

2400,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

22 Szkolne Koło Caritas/ Ognisko 
Patriotyzmu – Niech się niesie ogień 
miłości do Ojczyzny 

1150,00 

  

150,00 

  

150,00 

  

23 KGW Gogolewo 4200,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

24 Szkolny Samorząd Uczniowski przy SP 
Gniew/Klub Nocnych Marków 

1700,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

25 Fundacja im. Jana III 
Sobieskiego/ALETEATR na dzień dziecka 

3600,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

26 Muzyczny Gniew 1930,00 

  

500,00 

  

500,00 
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27 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III 
Wieku/Sobótkowy Sabat Czarownic 

1900,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

28 Aktywni Szprudowianie /Uśmiech dziecka 
– Dzień Dziecka 

2350,00 

  

500,00 

  

450,00 

  

29 KGW Kolonia Ostrowicka/Pomieszane z 
poplątanym – zastosowanie różnych 
technik do wyczarowania pięknych ozdób 

1475,00 

  

500,00 

  

400,00 

  

30 Błękitna Wstęga/Wieczorek Taneczny 1260,00 

  

500,00 

  

400,00 

  

31 Samorząd Szkolny/Festyn Rodzinny, 
Postaw na rodzinę” 

4200,00 

  

500,00 

  

400,00 

  

32 Rada sołecka i mieszkańcy 
sołectwa/Wspólnie znaczy łatwiej – piknik 
rodzinny 

2190,00 

  

500,00 

  

400,00 

  

33 KGW Piaseczno/Dzień Dziecka 540,00 

 

300,00 

 

300,00 

34 Aktywni Szprudowianie/Festyn rodzinny 
„Szprudowiada” 

2770,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

35 OSP Jaźwiska, Rada Sołecka, KGW 
Jaźwiska/Festyn Kwitnącej Lipy i 
Smacznego Miodu 

6000,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

36 Samorząd Szkolny/Bal jesieni -Kapelusz 
Pani Jesieni 

1900,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

37 Klub Seniora/Dzień Seniora 1300,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

38 Parafialny zespół Caritas/ Karaoke dla 
dzieci – Lato 2015 

4900,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

39 KGW Piaseczno/Dzień seniora 540,00 

  

300,00 

  

300,00 

  

40 KGW Gogolewo/Warsztaty Carvingowe 950,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

41 KGW Kolonia Ostrowicka/Coś dla ciała- 
samodzielnie wykonywane mydełka 
zapachowe i kule musujące 

1365,00 

  

  

500,00 

  

500,00 

  

42 Nieformalna grupa aktywnych z 
Jelenia/Duzi i mali aktorzy w Jeleniu 

900,00 

  

500,00 

  

500,00 
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43 Jesienne smaki na kociewskim 
talerzu/Stowarzyszenie Gniewski 
Uniwersytet III wieku 

1650,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

44 Poetyckie Andrzejki/Grupa bez nazwy 2500,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

45 Spotkanie integracyjne/ 

KGW Gogolewo  

6800,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

46 Ognisko Patriotyzmu i Zabawa św. 
Andrzeja 

1755,00 

  

500,00 

 

500,00 

  

47 Na betlejemską nutę/Szkolne Koło Caritas 1750,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

48 Noc Andrzejek/Odkrywcy 1500,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

49 Uroczystość wigilijna/Błękitna Wstęga 1070,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

50 

  

Spotkanie wigilijne seniorów/Klub Seniora 1300,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

51 Wykorzystajmy dary jesieni/Rada sołecka 
i mieszkańcy sołectwa 

1610,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

52 Program słowno-muzyczny/ Samorząd 
uczniowski przy ZSP Gniew 

900,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

53 Muzyczny Gniew 1550,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

54 Dzieci Klubu/Zapalone dzieci 9200,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

55 Pożegnanie wakacji w 
Jeleniu/Nieformalna Grupa Aktywnych z 
Jelenia 

1150,00 

  

  

500,00 

  

500,00 

  

56 Cudowna moc bukietów/Stowarzyszenie 
Gniewski Uniwersytet III Wieku 

1200,00 

 

500,00 

 

500,00 

57 Muzyczny Gniew 1930,00 500,00 500,00 
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58 Dzień Seniora/Aktywni Szprudowianie 2830,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

59 Bal Jesienny/Samorząd szkolny 1220,00 

  

500,00 

  

400,00 

  

60 Ognisko Patriotyzmu/Szkolne Koło 
Caritas 

1630,00 

  

500,00 

  

400,00 

  

 

 Stałe formy edukacji kulturalnej: w ramach dwóch naborów przyznanych zostało 31 

mingrantów na łączną kwotę 34 900 zł: 

 

 
Lp. Nazwa Grupy Kwota całkowita Kwota wnioskowanej 

dotacji Kwota przyznanej dotacji 

1 Międzyszkolny chór Cantores Minores 11200 1000 1000 
 

2 

Gniewska Scena Alternatywna WNIOSEK 
PARTNERSKI 5 GRUP: FURIA, 
CHAŁTURRKA, SIN EXIST, DARK 
SIDE, PECTUS 

40000 5000 5000 

3 Aktywni Inaczej 2300 1000 1000 
 

4 Żółty Regiment 11000 1000 1000 
 

5 1 Gniewska Drużyna Harcerek ,,,Gniazdo'' 11500 1000 1000 
 

6 Zespół Kociewski Burczybas 1000     1000 1000 
 

7 Nieformalna grupa aktywnych z Jelenia  3000 1000 1000 
 

8  Chór Gimnazjalny  1000  1000  1000 
 

9 Działalność chóru gregoriańskiego Schola 
Cantorum Gymevensis  1000  1000  1000 

10 Inicjatywa w Gniewie.pl 2950  1000  1000 

11 Kółko plastyczne Młodzi twórcy 3600 1000 750 

12  Artystki 3400 1000   750 

13 Kociewski Zew 2050   1000  750 
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14 Nieformalna grupa miłośników wsi 
Rakowiec  2600  1600  750 

15 Pro futura - pasjonaci scrapbookingu  5090  1000  500 

16 Zespół Caritas 5470 1000 500 

17 Między szkolny chór Cantores Minores 12200 1000 1000 

 

18 Gniewska Scena Alternatywna 
WNIOSEK PARTNERSKI 5 GRUP: 
FURIA, CHAŁTURRKA, SIN EXIST, 
DARK SIDE, PECTUS 

38000 3000 3000 

19 Grupa nieformalna Teenagdance/ 
Gniewski You Can Dance 

2780 

  

1000 

  

1000 

  

20 Aktywni Inaczej 

  

2800  1000 1000 

21 Żółty Regiment 11000 1000 1000 

22 1 Gniewska Drużyna Harcerek Gniazdo 11500 1000 1000 

23 Zespól Kociewski Burczybas 1000  1000 1000  

24  Chór Gimnazjalny  1000 1000 1000 

25 Działalność chóru gregoriańskiego Schola 
Cantorum Gymevensis   

1000 1000 1000 

26 Kółko plastyczne Młodzi Twórcy 3950 1000 1000 

  

27  Artystki  3200 1000 1000 

  

28 Nieformalna grupa miłośników wsi 
Rakowiec 

4760 1000 

  

1000 

  

29 Zespół Caritas 4780 1000 1000 

  

30 Błękitna Wstęga 4270,00 

  

1000 

  

1000 

  

31 Koło Gospodyń Wsi Rakowiec 5100 900 900 

 

 Obsługa programu minigntantów, działalność Pracowni Orange 
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Stowarzyszenie CAG zatrudniło 1 osobę do obsługi programu: księgową na pełen etat. Biuro 

obsługi projektu czynne było codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 

16.00 i mieściło się na pl. Grunwaldzkim 45 w Pracowani Orange. 

Koszty obsługi programu wyniosły 39 992,70 zł. 

 Wartości dodane projektu 

Rezultatem dodanym projektu była zwiększona aktywność kulturalna mieszkańców gminy 

Gniew. Dzięki programowi minigrantów mieszkańcy gminy Gniew byli pomysłodawcami i 

realizatorami ponad 100 przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych zarówno w ramach 

stałych form działalności kulturalnych (35 grantów na półroczne projekty) oraz inicjatyw 

kulturalnych (60 grantów). Kolejną wartością dodaną tego programu było mobilizowanie 

organizacji i grup nieformalnych do pisania wniosków do pozagminnych programów 

grantowych (Akumulator Społeczny, Działaj Lokalnie, Starostwo Powiatowe, Urząd 

Marszałkowski), w których minigranty wykorzystywane były, jako wymagany wkład własny 

organizacji. Ponadto grupy nieformalne, realizujące projekty, nawiązały współpracę z 

sektorem prywatnym, pozyskując sponsorów zapewniających im wkład rzeczowy i finansowy 

do projektów. Nieformalne grupy, realizujące działania kulturalne przy wsparciu 

Stowarzyszenia CAG, pozyskały spoza Gminy Gniew środki finansowe na łączną kwotę ponad 

70 tys. zł, z czego 2294,56 zł stanowiło wkład własny do środków pozyskanych z Gminy 

Gniew, w ramach programu minigrantów. 

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

„Święto Ulicy Piłsudskiego” z zakresu organizowania i upowszechniania kultury                   

w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr 

RPI.5240.3.32.2015 z 7 maja 2015 r.). 

W ramach realizacji zadania w każdą sobotę wakacji na ulicy Piłsudskiego prezentowały się 

lokalne zespoły muzyczne lub soliści, umilając czas mieszkańcom i turystom oraz ożywiając 

kulturalnie i turystycznie starówkę. Ponadto, 29 sierpnia 2015 r., na zakończenie sezonu 

wakacyjnego, Stowarzyszenie Galeria Piłsudskiego zorganizowało „Święto ulicy 

Piłsudskiego”, podczas którego, poza występami muzycznymi, miało miejsce wspólne 

grillowanie, malowanie twarzy, turniej gry w Baśkę oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 100 zł. 

c. 4 000 zł Fundacji Europejski Parki Historyczny w Zamku Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „XXIV Międzynarodowy Turniej Rycerski Króla Jana III” z zakresu 
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organizowania i upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację 

przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr RPI.5240.3.31.2015 z 7 maja 2015 r.). 

W ramach zadania Fundacja Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew zorganizowała w 

dniach 27 – 28 czerwca 2015 r. imprezę pn. XXIV Międzynarodowy Turniej Rycerski Króla 

Jana III, w której uczestniczyło ponad 1000 osób. W ramach wydarzenia na gniewskim zamku 

odbyły się m.in. turnieje joustingowe i kusznicze z udziałem rycerzy z całej Europy.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 31 576,07 zł. 

d. 7 650 zł Stowarzyszeniu Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego na 

wsparcie realizacji zadania pn. „Patriotyzm uskrzydla” z zakresu organizowania i 

upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych. 

(umowa nr RPI.5240.3.25.2015 z 30 kwietnia 2015 r.). 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa 

Pomorskiego zorganizowało 5 przedsięwzięć kulturalnych: 

- Noc Muzeów 16 maja 2015 r., 

- Gniewski Turniej Husarski 8 sierpnia 2015 r., 

- cykl 5 spektakli edukacyjnych „Husaria Chluba Oręża Polskiego” w lipcu i sierpniu 2015 r., 

- Hubertus Husarski 17 października 2015 r., 

- Gniewską Paradę Niepodległości 11 listopada 2015 r.. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 13 713,20 zł. 

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

realizacji zadania pn. „Majówka Hallerówka 2015” z zakresu organizowania i 

upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych 

(umowa nr RPI.5240.3.26.2015 z 30 kwietnia 2015 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie „Gimfani” zorganizowało konkurs plastyczny na plakat, 

promujący Kociewie, konkurs fotograficzny pn. „Najpiękniejsze miejsca naszego regionu” 

oraz festyn dla około 500 uczestników – uczniów gimnazjum i mieszkańców Gminy Gniew, 

podczas którego odbył się m.in. przemarsz ulicami miasta, przegląd talentów, 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. 
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f. 2 850 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet III Wieku na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Kociewskie spotkania międzypokoleniowe” z zakresu organizowania i 

upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych 

(umowa nr . RPI.5240.3.33.2015 z 7 maja 2015 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich słuchaczy, a poprzez otwarte 

wystawy i imprezy, również dla pozostałych mieszkańców Gminy Gniew, cykl warsztatów 

kulinarnych i artystycznych, konkurs fotograficzny oraz festyn pn. „Powiatowe obchody Dnia 

życzliwości i pozdrowień”, który odbył się 20 listopada 2015 r. Wydarzenia te przyczyniły się 

do wzrostu aktywności wśród osób starszych, propagowania pozytywnych relacji 

międzyludzkich oraz budowania wizerunku Gniewu, jako miasta ludzi życzliwych.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 223,40 zł. 

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

„Ło jak mniyło na Kociewiu - Festyn z okazji dnia patrona szkoły podstawowej w Gniewie” 

z zakresu organizowania i upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację 

przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr RPI.5240.3.34.2015 z 7 maja 2015 r.). 

W ramach zadania Fundacja im. Jana III Sobieskiego zorganizowała dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Gniewie trzy konkursy: 

- wiedzy o Gniewie i Kociewiu, 

- plastyczny pn. „Moja mała ojczyzna”, 

- fotograficzny, prezentujący walory Kociewia. 

Ponadto 25 września 2015 r. odbył się festyn dla około 400 osób, w ramach którego 

uczniowie wraz z rodzicami brali udział w licznych konkursach, zajęciach plastycznych i 

sprawnościowych.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 5 326,30 zł. 

 

W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA: 

h. 77 000 zł Eko - Centrum Heliantus, działającemu przy Stowarzyszeniu Centrum 

Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. ,, Ekologicznie Opanuj Gniew 2015” 

z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju w roku 2015 (umowa nr RGP.3034.2.50.2014.AZ z 30 grudnia 

2014 r.). 
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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 były prowadzone w wybranych przez uczestników 

tematykach: badanie wody i zwiedzanie oczyszczalni ścieków, zajęcia poświęcone owadom, 

warsztaty z pszczelarzem, warsztaty papieru czerpanego, gry i zabawy w eko-ogródku, 

biologia roślin, bioróżnorodność wokół nas, niezwykłe rośliny, nasz bocian, „Skarby Jeziora w 

Pieniążkowie” niska emisja, odpady czy śmieci oraz zmiany klimatyczne a odnawialne źródła 

energii. 

Uczestniczyli w nich przede wszystkim uczniowie szkół gminnych, ale także uczniowie z 

Małych Walichnów, Starogardu Gdańskiego, Trójmiasta. 

 
2) Ferie z Ekologią 

W lutym odbyło się 5 spotkań pod hasłem „Ferie z ekologią i … detektywistyczną zagadką" 

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew. Spotkania obejmowały warsztaty manualne, 

terenowe, konkurencje wiedzy, sprawnościowe oraz poszukiwania zaginionych upominków.  

 

3) Przedsięwzięcia w ramach eko-minigrantów 

Działania realizowane były przez sześć grup:  
 

 Aktywne Rodziny z Gniewu, projekt pt. „Nowa Ameryka", 
 

 Koło Ekologiczne Ekoludki z Gogolewa, projekt pt. „Szanuj zieleń ponad wszystko, bo 
to Twoje środowisko", 

 
 Koło Misyjne Strażnicy Przyrody z Tymawy, projekt pt. „Ziemia wyspa zielona”, 

 
 Nieformalna Grupa Aktywnych z Jelenia, projekt pt. „Dzień Kasztana w Jeleniu",  

 
 Odkrywcy z Gniewu, projekt pt. „Szlakami Nadwiślańskimi”, 

 
 Stowarzyszenie Ziemi Tymawskiej, projekt pt. „Tymawa wieś przyjazna pszczołom".  

 
 

4) VIII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej 
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Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gniew z nagrodami, 

ufundowanymi przez Gminę Gniew oraz firmę Mikrostyk. 

5) Monitoring Gniazda bociana na gniewskiej Piekarni – akcja informacyjno-edukacyjna. 

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

6) Noc Muzeów 

Udział w przedsięwzięciu „Noc Muzeów” poprzez prowadzenie informacyjno – 

warsztatowego stoiska pod hasłem „Nietoperze w nocy nie śpią".  

7) VI spływ kajakowy Szlakiem krzyżackich zamków Gniew-Malbork 

25 lipca 2015 r. odbyła się kolejna, ósma już, edycja spływu kajakowego. Podczas spływu 

uczestnicy poznawali zarówno zasoby przyrodnicze terenów chronionych Wisły i Nogatu jak 

też propagowali aktywny i zdrowy tryb życia. W wydarzeniu udział wzięło ponad 60 osób. 

8) Wakacje w Ekologią 

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

„Wakacyjna przygoda z kociewską przyrodą” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniew, 

podczas których poznawali oni rośliny, zwierzęta i ciekawe miejsca w otoczeniu Gniewu. Nad 

Wisłą i starorzeczami Wierzycy, odkrywano bogactwo fauny i flory zasiedlającej zbiorniki 

wodne. W lasach Nicponi uczestnicy szukali drzew, krzewów i owadów, a w drodze na 

miejsce poznawali ekosystem łąk i pól. Jedne z zajęć poświęcone były energii słońca, 

składano modele zasilane fotoogniwem.  

9) Sprzątanie Wierzycy i Wisły 

W ostatni weekend września wspólnie z ratownikami Tczewskiego WOPR Eko-Centrum 

Heliantus brało udział w sprzątaniu Wierzycy i Wisły na odcinku Pelplin- Tczew. Podczas 2 dni 

udało się wyłowić z wody blisko 2m3 śmieci – głównie butelek pet, opakowań foliowych oraz 

styropianu. 

10) Kampania Informacyjna – Stop Niskiej emisji 

W ramach działania przeprowadzono kampanię informacyjną na temat skutków niskiej emisji 

spalania złej jakości paliw i „odpadów” w domowych paleniskach oraz eksploatowania 

starych i niesprawnych kotłów CO i pieców kaflowych. 

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. 
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12) Monitoring karmnika dla ptaków za pośrednictwem kamery i podglądu on-line. 

Monitoring on-line karmnika znajdującego się przy siedzibie Eko – Centrum Heliantus.  

13) Geo-Ścieżka po atrakcjach przyrodniczych Gminy Gniew 

W listopadzie i grudniu 2015 r. przystąpiono do opracowania projektu Geo-Ścieżki po 

atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc na terenie Gminy Gniew. Jest to coraz 

popularniejszy sposób na promowanie miejsc za pomocą ukrytych w nich tzw. geocachy. 

Geocaching to „zabawa w poszukiwanie skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Ideą 

przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego 

"geocache") i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Jednocześnie 

promuje się w ten sposób miejsca warte zobaczenie i zachęca do aktywnego wypoczynku na 

łonie natury.  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 105 299,51 zł.  

 

W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 

i. 12 000 zł Fundacji Pokolenia na wsparcie realizacji zadania pn. „Wspomaganie 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez lokalne konkursy grantowe na 

terenie Gminy Gniew” z zakresu działalności wspomagającej organizacje pozarządowe 

poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych 

i grup nieformalnych z terenu Gminy Gniew (umowa nr RPI.5240.1.14.2015 z 13 marca 

2015 r.). 

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 12 000 zł z przeznaczeniem na 

organizację dwóch konkursów grantowych: Funduszu Akumulator Społeczny i Programu 

Działaj Lokalnie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 000 zł.  

W ramach wskazanych wyżej dwóch konkursów grantowych następujące organizacje lub 

grupy nieformalne z terenu gminy Gniew otrzymały grant: 

 Grupa „Dzieci Klubu” z Opalenia na projekt „Zapalone dzieci”, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Gniewie „Gimfani” na projekt „Piękna moja 

Ojczyzna – Kociewie”, 
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 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku na projekt „Leby – kronika kupiectwa 

gniewskiego”, 

 Nieformalna Grupa Aktywnych z Jelenia na projekt „Mój pierwszy Robot”, 

 Fundacja Obywatelska w Gniewie na projekt „Sesje Rady Miejskiej w Gniewie na żywo 

dla każdego”. 

Łączna kwota grantów przekazanych organizacjom i grupom nieformalnym z terenu Gminy 

Gniew wyniosła 25 201,80 zł, z czego 12 000 zł pochodziło z budżetu Gminy Gniew.  

j. 60 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „COP Gniew 2015” z zakresu działalności wspomagającej organizacje 

pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych w Gniewie w roku 2015 (umowa nr RPI.5240.2.14.2015 z 13 marca 2015 r.). 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie CAG w okresie od marca do grudnia prowadziło 

w Pracowni Orange Centrum Organizacji Pozarządowych, którego celem było wsparcie 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie gminy Gniew w ich 

codziennej działalności. Z dotacji doposażono lokal, m.in. poprzez zakup szafy skrytkowej do 

przechowywania dokumentów oraz kilkustanowiskowego programu księgowego do 

wykorzystania przez organizacje. Pozwoliło to kilku organizacjom i grupom uzyskać wsparcie 

lokalowe niezbędne do prowadzenia działalności. Lokal czynny był od poniedziałku do 

czwartku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 16.00. Ponadto 

organizacje mogły wykorzystywać lokal na swoje spotkania organizacyjne, szkoleniowe 

również poza stałymi godzinami pracy.  

Istotną częścią działalności Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych było 

wspieranie w zakresie inkubowania organizacji, w tym tworzenia warunków do ich rejestracji 

i funkcjonowania, wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość społeczną i udzielanie 

informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów dotyczących realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe. 

W ramach realizacji zadania zapewniono wsparcie księgowe lokalnym organizacjom, obsługę 

Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz zorganizowano doroczne forum organizacji 

pozarządowych.  

Ponadto realizator zadania zorganizował 4 szkolenia dla osób działających w trzecim sektorze 

- 2 warsztaty tworzenia informacji i współpracy z mediami przeprowadzone w ramach 

projektu Akcja Informacja, warsztat animacji Społeczności Lokalnej przeprowadzony w 
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ramach paragramu Wolontariat Rodzinny przez trenerów Akademii Rozwoju Filantropii w 

Polsce oraz warsztat diagnozy lokalnych potrzeb w ramach tworzenia strategii rozwoju 

obszarów wiejskich.   

Wartością dodaną realizacji zadania były inicjatywy zrealizowane przez wspierane w ramach 

COP organizacje pozarządowe. Podmioty te pozyskały i zrealizowały projekty w oparciu o 

dotacje z Działaj Lokalnie, Akumulatora Społecznego, Starostwa Powiatowego, Urzędu 

Marszałkowskiego oraz od sponsorów. 

Przy obsłudze zadania pracowały osoby zajmujące się animacją działań, kwestiami 

księgowymi i poradami prawnymi. Koszt obsługi wyniósł 44 207,04 zł. 

k. 17 500 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Gala Wolontariatu 2015” z zakresu popularyzacji idei wolontariatu poprzez 

organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2015 r. (umowa nr RPI.5240.5.13.2015 

z 4 grudnia 2015 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 2015 znaleźli:  

 W kategorii „Animator roku”: wyróżnienia Bartosz Zabrocki i Kazimierz Marut, 

nagroda główna Krystian Zimny, 

 w kategorii „Wolontariusz roku”: wyróżnienia Sylwia Lisewska i Julia Simon, nagroda 

główna Regina Łabuńska, 

 w kategorii „Organizacja społeczna roku”: wyróżnienie Dzieci Klubu z Opalenia, 

nagroda główna Chór Cantores Minores, 

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

Zakład Produkcji Keramzytu Weber 

Podczas gali oprawę artystyczną zapewnili aktor, mim i brzuchomówca Piotr Boruta oraz 

kwartet klarnetowe The Bodgers z Akademii Muzycznej w Gdańsku.  

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: 
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l. 4 700 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Tradycyjnego Tymawa                     

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

uzależnieniom i  patologiom społecznym (umowa nr SK.032.5.2015 z 15 czerwca 2015 r.). 

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 6 750 zł. 

ł. 4 600 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” przy Szkole Podstawowej w 

Gniewie na wsparcie realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” z zakresu 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (umowa nr SK.032.7.2015 z 

30 czerwca 2015 r.). 

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 6 456 zł.  

m. 4 700 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Z Piłką na Ty” z przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

(umowa nr SK.032.6.2015 z 15 czerwca 2015 r.). 

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 6 250 zł. 

W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI: 

n. 16 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew, KS Sobieski Gniew, LZS 

Wisła Walichnowy, UKS Olimpia Gniew, UKS Karate Tradycyjnego, które złożyły ofertę 

wspólną na powierzenie realizacji zadania pn. „Gniewska Inicjatywa Sportowa” z zakresu 

organizacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez przedsięwzięcia 

zwiększające aktywność mieszkańców Gminy Gniew w 2015 roku (umowa nr GOS.1-

2015/ZP z 30 czerwca 2015 r.). 

Oferta wspólna została przygotowana przez Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – 

Gniew, KS Sobieski Gniew, LZS Wisła Walichnowy, UKS Olimpia Gniew, UKS Karate 

Tradycyjnego, gdzie Stowarzyszenie CAG reprezentowało także PS Baśki Koło nr 3 w Gniewie. 
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W ramach projektu każdy z klubów sportowych zrealizował szereg działań związanych  

z upowszechnianiem sportu i rekreacji. Natomiast Stowarzyszenie CAG podjęło się 

organizacji konkursu mini grantów skierowanego do grup nieformalnych, w tym: 6 inicjatyw 

w formie konkursu minigrantów na łączną kwotę 3.000,00 zł (w tym: Run Sport Promotions - 

II Bieg – Gniewski 500,00 zł; Nieformalna Grupa Aktywnych z Jelenia – Międzysołeckie 

rozgrywki w piłkarzyki 500,00 zł; Sekcja strzelecka – 500,00 zł; Samorząd Szkolny – Młodzi 

Spartanie – Z siatkówką po zdrowi 500,00 zł; KS MEWA RR-VIP Junior – Mikołajkowe potyczki 

– 500,00 zł; KS ORION KURSZTYN –Turnieje sportowe w sołectwie Kursztyn -500,00 zł). 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 16 000 zł. 

 

3.1.2. Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym 

W 2015 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 2 000 zł, w tym: 

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

pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (nr umowy SK.032.8.2015 z 

21 lipca 2015 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie KLAMA zorganizowało w okresie wakacji wypoczynek 

w Gorzędzieju dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 

zamieszkujących gminę Gniew. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 5 087 zł. 

 

3.1.3. Inne formy wsparcia o charakterze finansowym 

3.1.3.1. Prowadzenie placówek oświatowych 

W 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew udzielił dotacji w kwocie 1 312 894,51 zł                    

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 – 461 972,49 zł 

 dla oddziału przedszkolnego – 164 976,19 zł; 

b. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                

w Gogolewie: 
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 dla szkoły podstawowej – 365 349,34 zł 

 dla oddziału przedszkolnego – 161 476,94 zł; 

 dla uczniów niepełnosprawnych – 56 684 zł; 

c. Niepubliczne Przedszkole „Bajeczna Kraina” w Gniewie: 102 435,55 zł. 

3.1.3.2. Realizacja zadań własnych Gminy Gniew z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

W 2015 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 951 914,98 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 ciężkiego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gniewie. 

3.1.3.3. 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. UKS Olimpia Gniew 18 561,60 zł 

2. KS Mewa RR Gniew 5 865,31 zł 

3. SSKP Weber Szprudowo 13 255,32 zł 

4. KS Sobieski Gniew 15 039,05 zł  

5. KS ALFIL Gniew 3 840,00 zł 

6. PUKS Piast Piaseczno 1 936,00zł 

7. UKS Karate Tradycyjnego Tymawa 4 160,00 zł 

Łącznie  62 657,28 zł 
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3.1.3.4. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel Gniew 2015 

     Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gniewie wsparł w kwocie 70 972,05 zł Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Chrześcijańskiej Gospel w Osieku w organizacji w dniach 12 – 17 sierpnia 2015 r. 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel Camp Meeting Gniew 2015.  

Koszty organizacji imprezy po stronie Gminy Gniew to: 

LP. Rodzaj kosztów Kwota 

1. Koszty związane z promocją koncertów 8 969,98 zł 

2. Koszty związane z ochroną imprezy 15 837,48 zł 

3. Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu 11 190,57 zł 

4. Koszty związane z zabezpieczeniem dostępu prądu 6 879,61 zł 

5. Koszty związane z zabezpieczeniem medycznym 1 800,00 zł 

6. Koszty związane z zapleczem sanitarnym 12 248,06 zł 

7. Koszty związane z usługami porządkowymi 3 105,60 zł 

8. Koszty związane z transportem 1 714,75 zł 

9. Koszty związane z wynajmem sprzętu (barierki) 2 320,00 zł 

10. Koszty związane z obsługą (ochrona szkół, 
sprzątanie) 
 

6 906,00 zł 

Łącznie  70 972,05 zł 

 

3.1.3.5. 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 11 400,00 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 
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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, dane dotyczące Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych, Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz aktualne dokumenty 

regulujące współpracę między Gminą a sektorem społecznym. 

W 2015 roku Referat Promocji i Informacji współorganizował w listopadzie z Gniewską 

Radą Organizacji Pozarządowych Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Gniew, które 

stanowiło zakończenie konsultacji projektów uchwał „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 na lata 2016 - 2019” oraz  

„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 2016”. 

 

3.3. Zespoły doradczo – inicjatywne 

W ramach wspólnych zespołów doradczo - inicjatywnych w 2015 roku w Gminie Gniew 

działały dwa zespoły: 

a. grupa pracująca nad wypracowaniem głównych założeń „Wieloletniego Programu 

Współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

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

lata 2016 – 2019” oraz „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 2016”. W skład 

grupy weszli przedstawiciele Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Burmistrz, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych. 

Merytorycznego wsparcia przy tworzeniu dokumentu udzielił Piotr Stec – prezes 

Fundacji M.A.P.A. Obywatelska z Kwidzyna,  doświadczony animator działań 
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społecznych, certyfikowany trener i doradca ds. współpracy międzysektorowej. 

Efektem pracy grupy były uchwalone 2 grudnia 2015 roku ww. programy. 

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

dziedzinie wolontariatu. W jej skład weszli przedstawicieli sektora publicznego oraz  

społecznego i prywatnego – laureaci nagród głównych podczas trzech ostatnich 

edycji gali. 

Ponadto, w 2015 roku za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gniewie konsultowane był projekt „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2016”.  

  

3.4. Lokale i obiekty 

W 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego 

Ośrodka Sportu, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej i szkół 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 na czas 
określony 

2. 

ZS Opalenie Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie 
Koło w Opaleniu  

Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

3. 

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

Stołówka szkolna w ZS 
Opalenie 

Umowa 
jednorazowa 

4. 

ZS Opalenie Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej   
Gniew 

Kompleks boisk 
sportowych w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

5. 
ZS Opalenie Stowarzyszenie na rzecz osób z 

autyzmem, Kwidzyn 
Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

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

Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 1 
 Gniew 

Umowa na czas 
określony 

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

Umowa na czas 
określony 

8. Gmina Gniew Fundacja Eskadra 
Rzeczypospolitej 

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

Umowa na czas 
określony 

9. Gmina Gniew Stowarzyszenie Centrum 
Aktywnych Gniew i Grupa 
Prokultura 

Lokal użytkowy, Plac 
Grunwaldzki 45 
Gniew 

Umowa na czas 
określony 

10. Gmina Gniew Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych „BARKA 

Lokal użytkowy, ul. 
Krasickiego 8 
Gniew 

Umowa na czas 
nieokreślony 

11. Gmina Gniew Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich 

Szkoła w Tymawie Umowa na czas 
określony 

12. Gmina Gniew Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich 

Szkoła w Gogolewie Umowa na czas 
określony 

13. Gmina Gniew SSKP Weber Szprudowo Boisko sportowe w 
Szprudowie 

Umowa na czas 
określony 

14. Gmina Gniew OSP Gniew Budynek OSP 
Ul. Kościuszki 6 

Umowa na czas 
nieokreślony 
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Gniew 

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

16. Gmina Gniew 
 

OSP Gogolewo Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

17. Gmina Gniew OSP Jaźwiska Budynek OSP, świetlica 
wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

18. Gmina Gniew 
 

OSP Jeleń Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

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

Umowa na czas 
nieokreślony 

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

Umowa na czas 
nieokreślony 

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

22. Gmina Gniew 
 

OSP Rakowiec Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

23. Gmina Gniew OSP Tymawa Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

24. Gmina Gniew Wielkie Walichnowy Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

25. SP Gniew UKS Karate Tradycyjnego 

 

Sala gimnastyczna przy 
szkole 

Umowa na czas 
określony 

26. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w 
Nicponi 

Świetlica wiejska w Nicponi Umowa na czas 
określony 

27. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w 
Brodach Pomorskich 

Świetlica wiejska w 
Brodach Pomorskich 

Umowa na czas 
określony 

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

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

Umowy 
jednorazowe 

30. SP Piaseczno  Rada Sołecka w Gogolewie Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

Umowy 
jednorazowe 

31. SP Piaseczno Koło Gospodyń Wiejskich w 
Gogolewie 

Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

Umowy 
jednorazowe 

32. SP Piaseczno SPSK Gogolewo Świetlica wiejska w 
Gogolewie 

Umowy 
jednorazowe 

33. SP Piaseczno Rada Sołecka w Piasecznie Boisko Orlik w Piasecznie Umowy 
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jednorazowe 

34. SP Piaseczno  Parafia Narodzenia NMP w 
Piasecznie 

Boisko Orlik w Piasecznie Umowy 
jednorazowe 

35. SP Piaseczno Koło Gospodyń Wiejskich w 
Piasecznie 

Boisko Orlik w Piasecznie Umowy 
jednorazowe 

36. Gimnazjum 
Gniew 

Uczniowski Klub Sportowy 
„OLIMPIA” Gniew 

Sala gimnastyczna przy 
szkole 

Umowa 
jednorazowa 

37. Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Chrześcijańskiej 
GOSPEL 

Sala gimnastyczna i sale 
lekcyjne szkoły 

Umowa 
jednorazowa 

38. Gimnazjum 
Gniew 

SSKP Weber Szprudowo Sala gimnastyczna Umowa 
jednorazowa 

39. SP Polskie 
Gronowo 

Rada Sołecka w Kuchni Świetlica wiejska w Kuchni Umowy 
jednorazowe 

40. SP Polskie 
Gronowo 

Rada Sołecka w Polskim 
Gronowie 

Świetlica w Polskim 
Gronowie 

Umowy 
jednorazowe 

41. 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 

42. Gminny 
Ośrodek Sportu 

KS Sobieski Gniew 

 

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

Umowa na czas 
określony 

43. Gminny 
Ośrodek Sportu 

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

Umowa na czas 
określony 

44. Gminny 
Ośrodek Sportu 

SSKP Weber Szprudowo 

 

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

Umowa na czas 
określony 

45. Gminny 
Ośrodek Sportu 

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

Umowa na czas 
określony 

46. Gminny 
Ośrodek Sportu 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 
Koło w Gniewie 

Korzystanie z 
pomieszczenia w Hali 

Umowa na czas 
określony 
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3.5. Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych  

W roku 2015 w celu pośredniego wsparcia finansowego organizacji ubiegających się                     

o środki zewnętrzne Gmina Gniew wsparła w kwocie 28 681,00 zł następujące organizacje, 

których jest członkiem: 

 Fundację Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”, realizującą zadania w ramach 

programu Leader w wysokości 10 000 zł; 

 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”, realizujące zadania z 

zakresu turystyki i promocji w wysokości 5 500,95zł; 

 Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie”, realizujące zadania z zakresu turystyki i 

promocji miast członkowskich, w których znajdują się zamki gotyckie w wysokości 3 

143,40 zł; 

 Stowarzyszenie „Związek Miast Nadwiślańskich”, realizujące zadania z zakresu 

turystyki, promocji, rozwoju infrastruktury na terenach nadwiślańskich w wysokości 

679,10 zł; 

 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny, realizujące zadania z zakresu 

harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru metropolitalnego oraz 

Widowiskowo - Sportowej 

47. Gminny 
Ośrodek Sportu 

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

Umowa na czas 
określony 

48. Gminny 
Ośrodek Sportu 

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

Umowa na czas 
określony 

49. Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Gniewski Klub Abstynenta 
„Podać rękę” 

Pomieszczenie w budynku 
MGOPS - u 

Umowa na czas 
określony 

50. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Stowarzyszenie Uniwersytet III 
Wieku 

Korzystanie z Sali 
kameralnej i wystawowej 

Umowa stała 
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integracji i kształtowania wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 4 000,00 zł; 

 Stowarzyszenia „Związek Gmin Pomorskich”, 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 5 357,55 zł. 

 

3.6. Szkolenia i konsultacje 

W roku 2015 za pośrednictwem Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

prowadzone były szkolenia oraz bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych i osób indywidualnych z zakresu podstaw prawnych związanych z 

funkcjonowaniem sektora społecznego, w tym rejestracji organizacji, animacji społecznej, 

także pozyskiwania funduszy zewnętrznych.  

 

3.7. Media 

W roku 2015 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 www.gniew.pl, w którym znajdują się 

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

bieżącej działalności, ogłaszanych konkursach, źródeł finansowania projektów, dane 

dotyczące Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, Gniewskiej Rady 

Organizacji Pozarządowych oraz aktualne dokumenty regulujące współpracę między 

Gminą a sektorem społecznym, 

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

o działalności organizacji i prowadzonych przez nie przedsięwzięciach. 
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3.8. Finansowanie usług transportowych 

W ramach współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i grupami 

nieformalnymi w roku 2015 udzielono następującego wsparcia poprzez sfinansowanie usług 

transportowych: 

 za pośrednictwem Referatu Promocji i Informacji w zakresie promocji, kultury                               

i aktywizacji środowisk wiejskich w kwocie 8 748,97 zł; 

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

35 412,15 zł dla następujących klubów sportowych/stowarzyszeń: 

- KS Sobieski – 15 072,22 zł 

- SSKP Weber Szprudowo – 6 257,53 zł 

- LZS Wisła Walichnowy – 4 935,26 zł 

- KS Mewa Gniew – 4 788,49 zł 

- UKS Olimpia Gniew – 2  225,81 zł. 

- UKS Karate Tradycyjnego Tymawa – 1 500,00 zł 

- UKS Alfil Gniew –  480,00 zł 

- PS Baśki Koło nr 3 Gniew – 152,84 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 2015 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 gniewskiej parafii – lipiec 2015 w kwocie 4 556,19 zł; 

 za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie w zakresie 

zapewnienia i sfinansowania podczas przedsięwzięć kulturalnych oprawy muzycznej 

w postaci Gniewskiej Orkiestry Dętej; 

 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;  
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 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, zapewnienia i opłaty mediów na przedsięwzięcia                           

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

 

3.10. Przekazywanie nieruchomości gruntowych 

W 2015 roku Burmistrz za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

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 5, 

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 7, 

 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 16 grudnia 2015 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: 

 Reginy Łabuńskiej - Wolontariusz Roku 2015, 

 Sylwii Lisewskiej – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2015, 

 Julii Simon – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2015, 

 Krystiana Zimnego - Animator Roku 2015, 

 Bartosza Zabrockiego - Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2015, 

 Kazimierza Maruta - Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2015, 

 Chóru Cantores Minores – Organizacja Społeczna Roku 2015, 

 Dzieci Klubu z Opalenia - Wyróżnienie w kategorii Organizacja Społeczna Roku 2015 

 Zakładu Produkcji Keramzytu Weber - Firma Prospołeczna Roku 2015. 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Frost – Guz 

Kierownik Referatu Promocji i Informacji 


