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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 2016 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 na lata 2016 – 2019” za 2016 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 2016 r. poz. 1817 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 

2016 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 na lata 2016 – 2019” za 2016 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 2016 rok” Rada Miejska w Gniewie przyjęła uchwałą nr XV/98/15 z dnia 

2 grudnia 2015 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 2016 – 2019” Rada Miejska w Gniewie przyjęła uchwałą nr XV/97/15 

z dnia 2 grudnia 2015 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 a 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 oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego 

rozwoju;  

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 z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami 

badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego, będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi, 

b. niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym 

fundacje i stowarzyszenia, 

c. 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,  

d. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

e. spółdzielnie socjalne, 

f. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich 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 2016 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 2016 udzielono dotacji na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 380 532,26 zł, w tym: 

W OBSZARZE KULTURY I SZTUKI 129 210 zł: 

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

zadania pn. „Gniewski Fundusz Minigrantów 2016” z zakresu organizacji i upowszechniania 

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

inicjatyw kulturalnych (umowa nr RPI.5240.6.14.2015 z 21 grudnia 2015 r.). 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie CAG podzielone zostało na dwie części: 

1) Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych poprzez fundusz minigrantów:    

• Inicjatywy kulturalne: w ramach pięciu naborów przyznanych zostało 56 minigrantów na 

łączną kwotę 25 300 zł: 

  

Lp. 

Nazwa grupy/Nazwa przedsięwzięcia Kwota całkowita w 

zł 

Kwota 

wnioskowanej 

dotacji w zł 

Kwota przyznanej 

dotacji w zł 

1 Gimfani/Piękno trzeciego Wieku 1460 500 500 

2 KGW Rakowiec/Impreza dla małych i 

dużych 

2100 500 500 

3 Nieformalna grupa aktywnych z 

Jelenia/Wakacje w Jeleniu 

1200 500 500 

 

4 Szkolny klub Europejski/ Spotkanie tekstu 

i obrazka 

2580 500 500 

5 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III 

Wieku/ Boom na UTW, czyli aktywni 

seniorzy 

1800 500 500 
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6 Szkolne koło Caritas/Ognisko Patriotyzmu 1730 500 500 

7 Nieformalna Grupa Miłośników wsi 

Rakowiec/ Rozpoczęcie wakacji 

2400 500 500 

8 Dzieci Klubu/ Wakacje w Opaleniu 5200 500 500 

9 KGW Kolonia Ostrowicka/Kraina Świec 1315 500 500 

10 KGW Jaźwiska, OSP, Rada sołecka/ 

Festyn Kwitnącej Lipy i Smacznego 

Miodu 

6000 500 500 

11 Aktywni Szprudowanie/Dzień Seniora 2700 500 500 

12 Klub seniora Wesoła Jesień/ Dzień Seniora 1900 500 500 

13 KGW Gogolewo/Spotkanie integracyjne 

KGW 

6800 500 500 

14 Rada Sołecka i Mieszkańcy Sołectwa/ 

Wyprawa do lasu 

1750 500 500 

15 KGW Piaseczno/ Warsztaty kulinarne 590 250 250 

16 Dzieci Klubu/II Gminny Przegląd Małych 

Form Teatralnych 

3980 500 500 

17 Hallerczycy/ Nasza Opowieść Wigilijna 3900 500 500 

18 Grupa Teatralna przy ZSP Gniew/ 

Przedstawienie Bożonarodzeniowe – 

Jasełka 

1400 

  

500,00 

  

500,00 

  

19 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III 

Wieku/ Festiwal dojrzałych smaków 

1900 

  

500,00 

  

500,00 

  

20 Samorząd Szkolny Gogolewo/Bal 

Wszystkich Świętych 

1910 

  

500,00 

  

250,00 

  

21 Grupa bez nazwy/Poetyckie Andrzejki 2400,00 

  

500,00 

  

250,00 

  

22 Nieformalna Grupa Miłośników wsi 

Rakowiec/ Mikołajki 

800 

  

500,00 

  

250,00 

  

23 Klub seniora/ Wigilia 1300,00 

  

500,00 

  

250,00 

  

24 Samorząd Uczniowski Gimnazjum/Piękno 

ziemi Gniewskiej 

2340 

 

500,00 

 

250,00 

 

25 KGW Kolonia Ostrowicka/Proste jak drut 

Śnieżynki z koralików 

1415,00 

  

500,00 

  

250,00 
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26 Orion Kursztyn/Dzień Seniora 1900,00 

  

500,00 

  

250,00 

  

27 KGW Gogolewo/ 

Warsztaty rękodzieła z wstążki satynowej 

1420 

  

500,00 

  

150,00 

  

28 Nieformalna grupa aktywnych z Jelenia/ 

Jeleń czyta książki 

1000 500,00 

  

150,00 

  

29 Samorząd szkolny w Gogolewie/ Bal w 

Stumilowym Lesie 

2080 

  

500,00 

  

500,00 

  

30 Nieformalna grupa aktywnych z 

Jelenia/Bal karnawałowy z Mikołajem w 

Jeleniu 

1500 

  

500,00 

  

500,00 

  

31 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III 

Wieku/Inauguracja Roku Kronikarzy 

Gniewskich 

800 

  

500,00 

  

500,00 

  

32 Grupa bez nazwy/X Wiosenny Maraton 

Poetycki 

4000 500,00 

  

500,00 

  

33 KGW Gogolewo/Kociewska Niedziela 

Palmowa 

1700 

 

500,00 

 

500,00 

34 Dzieci Klubu/Ferie zimowe w Opaleniu 6192 

  

500,00 

  

500,00 

  

35 Walentynki/Miejcie dziś wesołe minki, bo 

są przecież walentynki 

2550 

  

500,00 

  

500,00 

  

36 Samorząd Szkolny Tymawa/Bal 

Walentynko – karnawałowy pt. ,,Gwiazdy 

Hollywood” 

1480 500,00 

  

500,00 

  

37 Biblioteka przy Szkole Podstawowej im. 

Jana III Sobieskiego w Gniewie/ Czytam, 

bo Lubię 

1360,00 

  

500,00 

  

500,00 

  

38 Nieformalna Grupa Miłośników Wsi 

Rakowiec/Zimowisko 2016 

1900 

  

500,00 

  

500,00 

  

39 Samorząd szkolny Gogolewo/Ferie nie 

muszą być nudne 

4150 

  

500,00 

  

500,00 

  

40 Odkrywcy/Walentynkowa noc filmowa 1500 

  

500,00 

  

500,00 

  

41 Klub Seniora/ Dzień Kobiet 1880 

  

  

500,00 

  

500,00 
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42 KGW Piaseczno/Dzień kobiet, Ferie dla 

dzieci. 

2000,00 

  

  

500,00 

  

500,00 

  

43 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III 

Wieku/Ziemia Gniewska – kraina 

czarownych krajobrazów 

2690 

  

500,00 

  

500,00 

  

44 Grupa bez nazwy/XI Wiosenny Maraton 

Poetycki 

5360 

  

500,00 

  

500,00 

  

45 Dzieci Klubu/Ferie zimowe w Opaleniu 4150 

  

500,00 

  

500,00 

  

46 Fundacja im. Jana III Sobieskiego/ 

Aleteatr na Dzień Dziecka 

1860 

  

500,00 

 

500,00 

  

47 KGW Kolonia Ostrowicka/Ręcznie 

wykonane poduszki ozdobne 

1530 

  

500,00 

  

500,00 

  

48 Koło Zrzeszenia Kaszubsko – 

Pomorskiego w Opaleniu/ VII Sesja 

popularno – naukowa w Opaleniu 

2340 

  

500,00 

  

500,00 

  

49 You Can Sing/English is fun! 1550 500,00 

  

500,00 

  

50 

  

Samorząd Szkolny Gogolewo/ Festyn 

rodzinny czas dla rodziny 

4400 

  

500,00 

  

500,00 

  

51 Samorząd szkolny/Festyn Rodzinny w 

Tymawie 

2200 

  

500,00 

  

500,00 

  

52 KGW Piaseczno, J.Siemiona/Dzień 

Dziecka 

2200 

  

500,00 

  

500,00 

  

53 Festyn rodzinny/Samorząd szkolny Polskie 

Gronowo 

3700 

  

500,00 

  

500,00 

  

54 Rada Sołecka Kolonia Ostrowicka/Serniki 

pyszności dla podniebienia 

1410 

  

500,00 

  

500,00 

  

55 Aktywni Szprudowianie/Dzień dziecka – 

Nasze światło 

2050 

  

  

500,00 

  

500,00 

  

56 Szkolny Klub Wolontariusza/Noc w szkole 

– Wolontariacki Maraton Filmowy 

2180 

 

500,00 

 

500,00 
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• Stałe formy edukacji kulturalnej: w ramach dwóch naborów przyznane zostały minigranty 

dla 16 grup na łączną kwotę 35 000 zł: 

 

 

Lp. 
Nazwa Grupy Kwota całkowita 

Kwota wnioskowanej 

dotacji 
Kwota przyznanej dotacji 

1 Międzyszkolny chór Cantores Minores 26910 2000 
2000 

 

2 

Gniewska Scena Alternatywna WNIOSEK 

PARTNERSKI 5 GRUP: FURIA, 

CHAŁTURRKA, SIN EXIST, DARK 

SIDE, PECTUS 

80000 10000 7600 

3 Aktywni na plus 5700 2000 
2000 

 

4 Żółty Regiment 11000 1000 
1000 

 

5 1 Gniewska Drużyna Harcerek ,,,Gniazdo'' 34000 2000 
1850 

 

6 Zespół Kociewski Burczybas 2000     2000 
2000 

 

7 Nieformalna grupa aktywnych z Jelenia  5000 2000 
1850 

 

8  Chór Gimnazjalny  2000  2000 
 1850 

 

9 Schola Cantorum Gymevensis  2000  2000  2000 

 Duet 5000 2000 2000 

10 Błękitna Wstęga 4694  2000  2000 

11 Kółko plastyczne Młodzi twórcy 8170 2000 2000 

12  Artystki 6800 2000   2000 

13 Teenag Dance 5490  2000  2000 

14 Black Dragons  4460  1000  1000 

16 
Szkolne Koło Caritas przy SPSK 

Gogolewo 
11310 2000 1850 

• Obsługa programu minigntantów, działalność Pracowni Orange 

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 Pracowni Orange. 

Koszty obsługi programu wyniosły 39 808,28 zł. 



9 

 

• Wartości dodane projektu 

Rezultatem dodanym projektu była zwiększona aktywność kulturalna mieszkańców gminy 

Gniew. Dzięki programowi minigrantów mieszkańcy gminy Gniew byli pomysłodawcami i 

realizatorami około 100 przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych zarówno w ramach 

stałych form działalności kulturalnych jak i inicjatyw kulturalnych. Kolejną wartością dodaną 

tego programu było mobilizowanie organizacji i grup nieformalnych do pisania wniosków do 

pozagminnych programów grantowych (Akumulator Społeczny, Działaj Lokalnie, Starostwo 

Powiatowe), 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 

21 tys. zł, z czego 2317,07 zł stanowiło wkład własny do środków pozyskanych z Gminy 

Gniew, w ramach programu minigrantów. 

b. 3 200 zł Fundacji im. Jana III Sobieskiego na wsparcie realizacji zadania pn.                        

„Historia piórem zapisana – kulturalny 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.5240.2.29.2016 z 6 maja 2016 r.). 

W ramach zadania Fundacja zorganizowała dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gniewie trzy 

konkursy: 

- piśmienniczy pn. „Moja kronika – kronika miasta”, 

- kaligraficzny, 

- na Exlibris dla biblioteki szkolnej. 

Ponadto 23 września 2016 r. odbył się otwarty festyn dla około 300 osób, w ramach którego 

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

sprawnościowych.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 688,00 zł. 

c. 10 125 zł Fundacji Akademia Animacji Kultury Średniowiecza na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Gniew – gród średniowieczny” z zakresu organizowania i upowszechniania 

kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr 

RPI.5240.2.31.2016 z 6 maja 2016 r.). 
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W ramach zadania Fundacja przeprowadziła zajęcia w scriptorium, warsztaty tańca dawnego, 

uszytych zostało 30 strojów średniowiecznych oraz zakupiono łuki dla grupy 

rekonstrukcyjnej, działającej przy Fundacji. Finałem projektu był zorganizowany 23 września 

2016 r. event historyczny dla społeczności lokalnej i turystów. W trakcie eventu 

zaprezentowano pokaz tańców dawnych, pokaz łuczniczy, zabawy plebejskie oraz pokaz 

garncarstwa.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 16 372,68 zł. 

d. 6 500 zł Stowarzyszeniu Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego na 

wsparcie realizacji zadania „Baranus oraz Kociewska Parada Niepodległości A.D. 2016” z 

zakresu organizowania i upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację 

przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr RPI.5240.2.28.2016 z 6 maja 2016 r.). 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie zorganizowało 2 przedsięwzięcia kulturalne: 

- Baranus Kociewski 15 października 2016 r., 

- Gniewską Paradę Niepodległości 11 listopada 2015 r. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 10 547,18 zł. 

e. 3 000 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Gimnazjum w Gniewie „Gimfani” na wsparcie 

realizacji zadania pn. „Majówka Hallerówka 2016” z zakresu organizowania i 

upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych 

(umowa nr RPI.5240.2.26.2016 z 6 maja 2016 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało m.in. konkurs dla kas II pt. „Najciekawsze 

wydarzenie z kroniki klasowej – kartki z kalendarza” i konkurs dla kas III pt. „Z życia 

trzesioklasisty – co najbardziej nam się podobało w gimnazjum na przestrzeni trzech lat 

nauki?”, promowano młode talenty oraz przeprowadzono festyn dla około 400 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.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 500 zł. 

f. 3 875 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet III Wieku na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Zróbmy sobie raj” z zakresu organizowania i upowszechniania kultury w 

Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr  

RPI.5240.2.27.2016 z 6 maja 2016 r.). 
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W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich słuchaczy, a poprzez otwarte 

przedsięwzięcia, również dla pozostałych mieszkańców Gminy Gniew, cykl działań 

podnoszących aktywność społeczną i integrację międzypokoleniową. W ramach projektu 

odbył się festyn z okazji „Dnia Życzliwości”, zorganizowano warsztaty kulinarne, malarskie, 

taneczne, plastyczne i fotograficzne.  Wydarzenia te przyczyniły się do poszerzenia oferty 

zajęć kierowanych dla osób starszych, wzrostu ich aktywności, promocji walorów 

krajoznawczych Gminy Gniew oraz promocji idei życzliwości i szacunku wobec drugiego 

człowieka.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 7 742,91 zł. 

g. 2 510 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania 

pn. „Święto Ulicy Piłsudskiego” z zakresu organizowania i upowszechniania kultury                   

w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr 

RPI.5240.2.30.2016 z 6 maja 2016 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.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 150 zł. 

 

W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA 84 500 zł: 

h. 84 500 zł Eko - Centrum Heliantus, działającemu przy Stowarzyszeniu Centrum 

Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. „Ekologicznie Opanuj Gniew 2016” z 

zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju w roku 2016 (umowa nr RGP.3034.2.31.2015.ŻS z 30 grudnia 

2015 r.). 

W ramach realizacji zadania Eko - Centrum Heliantus wykonało następujące działania: 

1) Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone w wybranych przez uczestników 

tematykach, m.in.: badanie wody i zwiedzanie oczyszczalni ścieków, warsztaty z 

pszczelarzem, gry i zabawy w eko-ogródku, biologia roślin, bioróżnorodność wokół nas, 

zdrowe odżywianie i ekologiczne produkty, nasz bocian, niska emisja, odpady czy śmieci oraz 

zmiany klimatyczne i odnawialne źródła energii. Zajęcia były prowadzone w szkołach, w Eko-

Centrum, w terenie – park miejski, dolina Wisły, przy leśniczówce w Pólku. Niektóre z 

warsztatów były zakończone ogniskiem; 
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2) wykłady i zajęcia dla osób dorosłych – studentów Uniwersytetu III Wieku na tematy: 

szlaków i atrakcji turystycznych w gminie Gniew, ochrony przyrody w woj. Pomorskim, 

odnawialnych źródeł energii oraz zajęcia terenowe; 

3) wykłady i zajęcia dla osób dorosłych – studentów Uniwersytetu III Wieku na tematy: 

szlaków i atrakcji turystycznych w gminie Gniew, ochrony przyrody w woj. Pomorskim, 

odnawialnych źródeł energii oraz zajęcia terenowe; 

4) Wspólnie ze Stowarzyszeniem Tilia z Torunia szkolenie dla nauczycieli dotyczące 

postępowania z odpadami opakowaniowymi „Masz wybór, segreguj, odzyskuj - ODPADY 

OPAKOWANIOWE”; 

5) Ferie z Ekologią pod hasłem „PRZYRODNICZE FERIE Z HELIANTUSEM" dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Gniew; 

6) Wakacje z Heliantusem - seria 10 spotkań wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy Gniew; 

7) Przedsięwzięcia w ramach eko-minigrantów - zrealizowano 13 projektów zgłoszonych w 

ramach mini grantów; 

8) Sprzątanie jeziora w Pieniążkowie i Tymawie; 

9) IX Gminny konkurs Wiedzy Ekologicznej; 

10) Monitoring Gniazda bociana na Gniewskiej Piekarni – akcja informacyjno-edukacyjna; 

11) Noc Muzeów - stoisko pod hasłem „Historia recyclingu”; 

12) Przedstawienie teatralne pod tytułem. „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora 

zgrozy” przygotowane przez OŚRODEK EDUKACJI I KULTURY EKOLOGICZNEJ; 

13) Sprzątanie brzegów Wierzycy wspólnie z kołem PZW Gniew i firmą Alma-Color; 

14) Monitoring karmnika dla ptaków za pośrednictwem kamery i podglądu on-line; 

15) Konkurs „Świąteczne życie Odpadów” na najładniejszą ozdobę świąteczną oraz 

najładniejszą dekorację pomieszczenia wykonaną z użyciem surowców wtórnych; 

16) Geo-Ścieżka po atrakcjach przyrodniczych Gminy Gniew; 

17) Pomoc dzikim zwierzętom znalezionym na terenie Gminy Gniew; 

18) Wydruk broszury o trasach rowerowych w Gminie Gniew. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 105 650 zł.  

W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ 

POPULARYZACJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU 75 790 zł: 

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

oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Gniew poprzez organizację lokalnych konkursów 
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grantowych” 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.5240.1.14.2016 z 1 kwietnia 2016 r.). 

W ramach realizacji zadania Fundacja otrzymała z Gminy Gniew dotację w wysokości 10 000 

zł z przeznaczeniem na organizację dwóch konkursów grantowych: Funduszu Akumulator 

Społeczny i Programu Działaj Lokalnie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12 525 zł. 

W ramach wskazanych wyżej dwóch konkursów grantowych następujące organizacje lub 

grupy nieformalne z terenu gminy Gniew otrzymały grant: 

• Nieformalna Grupa „Złota Rybka” z Opalenia na projekt „Złota Rybka”, 

• Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku na projekt „Rowerem po ziemi 

gniewskiej w wersji light”, 

• Nieformalna Grupa Miłośników Wsi Rakowiec na projekt „Pozytywny zastrzyk energii 

dla społeczności wsi Rakowiec”, 

• Nieformalna Grupa „Activa Vita” z Piaseczna na projekt „Na fali”. 

Łączna kwota grantów przekazanych organizacjom i grupom nieformalnym z terenu Gminy 

Gniew wyniosła 16 525 zł, z czego 10 000 zł pochodziło z budżetu Gminy Gniew.  

j. 50 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „COP Gniew 2016” z zakresu działalności wspomagającej organizacje 

pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych w Gniewie w roku 2016 (umowa nr RPI.5240.7.14.2015 z 21 grudnia 2016 

r.). 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie CAG w okresie od stycznia 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, poprzez tworzenie warunków organizacyjno-

technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonalnej organizacji. W ramach dotacji 

sfinansowano prowadzenie lokalu czynnego 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 
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i funkcjonowania, wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość społeczną i udzielanie 

informacji oraz pomocy przy przygotowywaniu wniosków dotyczących realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe, a także na etapie ich realizacji i rozliczenia. 

Zorganizowano też 4 szkolenia dotyczące aplikowania o środki publiczne oraz z zakresu 

metodologii projektowej. 

Ponadto, w ramach realizacji zadania zapewniono obsługę Gniewskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych oraz zorganizowano doroczne forum organizacji pozarządowych. Stworzono 

także specjalną stronę informacyjną dla lokalnych NGO www.ngo.gniew.info.pl, na której 

uczestnicy życia trzecio-sektorowego, ale i inni zainteresowani mogą znaleźć informacje o 

lokalnych konkursach grantowych, szkoleniach, zmianach w prawie oraz najważniejsze linki 

do informacji przydatnych dla NGO. 

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 oraz od 

sponsorów. 

Przy obsłudze zadania pracowały osoby zajmujące się tutoringiem, doradztwem i wsparciem 

rozwoju ekonomii społecznej oraz doradztwem księgowym. Koszt obsługi wyniósł 42 722,40 

zł.  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 56722,40 zł. 

k. 15 790 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Gala Wolontariatu 2016” z zakresu popularyzacji idei wolontariatu poprzez 

organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 r. (umowa nr RPI.5240.4.15.2016 

z 8 listopada 2016 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 2016 znaleźli:  

• W kategorii „Animator roku”: wyróżnienia Iwona Kitta i Halina Kaczmarek, nagroda 

główna Judyta Dworakowska, 

• w kategorii „Wolontariusz roku”: wyróżnienia Martę Cybulska i Aleksandra 

Frymarska, nagroda główna Mirosława Przesławska, 

http://www.ngo.gniew.info.pl/
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• w kategorii „Organizacja społeczna roku”: wyróżnienie Ochotnicza Straż Pożarna w 

Jeleniu i Centrum Muzycznie Aktywnych, nagroda główna Gniewski Uniwersytet III 

Wieku, 

• w kategorii „Firma prospołeczna roku”: wyróżnienie Firma Budowlana Jana 

Kamińskiego, nagroda główna Spółka Inwest – Kom. 

Podczas gali oprawę artystyczną zapewnił Marcin Daniec.  

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

honorarium dla wykonawcy, nagłośnienie i oświetlenie oraz druk zaproszeń. 

 

W OBSZARZE PROFILAKTYKI, OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ 12 383,94 zł: 

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

pn. „Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi 

oraz zagrożonymi uzależnieniem zamieszkującymi teren gminy Gniew” z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym (umowa nr SK.032.7.2016 z 27 

czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin 

z problemami alkoholowymi, z terenu gminy Gniew.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 5 701,13 zł. 

ł. 6 000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” przy Szkole Podstawowej w 

Gniewie na wsparcie realizacji zadania pn. „STOP uzależnieniom!!! - od profilaktyki do 

sukcesu sportowego” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

(umowa nr SK.032.5.2016 z 20 czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Klub zorganizował cykl pozalekcyjnych zajęć sportowych związanych z 

propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia dla dzieci i młodzieży z gminy Gniew, 

poprzez udział w zajęciach sportowych tenisa stołowego. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 8 660,25 zł.  

m. 1 383,94 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Organizacja zajęć rekreacyjnych na pływalni połączona z doskonaleniem 

umiejętności pływackich” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym (umowa nr SK.032.4.2016 z 20 czerwca 2016 r.). 
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W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało cykl pozalekcyjnych zajęć sportowych 

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

gminy Gniew, poprzez udział w zajęciach na pływalni. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 030,94 zł. 

n. 3 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych - Gniew na wsparcie realizacji zadania 

pn. „Aktywne wakacje w pracowni Orange” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym (umowa nr SK.032.6.2016 z 20 czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie promowało zdrowy tryb życia, organizowało zajęcia   

profilaktyczne  i  alternatywne  formy  spędzania czasu  wolnego  dla  dzieci  i  młodzieży  z 

gminy Gniew. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 901,67 zł. 

 

W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI 78 648,32 ZŁ: 

o. 9 640 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Tradycyjnego na powierzenie 

realizacji zadania pn. „Prowadzenie otwartych zajęć sportowych z elementami karate dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Gniew” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 

2016 (umowa nr GOS.1-2016/ZP z 30 czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Klub przeprowadził cykl stałych treningów karate dla młodzieży i 

dorosłych, zakupił sprzęt ochronny do ćwiczeń karate oraz zorganizował turniej karate 

tradycyjnego. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 640 zł. 

p. 14 007 zł Stowarzyszeniu Sportowemu Klubowi Piłkarskiemu Weber Szprudowo na 

powierzenie realizacji zadania pn. „Upowszechniania kultury fizycznej przez 

przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016” 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność 

fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016 (umowa nr GOS.2-2016/ZP z 30 czerwca 

2016 r.). 

W ramach zadania Klub przeprowadził cykl zajęć treningowych piłki nożnej dla dzieci, 

młodzieży i seniorów oraz zorganizował tzw. dzień meczowy. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 634 zł. 
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q. 2 960 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku na powierzenie 

realizacji zadania pn. „Seniorzy na start!” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 

2016 (umowa nr GOS.3-2016/ZP z 30 czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie przeprowadziło dla swoich słuchaczy cykl zajęć 

rekreacyjno-sportowych, tanecznych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami 

samoobrony, wyjazdy na basen oraz na solanki oraz zorganizowało festyn z okazji Dnia 

Życzliwości i Pozdrowień. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8 165 zł. 

r. 18 141,32 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na powierzenie 

realizacji zadania pn. „Organizacja szkolenia piłkarskiego trzech drużyn w KS Sobieski 

Gniew i udział w rozgrywkach ligowych Pomorskiego ZPN” z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców 

gminy Gniew w roku 2016 (umowa nr GOS.4-2016/ZP z 30 czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie przeprowadziło cykl zajęć rekreacyjno-sportowych, 

rozgrywki ligowe oraz sparingi piłkarskie  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23 103 zł. 

s.  13 000 zł Uczniowskiego Klubowi Sportowemu Olimpia Gniew na powierzenie 

realizacji zadania pn. „Bądź aktywny – udział mieszkańców miasta i gminy Gniew w 

zajęciach tenisa stołowego” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez 

przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016 

(umowa nr GOS.5-2016/ZP z 30 czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Klub przeprowadził cykl zajęć sportowych ogólnorozwojowych oraz  

sportowych tenisa stołowego dla 40 osób oraz  wyjazdów na zawody sportowe. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 13 750 zł. 

t. 20 900 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych na powierzenie realizacji zadania 

pn. „Gniew Aktywnych Ludzi” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez 

przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016 

(umowa nr GOS.6-2016/ZP z 30 czerwca 2016 r.). 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie reprezentując kilka podmiotów przeprowadziło 

następujące działania: Koło nr 3 PS Baśki - Gniewskie rozgrywki Baśki (realizacja spotkań, 

rozgrywek i turniejów karcianych) na kwotę 2 600 zł; Run Sport Promotions – III Bieg 
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Gniewski (realizacja Biegu Gniewskiego na dystansie 10 km, w którym uczestniczyło 338 

osób) na kwotę 3 000,00 zł; Grupa Siatkarsko-Mocni - „Siatkarsko mocni” (rozgrywki w 

ramach turnieju siatkarskiego oraz wyjazd rekreacyjno-sportowy na mecz do Gdańska) na 

kwotę 3 800 zł; Grupa rodziców dzieci rocznika 2004-2005 – Mały Sport Wielka Radość 

(działania zw. z upowszechnianiem kultury fizycznej w zakresie popularyzacji gry w piłkę 

nożną m. in. obóz sportowy) na kwotę 10 000 zł; Grupa aktywnych mieszkańców sołectwa 

Jeleń – Jeleń na sportowo (realizacja spotkań o charakterze sportowym, w których 

uczestniczyło ponad 70 osób oraz organizacja festynu sportowego) na kwotę 1 500,00 zł. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 50 072 zł. 

 

3.1.2. Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym 

W 2016 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 6 616 zł, w tym: 

a. 4 000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Tradycyjnego na wsparcie 

realizacji zadania pn. „Bezpieczne i zdrowe wakacje w plenerze” (nr umowy SK.032.8.2016 

z 28 czerwca 2016 r.). 

W ramach zadania Klub zorganizował sportowy obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży z 

gminy Gniew.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 5 728 zł. 

b. 2 616 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Zdrowie przez ruch receptą na radosne dzieciństwo” (nr umowy 

SK.032.10.2016 z 19 grudnia 2016 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało dla dzieci i młodzieży zajęcia treningowe 

(sportowe i ogólnorozwojowe) połączone z propagowaniem zdrowego stylu życia.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 236 zł. 

 

3.1.3. Prowadzenie placówek oświatowych 

W 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew udzielił dotacji w kwocie 1 363 782,80 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: 
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• dla szkoły podstawowej – 530 648,13 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 174 103,46 zł; 

b. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                

w Gogolewie: 

• dla szkoły podstawowej – 420 914,75 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 202 809,98 zł; 

• dla uczniów niepełnosprawnych w szkole i przedszkolu łącznie – 35 306,48 zł. 

3.1.4. Realizacja zadań własnych Gminy Gniew z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

W 2016 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 1 043 400 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, a także zakup budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Ostrowickiej oraz modernizację dachów na boksach 

garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaleniu. 

3.1.5. 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 6 524,88 zł 

2. KS Mewa RR Gniew 2 928,54 zł 

3. SSKP Weber Szprudowo 4 553,61 zł 

4. KS Sobieski Gniew 4 829,96 zł  

5. KS ALFIL Gniew 2 320,00 zł 
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6. PUKS Piast Piaseczno 1 584,00zł 

7. UKS Karate Tradycyjnego Tymawa 2 160,00 zł 

Łącznie  24 900,99 zł 

 

3.1.6. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel Gniew 2016 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gniewie wsparł w kwocie 81 788,50 zł Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Chrześcijańskiej Gospel w Osieku w organizacji w dniach 10 – 15 sierpnia 2016 r. 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel Camp Meeting Gniew 2016.  

Koszty organizacji imprezy po stronie Gminy Gniew to: 

LP. Rodzaj kosztów Kwota 

1. Koszty związane z promocją koncertów 17 220 zł 

2. Koszty związane z ochroną imprezy 30 405,60 zł 

3. Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu 3 000 zł 

4. Koszty związane z zabezpieczeniem dostępu prądu 3 588,74 zł 

5. Koszty związane z zabezpieczeniem medycznym 3 030 zł 

6. Koszty związane z zapleczem sanitarnym 4 693,56 zł 

7. Koszty związane z usługami porządkowymi 9 298,80 zł 

9. Koszty związane z wynajmem sprzętu  3 394,80 zł 

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

7 157 zł 

Łącznie  81 788,50 zł 

 

3.1.7. 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 7 200 zł. 

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

Nicponia, Opalenie, Pieniążkowo, Polskie Gronowo, Półwieś, Szprudowo, Tymawa. 

 

3.1.8. Inicjatywa lokalna 



21 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w roku 2016 przyznał dofinansowania w ramach inicjatywy 

lokalnej. 

Dofinasowania otrzymali: 

a. za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Grupa Inicjatywna 

„Nieformalna grupa miłośników wsi Rakowiec” na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Aktywny Rakowiec” polegającego na budowie siłowni „pod chmurką” w kwocie 

6 417,90 zł; 

b. za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Grupa Inicjatywna z Tymawy 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie przestrzeni pod teren rekreacyjny 

na Osiedlu Leśnym w Tymawie” polegającego na zagospodarowaniu wąwozu pod 

plac zabaw w kwocie 3 000 zł; 

Realizacja zadań nastąpi w 2017 roku. 

 

3.2. Pozafinansowe formy wsparcia 

3.2.1. Prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej 

Referat Promocji i Informacji prowadził bazę danych o organizacjach pozarządowych oraz 

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

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

W dziale tym znajduje się wykaz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

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

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

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

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

pozyskać środki zewnętrzne, dane dotyczące Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych, Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz aktualne dokumenty 

regulujące współpracę między Gminą a sektorem społecznym. 

W 2016 roku Referat Promocji i Informacji zorganizował 21 września wspólne posiedzenie z 

udziałem członków Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Gniewskiej Rady Sportu, 

przedstawicieli Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, radnych Rady 

Miejskiej w Gniewie, kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

referatów Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Spotkanie miało na celu opracowanie projektu 

„Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i 

http://www.gniew.pl/
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podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” w zakresie określenia zadań 

priorytetowych Gminy w poszczególnych obszarach współpracy z organizacjami, a także 

wysokości środków proponowanych na ich realizację. Przedstawiciele Gminy Gniew 

uczestniczyli także w organizowanym 8 listopada 2016 r. przez Gniewską Radę Organizacji 

Pozarządowych Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Gniew, które stanowiło 

zakończenie konsultacji projektu „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 na 2017 rok oraz było okazją do 

omówienie bieżących tematów związanych ze współpracą międzysektorową. 

 

3.2.2. Zespoły doradczo – inicjatywne 

W ramach wspólnych zespołów doradczo - inicjatywnych w 2016 roku w Gminie Gniew 

działały dwa zespoły: 

a. grupa pracująca nad wypracowaniem głównych założeń „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 na 2017 rok”. W skład grupy weszli przedstawiciele Gniewskiej Rady 

Organizacji Pozarządowych, Rady Sportu, Zastępca Burmistrza, radni Rady Miejskiej w 

Gniewie, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych. Efektem pracy był 

przyjęty uchwałą nr XXVI/200/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 listopada 2016 

roku dokument;                                      

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 2016 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 2017”.  

  

 

3.2.3. Lokale i obiekty 
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W 2016 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: 

 

Lp. Podmiot 
użyczający 

 

Organizacja/grupa, której 
użyczono lokal/obiekt 

Przedmiot 
użyczenia 

Rodzaj umowy –jednorazowa 
Rodzaj umowy 
(jednorazowa, na 
czas określony, na 
czas nieokreślony) 

1. 

ZS Opalenie Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie 
Koło w Opaleniu  

Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

2. 

ZS Opalenie Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej   
Gniew 

Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowa 
jednorazowe 

3. Gmina 
Gniew 

Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Gdańsku, Koło Gniew 

Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 
1 
 Gniew 

Umowa na czas 
określony 

4. Gmina 
Gniew 

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

Umowa na czas 
określony 

5. Gmina 
Gniew 

Fundacja Eskadra 
Rzeczypospolitej 

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

Umowa na czas 
określony 

6. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie Centrum 
Aktywnych Gniew i Grupa 
Prokultura 

Lokal użytkowy, 
Plac Grunwaldzki 
45 
Gniew 

Umowa na czas 
określony 

7. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych „BARKA 

Lokal użytkowy, ul. 
Krasickiego 8 
Gniew 

Umowa na czas 
nieokreślony 

8. Gmina Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Szkoła w Tymawie Umowa na czas 
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Gniew Katolickich określony 

9. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich 

Szkoła w 
Gogolewie 

Umowa na czas 
określony 

10. Gmina 
Gniew 

SSKP Weber Szprudowo Boisko sportowe 
w Szprudowie 

Umowa na czas 
określony 

11. Gmina 
Gniew 

OSP Gniew Budynek OSP 
Ul. Kościuszki 6 
Gniew 

Umowa na czas 
nieokreślony 

12. Gmina 
Gniew 

OSP Opalenie Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

13. Gmina 
Gniew 
 

OSP Gogolewo Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

14. Gmina 
Gniew 

OSP Jaźwiska Budynek OSP, 
świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

15. Gmina 
Gniew 
 

OSP Jeleń Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

16. Gmina 
Gniew 

OSP Kolonia Ostrowicka Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

17. Gmina 
Gniew 

OSP Piaseczno Budynek OSP, 
Budynek byłej 
hydroforni 

Umowa na czas 
nieokreślony 

18. Gmina 
Gniew 

OSP Polskie Gronowo Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

19. Gmina 
Gniew 
 

OSP Rakowiec Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

20. Gmina 
Gniew 

OSP Tymawa Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

21. Gmina 
Gniew 

Wielkie Walichnowy Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

22. SP Gniew UKS Karate Tradycyjnego 

 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa na czas 
określony 

23. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w 
Nicponi 

Świetlica wiejska 
w Nicponi 

Umowa na czas 
określony 

24. SP Gniew Koło Gospodyń Wiejskich w 
Brodach Pomorskich 

Świetlica wiejska 
w Brodach 
Pomorskich 

Umowa na czas 
określony 



25 

 

25. SP Gniew Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimpia” 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa na czas 
określony 

26. SP Gniew Stowarzyszenie Gniewski 
Uniwersytet III Wieku 

Sala komputerowa Umowa na czas 
określony 

27. SP Gniew Klub Sportowy SOBIESKI Gniew Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa na czas 
określony 

28. SP Gniew Gniewska Drużyna Harcerek 
„Gniazdo” Jagoda Justa 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa na czas 
określony 

29. SP Piaseczno Rada Sołecka w Jeleniu Świetlica Wiejska 
w Jeleniu 

Umowy 
jednorazowe 

30. SP Piaseczno Nieformalna grupa aktywnych z 
Jelenia 

Świetlica Wiejska 
w Jeleniu 

Umowy 
jednorazowe 

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

Umowy 
jednorazowe 

32. SP Piaseczno Nieformalna Grupa Miłośników 
Wsi Rakowiec 

Świetlica wiejska 
w Rakowcu 

Umowy 
jednorazowe 

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

Umowy 
jednorazowe 

34. SP Piaseczno Koło Gospodyń Wiejskich w 
Gogolewie 

Świetlica wiejska 
w Gogolewie 

Umowa stała 

35. SP Piaseczno SPSK Gogolewo Świetlica wiejska 
w Gogolewie 

Umowy 
jednorazowe 

36. SP Piaseczno Rada Sołecka w Piasecznie Boisko Orlik w 
Piasecznie 

Umowy 
jednorazowe 

37. SP Piaseczno  Parafia Narodzenia NMP w 
Piasecznie 

Boisko Orlik w 
Piasecznie 

Umowy 
jednorazowe 

38. SP Piaseczno Koło Gospodyń Wiejskich w 
Piasecznie 

Boisko Orlik w 
Piasecznie 

Umowy 
jednorazowe 

39. Gimnazjum 
Gniew 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gimnazjum w Gniewie 
„GIMFANI” 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa 
jednorazowa 

40. SP Polskie 
Gronowo 

Rada Sołecka w Kuchni Świetlica wiejska 
w Kuchni 

Umowa na czas 
nieokreślony 

41. SP Polskie 
Gronowo 

Rada Sołecka w Polskim 
Gronowie 

Świetlica w 
Polskim Gronowie 

Umowa na czas 
nieokreślony 

42. SP Polskie 
Gronowo 

OSP Polskie Gronowo Świetlica w 
Polskim Gronowie 

Umowa 
jednorazowa 

43. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

KS Mewa Gniew 

 

Pomieszczenie w 
Hali Widowiskowo 
– Sportowej 

Umowa na czas 
określony 
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oraz korzystanie z 
boisk sportowych 
oraz pomieszczeń 
socjalnych i 
obiektów w Hali 
Widowiskowo - 
Sportowej 

44. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

KS Sobieski Gniew 

 

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

Umowa na czas 
określony 

45. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

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

Umowa na czas 
określony 

46. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

SSKP Weber Szprudowo 

 

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

Umowa na czas 
określony 

47. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

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

Umowa na czas 
określony 

48. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 
Koło w Gniewie 

Korzystanie z 
pomieszczenia w 
Hali Widowiskowo 
- Sportowej 

Umowa na czas 
określony 

49. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 

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

Umowa na czas 
określony 
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50. Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Gniewski Klub Abstynenta 
„Podać rękę” 

Pomieszczenie w 
budynku MGOPS - 
u 

Umowa na czas 
określony 

51. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Stowarzyszenie Uniwersytet III 
Wieku 

Korzystanie z Sali 
kameralnej i 
wystawowej 

Umowa na czas 
nieokreślony 

52. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Grupa Teenage Dance Korzystanie z Sali 
kameralnej i 
wystawowej 

Umowa na czas 
określony 

 

3.2.4. Składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń 

W roku 2016 przekazano składki członkowskie w wysokości 29 669,20 zł następującym 

stowarzyszeniom, których Gmina Gniew jest członkiem:  

• Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”, realizującemu zadania w 

ramach programu Leader w wysokości 11 112,50 zł; 

• Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”, realizującemu zadania z 

zakresu turystyki i promocji w wysokości 5 443,20 zł; 

• Stowarzyszeniu „Polskie Zamki Gotyckie”, realizującemu zadania z zakresu turystyki i 

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

110,40 zł; 

• Stowarzyszeniu „Związek Miast Nadwiślańskich”, realizującemu zadania z zakresu 

turystyki, promocji, rozwoju infrastruktury na terenach nadwiślańskich w wysokości 

670,30 zł; 

• Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitarny, realizującemu zadania z zakresu 

harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru metropolitalnego oraz 

integracji i kształtowania wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 4 000,00 zł; 

• Stowarzyszeniu „Związek Gmin Pomorskich”, realizującemu zadania z zakresu 

wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony i reprezentowania wspólnych 
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interesów gmin oraz prowadzenia mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi 

gminami a administracją rządową i samorządową w wysokości 5 332,80 zł. 

 

3.2.5. Szkolenia i konsultacje 

W roku 2016 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, a 

także pozyskiwania funduszy zewnętrznych.  

 

3.2.6. Media 

W roku 2016 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, Gniewskiej Rady Sportu 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. 

 

3.2.7. Finansowanie usług transportowych 

W ramach współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i grupami 

nieformalnymi w roku 2016 udzielono następującego wsparcia poprzez sfinansowanie usług 

transportowych: 

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

aktywizacji środowisk wiejskich w kwocie 7 152,00 zł; 
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• za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu w zakresie sportu i rekreacji w kwocie 

14 176,92 zł dla następujących klubów sportowych/stowarzyszeń: 

- KS Sobieski – 5 915,69 zł 

- SSKP Weber Szprudowo – 3 745,35 zł 

- KS Mewa Gniew – 3 001,50 zł 

- UKS Karate Tradycyjnego Tymawa – 1 514,38 zł. 

 

3.2.8. 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 2016 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 2016 w kwocie 6 134,00 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 w zakresie 

współorganizacji i partycypacji finansowej w kwocie 4 271,77 zł przy realizacji imprez 

plenerowych: Festiwalu Muzyki Rockowej i Festynu na Zakończenie Lata 

odbywających się w parku;  

• za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie oraz 

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

organizowane przez organizacje i grupy;  

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

plakatów wykorzystywanych do promocji przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje i grupy; 

• za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu w zakresie przygotowania obiektów 

sportowych, sprzętu oraz zakupu nagród na imprezy o charakterze sportowym; 
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• za pośrednictwem szkół gminnych w zakresie udostępnienia i przygotowania 

pomieszczeń, obiektów, zapewnienia i opłaty mediów na przedsięwzięcia                           

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

 

3.2.9. Przekazywanie nieruchomości gruntowych 

W 2016 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. 

 

3.2.10. Gminna Gala Wolontariatu 

W podziękowaniu za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji, instytucji i firm 

angażujących się w działania społeczne 16 grudnia 2016 r. 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 Miasta i Gminy Gniew dla 

następujących osób, instytucji i firm: 

• Mirosławy Przesławskiej - Wolontariusz Roku 2016, 

• Aleksandry Frymarskiej – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2016, 

• Marty Cybulskiej – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2016, 

• Judyty Dworakowskiej - Animator Roku 2016, 
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• Iwony Kitty - Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2016, 

• Haliny Kaczmarek - Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2016, 

• Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku – Organizacja Społeczna Roku 2016, 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu - Wyróżnienie w kategorii Organizacja 

Społeczna Roku 2016, 

• Centrum Muzycznie Aktywnych - Wyróżnienie w kategorii Organizacja Społeczna 

Roku 2016, 

• Spółki Inwest - Kom - Firma Prospołeczna Roku 2016, 

• Firmy Budowlanej Jana Kamińskiego - Wyróżnienie w kategorii Organizacja Społeczna 

Roku 2016. 

 

Opracowała: Magdalena Frost – Guz 

Kierownik Referatu Promocji i Informacji 


