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Sprawozdanie z realizacji  

„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 2018 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 2018 rok” 

 

Realizując zapisy art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta                        

i Gminy Gniew przedkłada Radzie Miejskiej w Gniewie sprawozdanie z realizacji „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 2018 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 2018 rok. 

I. Numery uchwał i daty uchwalenia dokumentów 

„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 2018 rok” Rada Miejska w Gniewie przyjęła uchwałą nr XLII/300/17 z dnia 29 listopada 

2017 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. 
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II. Realizatorzy programów 

W realizacji programów po stronie Gminy uczestniczyli: 

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 i Rekreacji w Gniewie, w zakresie udostępniania lokali i 

obiektów na potrzeby organizacji, finansowania i wspierania organizacji, realizujących 

zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej,  sportu i rekreacji ruchowej; 



3 

 

g. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie, w zakresie finansowania                        

i wspierania organizacji przy realizacji zadań z zakresu organizacji i upowszechniania 

kultury; 

h. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, w zakresie 

finansowania i wspierania organizacji w zakresie zdrowia publicznego w ramach 

Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 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: 

a. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

b. Gniewska Rada Organizacji Pozarządowych, będąca zespołem przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności lokalnej i 

reprezentująca interesy sektora pozarządowego Gminy Gniew; 

c. Gniewska Rada Sportu, składająca się przedstawicieli podmiotów działających w 

sferze sportu, będąca organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Miasta i 

Gminy Gniew w zakresie kultury fizycznej; 

d. grupy nieformalne. 

 

III. Formy współpracy 

3.1. Finansowe formy wsparcia organizacji 

3.1.1. Otwarte konkursy ofert 

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w trybie art. 13 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji 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. 
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W ramach otwartych konkursów ofert w roku 2018 udzielono dotacje na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 289 331,12, w tym: 

W OBSZARZE KULTURY I SZTUKI 110 980 zł: 

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

zadania pn. „Gniewski Fundusz Minigrantów 2018” z zakresu organizacji i upowszechniania 

kultury w Gminie Gniew – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw 

kulturalnych w 2018 roku (umowa nr RPI.5240.4.14.2017 z 27 grudnia 2017 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 61 minigrantów na 

łączną kwotę  27620,89 zł: 

Lp. Nazwa grupy/Nazwa przedsięwzięcia Kwota całkowita 

realizacji 

przedsięwzięcia       

w zł 

Kwota przyznanej 

dotacji w zł 

Faktyczne koszty 

pokryte z dotacji w zł 

1 Rada Sołecka Kolonia 

Ostrowicka/Kurczaki z sizalu 
2510 500 500 

2 Grupa Przedszkolna Publicznej Szkoły 

Podstawowej SPSK w Tymawie/Witamy 

wiosnę kolorami 

1350 500 499,96 

3 Samorząd Szkolny/ Dzień Św. Walentego 2500 500 500 

4 Dzieci Klubu/Ferie Zimowe w Opaleniu 2210 500 500 

5 Pierwszaki SP 2/ Wiosna idzie.. 7300 500 500 

6 Rada Sołecka i Aktywni Mieszkańcy 

Sołectwa Kolonia Ostrowicka/Królowa 

Zimy wyprawia bal 

3020 500 500 

7 Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III 

Wieku/ Przedłuż Młodość Tańcem 
3500 500 500 

8 Miłośnicy gier planszowych/ Turniej gry w 

Super farmera edycja II 
600 330 329,75 

9 Klub Seniora Wesoła Jesień/Dzień Kobiet 1590 500 488,49 

10 Sołtys, Rada Sołecka wsi Jeleń/Dzień 

Kobiet w Jeleniu 
850 500 500 

11 Stowarzyszenie Kociewskie Centrum 

Edukacji/Przedstawienie wielkopostne pt. 

,,Szata” 

910 500 500 

12 KGW Kolonia Ostrowicka/Ostatki na 

słodko 
2030 500 500 

13 Samorząd Szkolny w Gogolewie/ Ferie 

Zimowe wcale nie muszą być nudne 
2140 500 334,38 
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14 Nieformalna Grupa Wsi Rakowiec/Ferie z 

wyobraźnią 
1000 500 335 

15 Samorząd Szkolny Gogolewo/W rytmie 

serca – zabawa karnawałowa 
1820 500 249,67 

16 Sołectwo Rakowiec/Dzień Kobiet w 

Rakowcu 2018 
700 500 250 

17 KGW Gogolewo/Kociewska Niedziela 

Palmowa 
5400 500 500 

18 Grupa Przedszkolna Publicznej Szkoły 

Podstawowej SPSK w Tymawie/Festyn 

rodzinny 

2900 500 500 

19 Nieformalna Grupa Miłośników Wsi 

Rakowiec/ Dzień Dziecka 2018 
2300 500 499,85 

20 Samorząd Szkolny/Festyn Rodzinny 

Bawmy się Razem 
4800 500 498,83 

21 Samorząd Szkolny/Festyn Rodzinny 6150 500 500 

22 Aktywni Szprudowianie/Dzień Dziecka – 

dzień zabawy i radości 
2280 500 499,94 

23 Rada Rodziców Przedszkola w 

Gniewie/Festyn Rodzinny 
6000 500 500 

24 Grupa – English is fun/You Can Sing 2230 500 500 

25 Nieformalna Grupa Miłośników 

Kociewia/Nasza Mała Ojczyzna Kociewie 
1100  500 

 

493,81 

26 Orion Kursztyn/Dzień Dziecka 1300 500 497 

27 Sołtys Rada Sołecka/Dzień Dziecka w 

Jeleniu 
1350 500 500 

28 Klub Seniora ,,Wesoła Jesień”/Dzień 

Seniora 
1700 500 500 

29 Samorząd Szkolny/W krainie 

eksperymentu 
2660 500 400 

30 Koło Zrzeszenia Kaszubsko – 

Pomorskiego w Opaleniu/IX Sesja 

popularno – naukowa w Opaleniu 

1540 500 300 

31 Stowarzyszenie Przyjaciół przy Szkole 

Podstawowej Nr2 im. gen. J. Hallera w 

Gniewie ,,Dwójkofani” 

760 500 300 

32 Harmonia Sphaerarum/Matki żony i 

śpiewaczki 
12860 500 499,99 

33 Samorząd Uczniowski/Pomaluj mój 

szkolny świat 
1600  500 500 

34 Dzieci Klubu/Wakacje w Opaleniu 5860 500 500 

35 Samorząd Szkolny/Kolorowy festyn 

baniek mydlanych 
2270 500 498,96 

36 Klub Seniora/Spotkanie Opłatkowe 6150 500 499,33 

37 Samorząd Szkolny/Ognisko Patriotyzmu 1640 500 500 
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38 Aktywni Szprudowianie / Dzień Seniora 2880 500 499,87 

39 Grupa Przedszkolna/Bal Jesienny 1500 500 500 

40 Nieformalna Grupa Miłośników Wsi 

Rakowiec / Dzień Seniora 
1000 500 500,00 

41 Rada Sołecka/ Zakończenie wakacji w 

Jeleniu 
1350 500 500,00 

42 Festyn Wiejski ,, Cieszymy się latem” 1540 500 500 

43 KGW Rakowiec/Mikołajki 1540 500 500 

44 Nieformalna Grupa 

Osiedlowa/Dobrodziejowo 
1200 500 466,88 

45 Gniewski Uniwersytet III Wieku/ Przy 

wspólnym europejskim stole 
1640 500 500 

46 Aktywni Walichnowianie/ I Parafialny 

Festyn Dożynkowy 
1500 500 500 

47 Aktywni Rodzice i uczniowie klasy II/ 

Koncert Bożonarodzeniowy 
5700 500 500 

48 Dzieci Klubu/Ziemniaki-Straszaki 2350 500 500 

49 Zdolni z Sobieskiego/ Gwiazdka dla 

małego i dużego 
2700 500 500 

50 I Gniewska Drużyna Harcerek „Gniazdo”/ 

Gniew świętuje 100-lecie Niepodległej 

Polski 

5200 500 495,55 

51 Samorząd Uczniowski SP 2/Hallerczycy na 

100-lecie odzyskania niepodległości 
3720 500 400 

52 Uczniowie kl. I i II/ Babcia czarodziejka 3300 500 500 

53 Czteroklasiści/ Magia jest wśród nas 2520 500 400 

54 Nieformalna grupa Miłośników Historii 

Polski/100 lat ku niepodległej 
1100 500 396,23 

55 Rada sołecka Jeleń/ Dzień seniora 1350  500 300 

56 KGW Gogolewo/Spotkanie integracyjne 

KGW 
6800 500 300 
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57 Orion Kursztyn/Dzień seniora 1900 500 300 

58 Samorząd Szkolny w Tymawie/ Życzliwi 

wobec siebie 
1540 500 300 

59 Samorząd Uczniowski/Ognisko 

Patriotyzmu 
2200 500 300 

60 Samorząd Uczniowski Sp 2/ Obycie umila 

życie 
1500 500 500 

61 Nieformalna grupa wsi Rakowiec/Wigilia 

2018 
2000 500 487,40 

SUMA 164910,00 29000,00 27620,89 

 

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

dla 17 grup na łączną kwotę 32 379,11 zł: 

Lp. Nazwa Grupy Kwota całkowita 
Kwota przyznanej 

dotacji 
Faktyczne koszty 

pokryte z dotacji w zł 

1 Międzyszkolny chór Cantores Minores 16610 

 

1000 
 

1000 

2 

Gniewska Scena Alternatywna WNIOSEK 

PARTNERSKI 5 GRUP: FURIA, 

CHAŁTURRKA, SIN EXIST, DARK 

SIDE, PECTUS 

80000 10000 9598,63 

3 Aktywni na plus 6100 

 

2000 
 

2000 

4 Żółty Regiment 25000 

 

2000 
 

2000 

6 Zespół Kociewski Burczybas 5400 
 

2000 
 

2000 

7 Harmonia Sphaerarum 4710 
 

1000 
 

1000 

8 Chór Gimnazjalny 3400 2000 
 

1700 

9 Schola Cantorum Gymevensis 5000 2000 
 

2000 

10 Błękitna Wstęga 6200 2000 2000 

11 Artystki 8400 2000 2000 

12 Chór Uniwersytet III Wieku 5800 1000 1000 

13 Szkolne Koło Caritas przy SPSK Gogolewo 6700 1000 690,17 
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14 Kreatywni 6460 2000 1975,32 

15 TeenagDance 2980 1000 414,99 

16 Black Dragons i Grupa Cienia z Opalenia 12860 2000 2000 

17 Mali Artyści 3800 1000 1000 

SUMA 165100,00 31210,00 32379,11 

 

2) Koordynacja i administracja projektem: 

Stowarzyszenie CAG zatrudnia 1 osobę do obsługi programu: księgową na pełen etat. Biuro 

obsługi projektu czynne było codziennie od poniedziałku do piątku na pl. Grunwaldzkim 45 w 

Pracowni Orange. W kosztach obsługi zadania znalazły się także opłaty związane z energią, 

ogrzewaniem, Internetem, telefonem i zakupem materiałów biurowych. 

Koszty obsługi programu wyniosły 40 000 zł. 

3) Wartości dodane projektu 

Rezultatem dodanym projektu była zwiększona aktywność kulturalna mieszkańców gminy 

Gniew. Dzięki programowi minigrantów mieszkańcy gminy Gniew byli pomysłodawcami i 

realizatorami około 90 przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych zarówno w ramach stałych 

form działalności kulturalnych jak i inicjatyw kulturalnych. Warty podkreślenia jest też fakt, 

że działania realizowane z minigrantów stanowią często jedyną ofertę kulturalną na terenach 

wiejskich. 

Kolejną wartością dodaną tego programu było mobilizowanie organizacji i grup 

nieformalnych do pozyskiwania funduszy pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew 

(Akumulator Społeczny, Działaj Lokalnie, Starostwo Powiatowe), w których minigranty 

wykorzystywane były często jako wymagany wkład własny organizacji.  

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

„Kocham Cię Ojczyzno” z zakresu organizowania i upowszechniania kultury w Gminie 

Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr RPI.5240.2.21.2018 z 20 

kwietnia 2018 r.). 

W ramach zadania Fundacja zorganizowała festyn otwarty dla mieszkańców gminy Gniew pn. 

„Kocham Cię Polsko”, w którym uczestniczyło około 250 osób. Podczas festynu 

zorganizowano zabawy przy kilku stanowiskach, takie jak wykonanie kotylionu, 

rozwiązywanie zagadek o Polsce, czy pisanie życzeń dla Ojczyzny.  Ponadto, na scenie w sali 
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gimnastycznej zaprezentowano scenki teatralne pod tytułem „Polska legendą słynąca” oraz 

występy finalistów konkursu pieśni patriotycznych.  

W ramach realizacji zadania przeprowadzono także warsztaty plastyczne pod nazwą 

„Kocham Cię Polsko” z udziałem około 200 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewie. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 8 570 zł. 

c. 3 500 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gniewie 

„Dwójkofani” na wsparcie realizacji zadania pn. „Majówka Hallerówka 2018” z zakresu 

organizowania i upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację 

przedsięwzięć kulturalnych (umowa nr RPI.5240.2.20.2017 z 20 kwietnia 2018 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało m.in. konkursy dla uczniów szkoły: 

- plastyczne pn. „Drogi do niepodległości” i „Jestem patriotą”, 

- literacki pn. „Moja ojczyzna w naszych wierszach”.  

Odbyło się również Ognisko Patriotyczne, a także wystawa prac pokonkursowych. 

Ponadto przeprowadzono festyn gminny dla około 500 mieszkańców gminy Gniew pt. „W 

krainie fantazji”, podczas którego odbył się m.in. przemarsz ulicami miasta, przegląd 

talentów, rozgrywki rekreacyjne, spotkania integracyjne oraz koncert „Dla niepodległej”.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 5 621,32 zł. 

d. 3 980 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet III Wieku na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Gniewskie Senioralia - ReAktywacja” z zakresu organizowania i 

upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych 

(umowa nr  RPI.5240.2.22.2018 z 20 kwietnia 2018 r.). 

W ramach zadania przygotowano, a następnie dwukrotnie przeprowadzono grę miejską pn. 

„Odkryj najmniejsze państwo świata” prezentującą historię Republiki Gniewskiej. Uczestnicy 

gry, po przejściu trasy, otrzymali paszporty Republiki Gniewskiej. Opracowano także i 

wydano grę planszową opartą na historii Republiki Gniewskiej. W ramach projektu chór 

uniwersytecki przygotował specjalny repertuar „Na polską nutę” nawiązujący do 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który zaprezentowany został m. in. w 

Piasecznie, Gniewie i Nowej Cerkwi. Ponadto zorganizowano dwie wystawy: fotograficzną pt. 

„Spacer z Janem Sobieskim uliczkami Starego Miasta” oraz malarską pt. „4 pory roku w 

Gniewie”. Przeprowadzono również warsztaty „Polskie i nie tylko, tańce korowodowe”, 

podczas których około 90 uczestników miało okazję poznać i przećwiczyć polskie tradycyjne 

tańce, zabawy i gry taneczne.  
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Całkowity koszt zadania wyniósł 7 789,79 zł. 

 

W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA 85 000 zł: 

e. 85 000 zł Eko - Centrum Heliantus, działającemu przy Stowarzyszeniu Centrum 

Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. „Ekologicznie Opanuj Gniew 2017”                 

z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju w roku 2018 (umowa nr RGP.5240.1.2017.AZ z 29 grudnia                

2016 r.). 

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

1) Organizacja i prowadzenie warsztatów/spotkań/szkoleń edukacyjnych dla mieszkańców 

gminy Gniew  w tematykach, m.in.:  Zwiedzanie oczyszczalni ścieków i ujęcia wody  - zajęcia 

na temat oszczędzania wody i dbałości o jej zasoby, eko gry i zabawy, Bioróżnorodność 

wokół nas, Warsztaty tematyczne: o zwierzętach – bocian biały, nt. Doliny Dolnej Wisły, 

dokarmianie zwierząt, rozpoznawanie roślin, gospodarka odpadami, potrzeba segregacji 

odpadów, szkolenia z zakładania sadów i pielęgnacji drzew, zmiany klimatyczne, a 

odnawialne źródła energii; 

2) W okresie od lutego do maja odbywały  się zajęcia w ramach projektu „Wisła 

przyrodnicza arteria Pomorza” współfinansowanego ze środków WFOŚIGW w Gdańsku; 

3) Wystawa fotografii przyrodniczej na rynku starego miasta w Gniewie; 

4) Ferie z Ekologią, Wakacje z Heliantusem; 

5) Przedsięwzięcia w ramach eko-minigrantów  - w ramach przedsięwzięcia dofinansowano 

łącznie 13  inicjatyw mieszkańców, organizacji  i grup nieformalnych; 

6) Wystawa fotografii pt. „Ulotny Świat w fotografii Bogdana Przysupy”  w sali wystawowej 

Gniewskiej biblioteki; 

7) Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów - warsztaty szkoleniowe dotyczące edukacji 

przyrodniczej skierowanej do dzieci i młodzieży; 

8) Szkolenia dla sadowników skierowane do właścicieli sadów i ogrodów ze starymi 

drzewami. Uczestnicy dowiedzieli się jak założyć sad, jak pielęgnować drzewa oraz otrzymali 
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darmowe sadzonki drzewek owocowych starych odmian. Działanie dofinansowane ze 

środków WFOŚiGW w Gdańsku; 

9) Konkurs ekologiczno - wędkarski - organizacja Gminnego Testu Wiedzy Ekologiczno-

Wędkarskiej we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim;  

10) Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną z odpadów. 

11) XI  Gminny konkurs Wiedzy Ekologicznej  

12) VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej  

13) Spływ kajakowy Szlakiem krzyżackich zamków Gniew-Malbork z udziałem 50 osób. 

Działanie dofinansowane było ze środków powiatu Tczewskiego i  Związku Miast 

Nadwiślańskich oraz wpłat od uczestników; 

14) Monitoring Gniazda bociana na gniewskiej piekarni – wg informacji dostawcy usługi 

streamingu video strona z podglądem odwiedzana była około kilkadziesiąt tysięcy razy; 

15) Sprzątanie brzegów Wierzycy i Wisły  oraz kąpieliska w Pieniążkowie wraz z członkami i 

sympatykami koła PZW w Gniewie oraz tczewskim WOPR;   

16) Monitoring karmnika dla ptaków za pośrednictwem kamery i podglądu on-line – 

transmisję uruchomiono ponad 30 000 razy; 

17) Geo-Ścieżka po atrakcjach przyrodniczych Gminy Gniew – kontrola punktów  Geo-Ścieżki 

po atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejscach na terenie Gminy Gniew;  

18) Pomoc dzikim zwierzętom znalezionym na terenie Gminy Gniew - wspólnie z Gminnym 

Centrum Reagowania udzielono pomocy polegającej na schwytaniu i przetransportowaniu 

do lecznicy/ lub wypuszczeniu do środowiska 36  zwierzętom; 

19) Akcja sadzenia i pielęgnacji drzew na terenie Gminy Gniew - przeprowadzono akcję 

sadzenia 96 dużych sadzonek rodzimych gatunków drzew przy szkołach w Gniewie, 

Gogolewie i Tymawie, wzdłuż dróg w Jeleniu, Gogolewie i Piasecznie oraz na działkach 

gminnych w Szprudowie i Wielkich Walichnowach.  W akcje zaangażowani byli sołtysi, 

uczniowie szkół oraz wolontariusze.  Akcja realizowana wspólnie ze stowarzyszeniem Eko-

Inicjatywa z Kwidzyna; 
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20) Rowerowy Rajd Gwiaździsty – koordynacja grupy z Gminy Gniew biorącej udział w 

rajdzie rowerowym promując tym samym aktywny wypoczynek oraz walory przyrodnicze i 

turystyczne gminy; 

21) Piknik w Gdyni – Park Reagana „Bioróżnorodność - poznaj by zachować" – organizacja 

stoiska, promocja Gminy Gniew jako miejsca atrakcyjnego przyrodniczo.  

Koszty związane z realizacją zadania, poza kosztami związanymi bezpośrednio z realizacją 

powyższych zadań, objęły wynagrodzenie koordynatora działań edukacyjnych oraz 

pracownika wspomagającego, promocję zadania poprzez stronę www.heliantus.org, 

ubezpieczenie wyposażenia ekocentrum i utrzymanie czystości budynku i otoczenia, 

konserwacja infrastruktury oraz wywóz odpadów.   

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 106 003,82 zł. 

 

W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ 

POPULARYZACJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU 83 351,20 zł: 

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

oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Gniew poprzez organizację lokalnych konkursów 

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.5240.6.15.2017/2018 z 12 stycznia 

2018 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.  

W ramach wskazanych wyżej dwóch konkursów grantowych następujące organizacje lub 

grupy nieformalne z terenu gminy Gniew otrzymały grant: 

• Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku na projekt „Welcome to Gniew”, 

• Grupa Osiedle – Dobro-Dziejowo na projekt „Dobrodziejowo”, 

• Nieformalna Grupa Miłośników Wsi Rakowiec na projekt „Rakowiec wczoraj i dziś” 

• Grupa Harmonia Sphaerarum na projekt „Matki, żony i śpiewaczki…”, 

http://www.heliantus.org/
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• Grupa Koło Teatralne przy Powiatowej i Miesjkiej Bibliotece Publicznej w Gniewie na 

projekt „0,5 metra nad ziemią”.  

Łączna kwota grantów przekazanych organizacjom i grupom nieformalnym z terenu Gminy 

Gniew wyniosła 15 800 zł, z czego 10 000 zł pochodziło z budżetu Gminy Gniew.  

g. 65 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „COP Gniew 2018” z zakresu działalności wspomagającej organizacje 

pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych w Gniewie w roku 2018 oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w 

grudniu 2018 r. (umowa nr RPI.5240.5.14.2017 z 27 grudnia 2017 r.). 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie CAG w okresie od stycznia do grudnia 

prowadziło w pomieszczeniach w kamienicy na Placu Grunwaldzkim 45 w Gniewie Centrum 

Organizacji Pozarządowych, którego celem było wsparcie organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych działających na terenie gminy Gniew w ich codziennej działalności. W ramach 

dotacji sfinansowano prowadzenie lokalu czynnego 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 

m.in.: 

a) współdziałanie oraz wspieranie organizacji zgodnie z ich działalnością statutową w 

szczególności na rzecz rozwoju gminy; 

b) tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności 

funkcjonalnej organizacji, w tym zapewnienie dostępu do sprzętu biurowego (komputer, 

drukarka, ksero) i zapewnienie miejsca do przechowywania dokumentów; 

c) wspieranie procesu inkubowania organizacji, w tym tworzenie miejsc do ich rejestracji i 

funkcjonowania; 

d) wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość społeczną; 

e) udzielanie informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów dotyczących realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; 

f) pomocy przy prowadzeniu księgowości związanej z działalnością organizacji; 

g) organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje członków organizacji pozarządowych; 

h) podejmowanie działań fundraisingowych zmierzających do pozyskiwania dodatkowych 

środków na realizację zadań z zakresu zadań własnych Gminy Gniew; 
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i) udostępnianie lokalu na spotkania organizacji; 

j) obsługa Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

k) organizację spotkań dla organizacji pozarządowych Gminy Gniew, w tym Forum 

Organizacji Pozarządowych; 

l) popularyzacja idei wolontariatu oraz zaangażowania społecznego poprzez organizację 

Gniewskiej Gali Wolontariatu. 

W ramach realizacji zadania podjęto m. in. następujące działania: 

• 5 organizacji pozarządowych objętych zostało doradztwem indywidualnym, którego 

celem było planowanie strategiczne dotyczące organizacji, praca nad dywersyfikacją 

źródeł finansowania działalności, tworzenie aplikacji konkursowych, PR i promocja 

działalności, itp. 

• zorganizowano serię spotkań z MGOPS w Gniewie i OWES Dobra Robota w sprawie 

powołania spółdzielni socjalnej zajmującej się usługami opiekuńczymi – opracowano 

wstępnie założenia do projektu i zdecydowano o kontynuacji prac w 2019 r.; 

• przygotowano i rozesłano drogą mailową 10 newsletterów zawierających informacje 

o konkursach, lokalnych aktywnościach oraz zmianach w prawie istotnych dla NGO; 

• 13 organizacji skorzystało z rozbudowanego wsparcia z zakresu księgowości 

(Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie 

Galeria Piłsudskiego - w likwidacji, Fundacja Im. Jana III Sobieskiego, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gen. Józefa Hallera w Gniewie Dwójkofani, 

Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku, Związek Stowarzyszeń Grupa 

Prokultura, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”, Stowarzyszenie Kociewskie 

Centrum Edukacji, Stowarzyszenie Żółty Regiment, Stowarzyszenie Barka, Klub 

Sportowy Mewa, Stowarzyszenie Nizina Walichnowska, Fundacja Obywatelska w 

Gniewie); 

• zorganizowano 3 szkolenia dla członków NGO (w tym szkolenie z konkursu Klub 

Ministerstwa Sportu gdzie kluby sportowe z gminy Gniew po raz pierwszy w historii 

zdobyły łącznie 40 000 zł, szkolenie z RODO oraz z zastosowania nowych technologii 

w organizacjach pozarządowych); 

• zorganizowano 2 fora organizacji pozarządowych - 13 czerwca z udziałem 30 osób 

oraz w grudniu połączone ze spotkaniem opłatkowym NGO, w których udział wzięło 

około 35 osób; 
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• obsługa administracyjna Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

• podjęto prace nad strategią rozwoju sportu Gminy Gniew – łącznie 18 spotkań z 

przedstawicielami Gniewskiej Rady Sportu, Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz 

Centrum Organizacji Pozarządowych; 

• prowadzono prace nad kontynuacją i rozwojem funduszu grantowego pn. „MIKRO-

INNOWACJE” realizowanym wraz z firmą MIKROSTYK, którego celem jest  

zaangażowanie biznesu na rzecz lokalnej społeczności gniewskiej poprzez 

uruchomienie mechanizmu start-upowego dla III sektora. 

Wartością dodaną realizacji zadania były inicjatywy zrealizowane przez wspierane w ramach 

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

dotacje m. in. z Działaj Lokalnie, Akumulatora Społecznego, Starostwa Powiatowego oraz od 

sponsorów. Ponadto Stowarzyszenie CAG samo pozyskało środki m.in. ze Związku Miast 

Nadwiślańskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Powiatu Tczewskiego. Ogółem środki 

wypracowane i pozyskane w ramach realizacji zadania stanowią kwotę ponad 192 tys. zł.   

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

rozwoju ekonomii społecznej oraz doradztwem księgowym.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano coroczną Gminną, a w tym roku również 

Powiatową Galę Wolontariatu, podczas której nagrodzono osoby szczególnie zasłużone dla 

rozwoju społecznego gminy.  

Koszty związane z realizacją zadania objęły prowadzenie doradztwa indywidualnego, 

prowadzenie doradztwa wsparcia ekonomii społecznej (w ramach wkładu własnego), 

prowadzenie serwisu internetowego, doradztwa księgowego, utrzymanie lokalu (Internet, 

media, naprawy, mat. biurowe), badania pracownicze, realizację szkoleń, organizację Forum 

NGO oraz spotkań otwartych, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia oraz oprawa 

artystyczna Gali Wolontariatu. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 75 329,21 zł. 

h. 800 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Olimpia na wsparcie realizacji zadania 

pn. „Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z sekcji tenisa stołowego” z zakresu 

działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 

roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze 
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środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew (umowa nr RPI.5240.1.21.2018              

z 4 kwietnia 2018 r.) 

Dotacja stanowiła wkład własny do projektu realizowanego ze środków Powiatu 

Tczewskiego. W ramach realizacji zadania Klub w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. 

prowadził regularne zajęcia sportowe z tenisa stołowego dla około 30 zawodników oraz 

umożliwił im udział w zawodach. Ponadto zakupione zostały okładziny do paletek oraz 

piłeczki – sprzęt niezbędny do szkolenia. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 424,63 zł. 

i. 4 000 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku na wsparcie 

realizacji zadania pn. „Śladami ludzi i wydarzeń” z zakresu działalności wspomagającej 

organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego 

organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących 

spoza budżetu Gminy Gniew (umowa nr RPI.5240.1.22.2018 z 4 kwietnia 2018 r.) 

Dotacja stanowiła wkład własny do projektu realizowanego ze środków Powiatu 

Tczewskiego. W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie w okresie od kwietnia do grudnia 

2018 r. zorganizowało 20 dwugodzinnych warsztatów malarskich dla 12 osób, 20 

dwugodzinnych warsztatów wokalnych dla 20 – osobowego chóru uniwersyteckiego, 4 

kawiarenki historyczne poświęcone wydarzeniom związanym z powrotem ziemi gniewskiej 

do Polski, 2 wystawy malarskie, opracowało i przeprowadziło grę miejską pt. „Śladami ludzi i 

wydarzeń” poświęconą historii Republiki Gniewskiej, zorganizowało „Majówkę z historią” dla 

około 200 osób będących słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku z Gniewu, Pelplina i 

Tczewa oraz wydało publikację prezentującą twórczość malarską, poetycką słuchaczy UTW i 

opisującą projekt.  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 13 791,09 zł. 

 

j. 2 260 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Olimpia na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego oraz zakup sprzętu 

sportowego” z zakresu działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez 

dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych 

projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew (umowa 

nr RPI.5240.1.42.2018 z 24 lipca 2018 r.) 
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Dotacja stanowiła wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. W ramach realizacji zadania Klub w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2018 r. 

prowadził szkolenie ogólnorozwojowe i specjalistyczne z tenisa stołowego dla 30 osób w 

wymiarze 100 godzin. Zajęcia skierowane były do dwóch grup wiekowych: żak – młodzik i 

kadet – junior. Ponadto zakupiono 20 okładzin, 10 desek oraz 5 opakowań zbiorczych 

piłeczek.   

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12 260 zł. 

k. 1 291,20 zł Klubowi Sportowemu Sobieski Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. 

„Program „Klub” 2018” z zakresu działalności wspomagającej organizacje pozarządowe 

poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie 

realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy 

Gniew (umowa nr RPI.5240.1.47.2018 z 22 sierpnia 2018 r.) 

Dotacja stanowiła wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Sportu 

i Rekreacji. W ramach realizacji zadania Klub w okresie od 1 lipca do 15 stycznia 2018 r. 

prowadził dwa razy w tygodniu szkolenie sportowe dla 36 zawodników z roczników 2003 – 

2007. Ponadto zakupiono sprzęt w postaci piłek i strojów sportowych.  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11 374,80 zł. 

 

W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI 10 000 ZŁ: 

l. 4 500 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku na wsparcie 

realizacji zadania pn. „Aktywni seniorzy” z zakresu rozwoju kultury fizycznej i rekreacji 

ruchowej na terenie miasta i gminy Gniew (umowa nr GOS.1-2018/ZP z 17 stycznia 2018 

r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie przeprowadziło dla swoich słuchaczy cykl zajęć gimnastyki 

usprawniającej, poprawiającej zdolność ruchową, z elementami samoobrony, warsztaty 

zumby gold, marsze Nordic walking, wyprawy rowerowe oraz zorganizowano sekcje 

olimpijską przygotowującą się do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Seniorów. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4 877,74 zł. 

m. 5 500 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych na wsparcie realizacji zadania pn. 

„Aktywność = zdrowie” z zakresu rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie 

miasta i gminy Gniew (umowa nr GOS.2-2018/ZP z 17 stycznia 2018 r.). 
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W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie, reprezentując kilka podmiotów, przeprowadziło 

następujące działania: Gniewskie rozgrywki Baśki (realizacja spotkań, rozgrywek i turniejów 

karcianych – Turnieju o Miecz Jana III Sobieskiego i Turnieju o Wielki Topór Kata 

Gniewskiego); organizacja „Turnieju siatkarskiego dla dziewcząt z gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych”, organizacja Turnieju piłkarskiego o puchar sołtysa Kursztyna oraz 

wakacyjne zajęcia sportowe, organizacja spotkań o charakterze sportowym dla mieszkańców 

sołectwa Jeleń (mające na celu zachęcenie do aktywnego wypoczynku) m.in.: III Turniej 

Tenisa Stołowego o Puchar Naczelnika OSP Jeleń oraz Turniej Siatkówki Plażowej. 

Całkowity  koszt zadania wyniósł 6 143,35 zł. 

 

3.1.2. Dotacje celowe 

W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI 140 000 zł: 

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w trybie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie oraz na podstawie uchwały nr XXVI/206/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 

29 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania udzielił dotacji na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Opiniowaniem wniosków, które 

wpłynęły w ramach konkursów zajmowała się powołana zarządzeniem Komisja Konkursowa, 

w skład której weszli wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gniew 

i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, działających na obszarze gminy. 

W ramach konkursu w roku 2018 udzielono następujących dotacji:  

a. 18 000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimpia” na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa 

stołowego oraz udział w rozgrywkach ligowych” z zakresu rozwoju kultury fizycznej i 

sportu na terenie miasta i gminy Gniew (nr umowy GOSiR.033.1.2018 z 5 stycznia 2018 r.). 

W ramach zadania Klub m.in. przeprowadził cykl szkoleniowy zajęć sportowych 

ogólnorozwojowych i specjalistycznych z zakresu tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych, zapewnił udział w rozgrywkach ligowych oraz wojewódzkich turniejach 

klasyfikacyjnych w kategoriach dzieci i młodzieży, zorganizował turnieje sportowo - 

rekreacyjne dla wszystkich uczestników projektu i ich rodzin oraz zakupił sprzęt sportowy dla 

zawodników.  
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Całkowity koszt zadania wyniósł 22 000 zł. 

b. 35 000 zł Klubowi Sportowemu „Mewa” Gniew na wsparcie realizacji zadania pn. 

„Piłka nożna – nasza pasja” z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta                 

i gminy Gniew (nr umowy GOSiR.033.2.2018 z 12 stycznia 2018 r.). 

W ramach zadania Klub m.in. zorganizował szkolenia sportowe dla dzieci i dorosłych, obóz 

sportowy dla zawodników, Turniej Piłkarski, zapewnił opiekę pedagogiczną podczas 

wyjazdów na mecze, turnieje i szkolenia dla dzieci, zorganizował wyjazdy na mecze ligowe i 

sparingi, dokonał zakupu sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego dla dwóch 

drużyn klubu, zapewnił ubezpieczenie NNW  zawodników, dofinansował transport na mecze 

i treningi wyjazdowe oraz opłaty sędziowskie i pomoc medyczną oraz wykupił licencje dla 

nowych zawodników klubu. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 46 871,94 zł. 

c. 40 000 zł Stowarzyszeniu Sportowemu Klub Piłkarski Keramzyt Szprudowo na 

wsparcie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci                 

i młodzieży – wychowanie poprzez sport” z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu                  

na terenie miasta i gminy Gniew (nr umowy GOSiR.033.3.2018 z 12 stycznia 2018 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie m.in. zorganizowało zajęcia treningowe/meczowe 

różnych grup wiekowych, mecze w ramach rozgrywek piłkarskich zorganizowanych przez 

PZPN oraz meczy/turniejów kontrolnych, przeprowadziło i zabezpieczyło tzw. dzień meczowy 

wraz z opieką nad zawodnikami, zabezpieczeniem sędziów i ubezpieczenia, przeprowadziło 

dwukrotne badania lekarskie zawodników klubu oraz uzupełniło wyposażenie sekcji piłki 

nożnej w niezbędny sprzęt sportowy. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 51 320 zł. 

d. 30 000 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Prowadzenie szkolenia piłkarskiego w KS Sobieski Gniew i udział                                 

w rozgrywkach ligowych Pomorskiego ZPN w 2018 roku” z zakresu rozwoju kultury 

fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Gniew (nr umowy GOSiR.033.4.2018                           

z 26 stycznia 2018 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie m.in. zorganizowało szkolenia sportowe i opłaciło 

zawodników w rozgrywkach ligowych PZPN w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej, 

zorganizowało spotkania ligowe oraz wyjazdy na mecze ligowe i sparingowe, zorganizowało 
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obsługę trenerską i sędziowską, dokonało zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego dla 

zawodników oraz zorganizowało szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 38 715,17 zł. 

e. 17 000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Tradycyjnego na wsparcie 

realizacji zadania pn. „Nauka Karate Tradycyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych                     

w gminie Gniew – przygotowanie do zawodów” z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu 

na terenie miasta i gminy Gniew (nr umowy GOSiR.033.5.2018 z 6 lutego 2018 r.). 

W ramach zadania Klub m.in. zrealizował stałe treningi karate tradycyjnego dla dorosłych, 

dzieci i młodzieży, w tym tzw. trudnej młodzieży, przygotował i zorganizował udział 

zawodników w licznych turniejach karate tradycyjnego oraz przeprowadził inne działania 

zmierzające do poprawy warunków fizycznych dzieci  i młodzieży.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 20 750 zł. 

 

W OBSZARZE PROFILAKTYKI, OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ 25 000 zł: 

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym udzielił dotacji na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe. Opiniowaniem wniosków, które wpłynęły w ramach 

konkursów zajmowała się powołana zarządzeniem Komisja Konkursowa, w skład której 

weszli wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gniewie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie 

oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na obszarze gminy. 

W ramach konkursu w roku 2018 udzielono następujących dotacji:  

f. 11 600 zł Uczniowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 

elementami profilaktyki uzależnień. Bezpieczne wakacje w plenerze bez uzależnień” z 

zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania 

problemów alkoholowych dla Gminy Gniew na 2018 rok (umowa nr SK.032.1.2018 z 27 

lipca 2018 r.). 

W ramach zadania Klub zorganizował pobyt i wypoczynek dla dzieci i młodzieży w dniach 7 – 

12 sierpnia 2018 r. w miejscowości Piaski połączony z zajęciami sportowymi na świeżym 

powietrzu. Dodatkowymi atrakcjami podczas wyjazdu były park linowy, kąpiele w morzu, rejs 

statkiem oraz zwiedzanie okolicznych miejscowości.  
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Całkowity koszt zadania wyniósł 13 400 zł. 

g. 6 600 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sobieski Gniew na powierzenie realizacji 

zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży 

z udziałem rodzin jako formy przeciwdziałania alkoholizmowi i prowadzenia zdrowego 

stylu życia” z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego programu profilaktyki, 

rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Gniew na 2018 rok (umowa nr 

SK.032.2.2018 z  27 czerwca 2018 r.). 

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych na 

Orliku w Gniewie dla dwóch grup wiekowych w okresie wakacyjnym. Na zakończenie odbył 

się festyn z udziałem dzieci i ich rodzin.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 7 519 zł. 

h. 6 800 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” przy Szkole Podstawowej 

w Gniewie na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowych i innych 

imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży z udziałem rodzin jako formy 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzenia zdrowego stylu życia” z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla Gminy Gniew na 2018 rok (umowa nr SK.032.3.2018 z 27 czerwca 2018 

r.). 

W ramach zadania Klub zorganizował cykl zajęć sportowych z tenisa stołowego w okresie od 

30 lipca do 30 sierpnia 2018 r. Na zakończenie odbył się rodzinny turniej z udziałem dzieci, 

młodzieży oraz ich rodziców i dziadków.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 8 300 zł. 

 

3.1.3. Prowadzenie placówek oświatowych 

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew udzielił dotacji w kwocie 1 808 178,70 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 – 640 180,36 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 244 147,50 zł 

• dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej – 29 962,46 zł 

• dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu – 79 079,04 zł 
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b. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                

w Gogolewie: 

• dla szkoły podstawowej – 552 314,15 zł 

• dla oddziału przedszkolnego – 192 062,70 zł 

• dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej – 70 432,49 zł. 

3.1.4. Realizacja zadań własnych Gminy Gniew z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

W 2018 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 nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 1 lutego 2008 r.). 

Środki w kwocie 607 245,00 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 remonty bieżące strażnic OSP i porządkowanie terenów 

wokół budynków.   

 

3.1.5. 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 9 600 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. 

 

3.1.6. Inicjatywa lokalna 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w roku 2018 przyznał dofinansowania w ramach inicjatywy 

lokalnej. 

Dofinasowania otrzymali: 
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a. za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Grupa przyjaciół z Brodów 

Pomorskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokończenie budowy boiska 

sportowego w Brodach Pomorskich” w kwocie 18 000 zł; 

b. za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Nieformalna Grupa 

Inicjatywna Rodziców uczniów klasy II „C” w Pieniążkowie na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż szafek szkolnych celem wyrównania szans 

edukacyjnych „pod chmurką” w kwocie 8 302 zł; 

Realizacja zadań następuje w 2019 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 2018 roku Referat Promocji i Informacji zorganizował 30 sierpnia 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 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” w zakresie określenia zadań 

priorytetowych Gminy w poszczególnych obszarach współpracy z organizacjami, a także 

wysokości środków proponowanych na ich realizację.  

http://www.gniew.pl/
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W dniach 6 – 22 września trwały konsultacje dotyczące ww. programu. W ich wyniku nie 

wpłynęła żadna uwag ze strony sektora pozarządowego. 

Ponadto, w 2018 roku za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gniewie konsultowany był projekt „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2019”. 

 

3.2.2. Zespoły doradczo – inicjatywne 

W ramach wspólnych zespołów doradczo - inicjatywnych w 2018 roku w Gminie Gniew 

działały trzy 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 2019 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 LII/366/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 17 października 2018 

roku dokument;      

b. grupa pracująca  nad strategią rozwoju sportu Gminy Gniew. W skład grupy weszli 

przedstawiciele Gniewskiej Rady Sportu, Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz 

Centrum Organizacji Pozarządowych;                 

c. 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. 

  

3.2.3. Lokale i obiekty 

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew za pośrednictwem Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, 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 

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

1. 

ZS Opalenie Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie, Oddział Kociewski 

Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

2. 
ZS Opalenie Koło Gospodyń Wiejskich  Świetlica wiejska  

w Opaleniu 
Umowy 
jednorazowe 

3. 
ZS Opalenie Stowarzyszenie Centrum 

Aktywnych Gniew 
Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowa 
jednorazowa 

4. 
ZS Opalenie Rada Rodziców przy ZSP 

Opalenie 
Świetlica wiejska  
w Opaleniu 

Umowy 
jednorazowe 

5. 
ZS Opalenie Klub Sportowy Sobieski Gniew Świetlica wiejska  

w Opaleniu 
Umowa 
jednorazowa 

6. 
ZS Opalenie Sołectwo Pieniążkowo Świetlica wiejska 

w Pieniążkowie 
Umowa 
jednorazowa 

7. Gmina 
Gniew 

Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Gdańsku, Koło Gniew 

Lokal użytkowy 
Plac Grunwaldzki 
1 
 Gniew 

Umowa na czas 
określony 

8. Gmina 
Gniew 

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

Umowa na czas 
określony 

9. Gmina 
Gniew 

Fundacja Eskadra 
Rzeczypospolitej 

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

Umowa na czas 
określony 

10. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie Centrum 
Aktywnych Gniew i Grupa 
Prokultura 

Lokal użytkowy, 
Plac Grunwaldzki 
45 
Gniew 

Umowa na czas 
określony 

11. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych „BARKA 

Lokal użytkowy, ul. 
Krasickiego 8 
Gniew 

Umowa na czas 
nieokreślony 
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12. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich 

Szkoła w Tymawie Umowa na czas 
określony 

13. Gmina 
Gniew 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich 

Szkoła w 
Gogolewie 

Umowa na czas 
określony 

14. Gmina 
Gniew 

OSP Gniew Budynek OSP 
Ul. Kościuszki 6 
Gniew 

Umowa na czas 
nieokreślony 

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,  Umowa na czas 
nieokreślony 

18. Gmina 
Gniew 
 

OSP Jeleń Budynek OSP Umowa na czas 
nieokreślony 

19. Gmina 
Gniew 

OSP Kolonia Ostrowicka Budynek OSP, 
 

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 

OSP Wielkie Walichnowy Budynek OSP, 
Świetlica wiejska 

Umowa na czas 
nieokreślony 

25. SP Nr 1 w 
Gniewie 

UKS Karate Tradycyjnego 

 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa na czas 
określony 

26. SP Nr 1 w 
Gniewie 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Nicponi 

Świetlica wiejska 
w Nicponi 

Umowa na czas 
określony 

27. SP Nr 1 w 
Gniewie 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Brodach Pomorskich 

Świetlica wiejska 
w Brodach 
Pomorskich 

Umowa na czas 
określony 

28. SP Nr 1 w 
Gniewie 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimpia” 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa na czas 
określony 
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29. SP Nr 1 w 
Gniewie 

Klub Sportowy SOBIESKI Gniew Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa na czas 
określony 

30. SP Nr 1 w 
Gniewie 

Gniewski Uniwersytet III Wieku Sala lekcyjna Umowa na czas 
określony 

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

Umowa 
jednorazowa 

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

Umowy 
jednorazowe 

33. SP Piaseczno OSP w Rakowcu Świetlica wiejska 
w Rakowcu 

Umowy 
jednorazowe 

34. SP Nr 2 w 
Gniewie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Gniewie 
„DWÓJKOFANI” 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa 
jednorazowa 

35. SP Nr 2 w 
Gniewie 

Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej 

Sala lekcyjna Umowa 
jednorazowa 

36. SP Nr 2 w 
Gniewie 

Klub Piłkarski Keramzyt 
Szprudowo 

Sala gimnastyczna 
przy szkole 

Umowa 
jednorazowa 

37. SP Polskie 
Gronowo 

Rada Sołecka w Kuchni Świetlica wiejska 
w Kuchni 

Umowa na czas 
nieokreślony 

38. SP Polskie 
Gronowo 

Rada Sołecka w Polskim 
Gronowie 

Świetlica w 
Polskim Gronowie 

Umowa na czas 
nieokreślony 

39. SP Polskie 
Gronowo 

OSP Polskie Gronowo Świetlica w 
Polskim Gronowie 

Umowa 
jednorazowa 

40. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

KS Mewa Gniew 

 

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

Umowa na czas 
nieokreślony 

41. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

KS Sobieski Gniew 

 

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

Umowa na czas 
określony 

42. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

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

Umowa na czas 
nieokreślony 
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Widowiskowo - 
Sportowej 

43. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

Klub Piłkarski Keramzyt 
Szprudowo  

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

Umowa na czas 
nieokreślony 

44. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

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

Umowa na czas 
nieokreślony 

45. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 
Koło w Gniewie 

Korzystanie z 
pomieszczenia w 
Hali Widowiskowo 
- Sportowej 

Umowa na czas 
nieokreślony 

46. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

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

Umowa na czas 
nieokreślony 

47. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

Fundacja Eskadra 
Rzeczypospolitej 

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

Umowa na czas 
nieokreślony 

48. Gminny 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji 

Stowarzyszenie Gniewski 
Uniwersytet III Wieku 

Korzystanie z 
pomieszczeń 
socjalnych oraz 
holu Hali 
Widowiskowo - 
Sportowej 

Umowa na czas 
nieokreślony 

49. Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Gniewski Klub Abstynenta 
„Podać rękę” 

Pomieszczenie w 
budynku MGOPS - 
u 

Umowa na czas 
nieokreślony 
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50. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Stowarzyszenie Uniwersytet III 
Wieku 

Korzystanie z Sali 
kameralnej i 
wystawowej 

Umowa na czas 
nieokreślony 

51. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Zespół Błękitna Wstęga Korzystanie z Sali 
kameralnej  

Umowa 
jednorazowa 

52. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Stowarzyszenie Centrum 
Aktywnych Gniew 

Korzystanie z Sali 
kameralnej  

Umowy 
jednorazowe 

53. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Polski Związek Wędkarzy w 
Gniewie Koło 54 

Korzystanie z Sali 
kameralnej 

Umowa 
jednorazowa 

54. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

Chór Harmonia Sphaerarum Korzystanie z Sali 
kameralnej 

Umowa 
jednorazowa 

55. Powiatowa i 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Gniewie 

UKS Karate Tradycyjnego Korzystanie z Sali 
kameralnej 

Umowa 
jednorazowa 

 

3.2.4. Składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń 

W roku 2018 przekazano składki członkowskie w wysokości 32 146,80 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 7 027,65  zł; 
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• Stowarzyszeniu „Polskie Zamki Gotyckie”, realizującemu zadania z zakresu turystyki i 

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

3 123,40 zł; 

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

turystyki, promocji, rozwoju infrastruktury na terenach nadwiślańskich w wysokości 

665,70 zł; 

• Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot”, realizującemu 

zadania z zakresu harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru 

metropolitalnego oraz integracji i kształtowania wspólnej polityki stowarzyszonych 

jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 875,00 zł; 

• Stowarzyszeniu „Związek Gmin Pomorskich”, realizującemu 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 5 342,55 zł. 

 

3.2.5. Szkolenia i konsultacje 

W roku 2018 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 – szczegóły znajdują się w punkcie 3.1.1. g.  

 

3.2.6. Media 

W roku 2018 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, 
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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, 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 2018 udzielono następującego wsparcia poprzez sfinansowanie usług 

transportowych, pomoc finansową i techniczną w zakresie organizacji imprez, nagradzanie 

aktywności i motywowanie poprzez nagrody, statuetki do dalszej działalności : 

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

aktywizacji środowisk wiejskich w kwocie 21 012,40 zł; 

• za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie w 

zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach działań 

profilaktycznych w kwocie 2 000 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 (Niedziela Palmowa w Gogolewie, Festyn w 

Jaźwiskach); 

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

współorganizacji wraz z Centrum Muzycznie Aktywnych imprezy plenerowej – 

Festynu Rockowego w parku w kwocie 15 600 zł;  

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

współorganizacji wraz ze Stowarzyszeniem Piaseczno Folklor Festiwal i  I Plachandrów 

na Kociewiu w kwocie 15 000 zł;  

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

plakatów wykorzystywanych do promocji przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje i grupy; 
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• za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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).  

 

3.2.8. Przekazywanie nieruchomości gruntowych 

W 2018 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. 

 

3.2.9. Gminna Gala Wolontariatu 

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

angażujących się w działania społeczne 4 grudnia 2018 r. odbyła się Gminna Gala 

Wolontariatu, połączona z obchodami Powiatowej Gali 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: 

• Piotra Jabłońskiego – Wolontariusz Roku 2018, 
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• Ewy Dunajskiej – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2018, 

• Dariusza Barana – Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2018, 

• Katarzyny Puczyńskiej – Animator Roku 2018, 

• Tomasza Kordunowskiego – Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2018, 

• Sebastiana Szymańskiego – Wyróżnienie w kategorii Animator Roku 2018, 

• 22 Drużyny Harcerskiej TROP im. gen. harcmistrza Józefa Hallera – Organizacja 

Społeczna Roku 2018, 

• Grupy „Rowerowi Włóczykije” –  Wyróżnienie w kategorii Organizacja Społeczna 

Roku 2018, 

• Koła Gospodyń Wiejskich w Rakowcu –  Wyróżnienie w kategorii Organizacja 

Społeczna Roku 2018, 

• Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Rolmag z Opalenia – Firma Prospołeczna Roku 

2018, 

• Domu Pomocy Społecznej w Gniewie –  Wyróżnienie w kategorii Organizacja 

Społeczna Roku 2017. 

 

Opracowała: Magdalena Frost – Guz 

Kierownik Referatu Promocji i Informacji 


