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Formularz 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 2020 rok” 

 

L.p. 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana 
(konkretna propozycja 

nowego brzmienia rozdziału, 
punktu, podpunktu) 

Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć 
kulturalnych o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu 
wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz 
promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup 
inicjatywnych działających w 
sferze kultury (80 000 zł), 

Dotychczasowa formuła minigrantów dawała szansę 
na wsparcie działań wolontariackich, w dużym 
zakresie różnorodnym grupom. Ograniczenie 
finansów wpłynie negatywnie na wszelkie formy 
aktywności i dziań w zakresie kultury w gminie. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

I FUNDACJA IM. JANA III SOBIESKIEGO W GNIEWIE 
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Tekst maszynowy
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L.p. 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

Dotychczasowa formuła minigrantów 
dawała szansę i aktywizowała grupy 
działające na terenie szkoły. Dzięki 
temu młodzież pod opieką 
nauczycieli ( w ramach wolontariatu) 
organizowała zajęcia np. Soboty u 
Jana, dla młodszych uczniów. 
Pieniądze pozyskane z grantu dawały 
możliwość zakupienia niezbędnych 
produktów i materiałów do realizacji 
projektu. Ograniczenie finansów w 
tej kwestii z niekorzyścią wpłynie na 
wszelkie formy aktywności dzieci i 
młodzieży. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

II Zdolni z Sobieskiego 

 
 

L.p. 

Zapis w projekcie Programu, do 
którego zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna 
propozycja nowego brzmienia 
rozdziału, punktu, podpunktu) 

Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1. Cele szczegółowe: 
poszerzenie obszarów 
współdziałania gminy z 
organizacjami w różnorodnych 
formach i zakresach z 

W programie nie ujęto 
narzędzi do realizacji 
mechanizmu regrantingu, a 
powinny się w nim zaleźć 

Korzyści dla samorządu z regrantingu są 
ogromne. Organ administracji przekazuje 
dotację na rzecz operatora projektu 
(organizacji pożytku publicznego) tym samym 
ona zajmuje się dalszym rozdzielaniem 

Mechanizm do regrantingu 

ujęto w R.VII pkt 6 pkt. b. 

   



wykorzystaniem dostępnych 
procedur, w tym mechanizmu 
regrantingu 
(redystrybucji środków) w 
poszczególnych branżach 

środków pomiędzy inne podmioty, czyli 
realizatorów projektu w celu realizacji przez 
nie zadania publicznego. Tym samym organ 
administracji publicznej zwolniony jest z 
obowiązków wynikających z rozpatrywania 
poszczególnych pojedynczych ofert oraz 
zawierania z tymi podmiotami umów. Wiąże 
się to ze znacznym zminimalizowaniem 
kosztów zarówno urzędników jak i kosztami 
stricte finansowymi. Środki finansowe 
przekazywane przez operatora projektu 
dalszej organizacji, czyli realizatorowi nie 
stanowią już środków publicznych w 
rozumieniu ustawy.  Oznacza, że cała 
odpowiedzialność za zadanie spoczywa na 
operatorze projektu, czyli organizacji, która 
ma bezpośrednią umowę z jednostką 
administracji. 

2. Cele szczegółowe: 
Wzmocnienie profesjonalnej 
infrastruktury dla III sektora, w 
tym rozwój Lokalnego Centrum 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

Patrz pkt. 9 Nie można wzmocnić profesjonalnej 
infrastruktury dla III sektora i rozwijać 
Lokalne Centrum Wsparcia NGO, ograniczając 
środki na jego działalność 

Dokonano zmiany zapisu: 

„wzmocnienie 

profesjonalnej infrastruktury 

dla III sektora, w tym 

wspieranie Lokalnego 

Centrum Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych 

3. Rozdział VI p. 2 
Formy współpracy o 
charakterze pozafinansowym 

Informacja o sposobie 
powołania koordynatora, w 
jakich strukturach Urzędu 

 W programie brak narzędzi do realizacji tego 
celu 

W związku ze zmianami 

kadrowymi w Urzędzie oraz 

planowanymi zmianami 

organizacyjnymi w 



„powołanie koordynatora ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi”   
 

będzie pracował i jakie będą 
formy jego współpracy z NGO 

strukturze urzędu niezbędne 

jest wprowadzenie zmian w 

tym zakresie. 

4. Rozdział VII p. 2 
„W obszarze kultury i sztuki – 
10 tyś. 

Proponuję pozostawić zapis z 
rocznego programu 
współpracy na rok 2019 

 a) organizacja 
przedsięwzięć kulturalnych 
o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym, mającym 
na celu wzbogacenie 
oferty kulturalnej gminy 
oraz promocję lokalnych 
twórców (…. zł), 

 b) wsparcie działań grup 
inicjatywnych działających 
w sferze kultury (…….. zł), 

 c) wspólne 
przedsięwzięcia gminnych 
instytucji z organizacjami 
(……….0 zł); 

Zapis z projektu rocznego programu 
współpracy nie wskazuje, jakie zadania będą 
realizowane oraz w jaki sposób ze 
wskazanych środków finansowych będą 
mogły korzystać organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne. 
Roczna pula środków na kulturę jest 
zdecydowanie zbyt mała, by zgodnie z 
głównymi celami zwiększać aktywność 
społeczną w strukturach niezależnych i 
silnych organizacji; 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, kwota 

wynika z projektu budżetu 

na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny Ośrodek 

Kultury. 

Jest to ogólny zapis, który 

pozostawia dowolność i 

otwartość dla inicjatyw oraz 

przedsięwzięć  aktywnych 

organizacji.  Szczegóły 

określane będą w ogłoszeniu 

o konkursie.  

5. Rozdział VII 
3) w obszarze ochrony 
środowiska 

Proponuję pozostawić zapis z 
z rocznego programu 
współpracy na rok 2019 
zwiększanie świadomości z 
zakresu ochrony środowiska i 
przyrody mieszkańców gminy, 
poprzez takie działania jak: 
organizowanie warsztatów, 

Zapis z projektu rocznego programu 
współpracy nie wskazuje, jakie zadania będą 
realizowane oraz w jaki sposób ze 
wskazanych środków finansowych będą 
mogły korzystać  

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona. Jest 

to ogólny zapis, który 

pozostawia dowolność i 

otwartość dla inicjatyw oraz 

przedsięwzięć  aktywnych 

organizacji.  Szczegóły 



określane będą w ogłoszeniu 

o konkursie.  

     

   konkursów, akcji itp. ze 
szczególnym 
uwzględnieniem tematyki 
segregacji odpadów 
komunalnych oraz czystego 
powietrza 
  

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.  

 



6. Rozdział VII 
5) w obszarze profilaktyki, 
ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, porządku i 
bezpieczeństwa publicznego 
oraz polityki społecznej 
b) realizacja 
 przedsięwzięć w zakresie 
bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego – 20 000 
zł; 
c) w zakresie polityki społecznej 
(w ramach dofinansowania 
projektu „Gniew ludzie z 
charakterem”) - 700 000 zł; 

Zadanie to wymaga wyjaśnień 
ze strony projektodawcy 

b) Projektodawca nie wskazuje, co mieści się 
w pojęciu „Bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe” na jakich zasadach będą ze 
wskazanych środków korzystać NGO 
c) projekt „Ludzie z charakterem” został 
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski. 
Jest to zadanie własne Gminy. Sformułowanie 
zamieszczone w projekcie rocznego programu 
jest zbyt ogólnikowe, by móc ocenić zasady 
współpracy w tym zakresie z NGO 
 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona. 

Zamieszczone kwoty 

wynikają z projektu budżetu 

na 2020 rok. 



7. Rozdział VII 
4) w obszarze kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji – 150 000 zł; 

Proponuję pozostawić wpis z 
rocznego programu 
współpracy na 2019 r. 
a) upowszechnianie sportu 
poprzez szkolenie w sekcjach 
sportowych wraz z 
organizacją i uczestnictwem 
we współzawodnictwem 
sportowym organizowanym  
przez kluby sportowe w 
ramach rozgrywek ligowych,  
wykorzystujące potencjał 
własny wychowanków (140 
000 zł); 
b) wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji 
przez przedsięwzięcia 
zwiększające aktywność 
fizyczną mieszkańców gminy 
Gniew (10 000 zł) ; 

Zapis w projekcie programu współpracy nie 
zabezpiecza potrzeb NGO nie będących 
klubami sportowymi, a w swoich statutach 
posiadających zadania dot. upowszechniania 
kultury zdrowotnej. Dla Gniewskiego UTW 
środki takie są niezbędne, by móc przez cały 
roku prowadzić zajęcia gimnastyki 
usprawniającej, wzmacniającej, taneczne, 
organizować zawody sportowe, które na stałe 
weszły w harmonogram działalności  
stowarzyszenia. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona. Jest 

to ogólny zapis, który 

pozostawia dowolność i 

otwartość dla inicjatyw oraz 

przedsięwzięć  aktywnych 

organizacji.  Szczegóły 

określane będą w ogłoszeniu 

o konkursie.  

 



8. - Proponuję pozostawić wpis z 
rocznego programu 
współpracy na 2019 r. 
w obszarze turystyki i 
aktywnego wypoczynku 
– …….. zł : 
a) wspieranie działań na rzecz 
rozwoju i upowszechniania 
turystyki ze szczególnym 
uwzględnieniem działań 
promujących gminę poprzez 
organizacje, których 
członkiem jest gmina Gniew 
(….. zł), 
b) monitoring i promocja 
szlaków turystycznych (……. 
zł); 

Jesteśmy gminą, która stawia na turystykę, 
tymczasem w programie brak jakichkolwiek 
zapisów dot. tej sfery współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
Nasze stowarzyszenie stara się promować Ziemię 
Gniewską m.in. opracowując i wydając przewodniki 
turystyczne, m.in. „Rowerem po Ziemi w wersji light”, 
„Spacerownik po Placu Grunwaldzkim, „Gniewskie 
opowieści, czyli o czym szumią stare drzewa”. 
Publikacja „Spacer po Gniewie” w j. polskim i 
angielskim zainteresował Zamek w Gniewie, który 
wykupił 1000 sztuk tej książeczki. Grą planszową 
„Republika Gniewska” zainteresował się ksiądz 
proboszcz, który wykupił cały nakład. Obecnie 
przygotowujemy przewodnik „Rowerowym szlakiem 
kapliczek i krzyży przydrożnych”. Środki na wszystkie  
publikacje pochodziły z działań projektowych 
dofinansowanych przez Powiat Tczewski, program 
 Działaj Lokalnie. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona. 

Brak środków 

finansowych w projekcie 

budżetu na 2020 r.,  

 



9. Rozdział VII 
6) w obszarze działalności 
wspomagającej organizacje 
pozarządowe (technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie, 
finansowo) oraz popularyzacji i 
organizacji wolontariatu 
a) prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei wolontariatu 
poprzez organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 
b) wspieranie szkoleniowe, 
informacyjne, finansowe 
organizacji poprzez zlecenie 
realizacji konkursu grantowego na 
oddolne inicjatywy organizacji - 
10 000 zł; 
c) dotacje na wkłady własne do 
konkursów ogłaszanych na 
szczeblu co najmniej powiatowym 
 –2000 zł. 
 

 

Zwiększyć kwoty na działania 
opisane w pkt. 
a i c 
 

 

a) Lokalne Centrum wsparcia NGO to 
podmiot niezwykle cenny i potrzebny 
organizacjom, zwłaszcza w sferze 
prowadzenia księgowości dla małych 
stowarzyszeń i grup nieformalnych, to 
pomoc w pisaniu projektów, rozliczania ich, 
przygotowywania sprawozdań. To także 
pomoc i ukierunkowanie dla aktywnych 
stowarzyszeń, zatrudniających trenerów, 
wykładowców, prelegentów (zawieranie 
umów, rozliczanie ZUS, odprowadzanie 
podatku, sprawozdania do Urzędu 
Skarbowego, GUS). Z przeznaczonej kwoty 
25 tys. wynika, że mieści się w tym także 
promocja wolontariatu, więc na obsługę 
NGO pozostaje naprawdę niewielka kwota, 
co w konsekwencji może spowodować 
osłabienie (zamiast projektowanego 
wzmocnienia) organizacji 
b) Jeśli organizacje mają sięgać po środki 
zewnętrzne, to pula pieniędzy przeznaczona 
na wkład własny powinna zostać 
zwiększona. Nasze stowarzyszenie bierze 
udział w konkursach organizowanych przez 
Powiat Tczewski, Fundację Pokolenia, 
ministerialny program ASOS. Pozyskane 
środki przeznaczane są m.in. na promocję 
Gminy Gniew 
 

 

Po weryfikacji aktywnowści 
aktywności organizacji w 
zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych 
będzie można w ciągu roku 
zwiększyć tę pulę środków.  



III Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku 

 
 

L.p. 

Zapis w projekcie Programu, do 
którego zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna 
propozycja nowego brzmienia 
rozdziału, punktu, podpunktu) 

Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i sztuki – 
10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć 
kulturalnych o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym, mającym na celu 
wzbogacenie oferty kulturalnej gminy 
oraz promocję lokalnych twórców (15 
000 zł), 
b)   wsparcie działań grup 
inicjatywnych działających w sferze 
kultury (80 000 zł), 

W zaproponowanym projekcie 
rocznego programu współpracy z 
organizacjami na rok 2020, pominięto 
środki przeznaczone na wsparcie grup 
nieformalnych, z których korzystam od 
7 lat, jako przedstawiciel byłego już 
chóru Cantores Minores i obecnego 
Harmonia Sphaerarum, bo przecież 
nie muszę nadmieniać ,że oba zespoły 
były i są wizytówką miasta i gminy. 
Reprezentując miasto na konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Od 15 lat prowadzę chóry 
wolontarystycznie, a jedyną formą 
wynagrodzernia jest grant w 
wysokości 2.000 rocznie z programu 
mini granty.Obawiam się, że po 
zniesieniu programu mini grantów, 
grupy nieformalne pozostaną same 
sobie, bez jakiegokolwiek wsparcia od 
miasta. W jhaki sposób zatem będą 
wspierane nieformalne grupy w tym 
chór żeński HS ? 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, kwota 

wynika z projektu budżetu 

na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny Ośrodek 

Kultury. 



2 Rozdział 7 pkt 6a prowadzenie 
Lokalnego Centrum Wsparcia 
NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i promocję - 
25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i promocję - 40 
000 zł; 

 Jako chór HS korzystamy ze wsparcia 
organizacji „ parasolowej'', która 
użycza Nam osobowości prawnej, 
konta bankowego oraz prowadzi Nam 
księgowość. Jesteśmy małą grupą 
nieformalną, której nie stać by opłacać 
księgowego, czy też korzyt=stać z 
usług biura rachunkowego. Dzięki 
wsparciu COP Gniew , możemy starać 
się o środki zewnętrzne na działalnosc 
chóru, a tym samym, nie musimy 
martwić się o sprawy rozliczeniowe i 
księgowe. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, kwota 

wynika z projektu budżetu 

na 2020 rok. 

 

IV Chór Harmonia Sphaerarum 

 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna 
propozycja nowego brzmienia 
rozdziału, punktu, podpunktu) 

Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
a) organizacja 

przedsięwzięć 
kulturalnych o 
charakterze lokalnym 
i ponadlokalnym, 
mającym na celu 
wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz 

W zaproponowanym projekcie „Rocznego programu 
współpracy Gminy Gniew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2020”, nie 
uwzględniono środków na wsparcie grup 
nieformalnych. Nasza grupa często podejmowała 
inicjatywę organizowania przedsięwzięć na rzecz 
lokalnej społeczności. Program minigranty były dobrą  
formą wnioskowania i rozliczenia środków. Usuwając 
środki na oddolne inicjatywy mieszkańców, „podcina 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 



promocję lokalnych 
twórców (15 000), 

b) wsparcie działań grup 
inicjatywnych 
działających w sferze 
kultury (85 000) 

się skrzydła” tym, którzy ofiarują swoje serce i czas do 
działania na rzecz drugiego człowieka.  

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję – 25 000 

a) prowadzenie 
Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję – 45 000 zł; 

Jako mała organizacja Orion Kursztyn, często 
korzystamy ze wsparcia merytorycznego i finansowego 
organizacji „parasolowej”, która użyczyła nam 
osobowości prawnej w celu pozyskiwania środków z 
innych źródeł. Organizacja ta użyczyła nam konta 
bankowego oraz prowadziła pełną księgowość 
związaną z wydatkami. Zmniejszenie kwoty na to 
działanie pogorszy sytuację kondycyjną naszej 
organizacji. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

V Podmiot zgłaszający propozycje ORION Kursztyn 
 
 

L.p. 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
a) organizacja przedsięwziąć 

kulturalnych o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym 
mającym na celu wzbogacenie 
oferty kulturalnej gminy oraz 
promocję lokalnych twórców 
(15 000 zł), 

W proponowanym programie brak 
jest środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. 
Dotychczasowa formuła mini 
grantów sprawdzała się bardzo 
dobrze. Dostęp do środków, wsparcie 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 



b) wsparcie działań grup 
inicjatywnych działających w sferze 
kultury (80 000 zł), 

organizacyjne oraz formuła łatwa i 
przystępna nawet dla osób bez 
doświadczenia w pisaniu wniosków.   

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

 Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez organizację 
imprez i promocję – 40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne, księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty tym paragrafie o 
ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia. Odbije się to 
zdecydowanie negatywnie na 
kondycji i możliwościach 
podejmowania działań przez dużą 
część gniewskich organizacji.   

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

 
VI Samorząd Szkoły przy SP 2 Gniew 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
a) organizacja przedsięwziąć 
kulturalnych o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym 
mającym na celu wzbogacenie 
oferty kulturalnej gminy oraz 
promocję lokalnych twórców 
(15 000 zł), 

W proponowanym programie brak jest 
środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. 
Dotychczasowa formuła mini grantów 
sprawdzała się bardzo dobrze. Dostęp 
do środków, wsparcie organizacyjne 
oraz formuła łatwa i przystępna nawet 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 



b) wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 
zł), 

dla osób bez doświadczenia w pisaniu 
wniosków.   

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja 
idei wolontariatu poprzez 
organizację imprez i promocję – 
40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne, księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty tym paragrafie o 
ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia. Odbije się to 
zdecydowanie negatywnie na kondycji 
i możliwościach podejmowania 
działań przez dużą część gniewskich 
organizacji.   

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

VII KS Mewa Gniew 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
a) organizacja przedsięwziąć 

kulturalnych o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym mającym na celu 
wzbogacenie oferty kulturalnej 
gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 

b) wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 
zł), 

W proponowanym programie brak jest 
środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. 
Dotychczasowa formuła mini grantów 
sprawdzała się bardzo dobrze. Dostęp 
do środków, wsparcie organizacyjne 
oraz formuła łatwa i przystępna nawet 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 



dla osób bez doświadczenia w pisaniu 
wniosków.   

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez organizację 
imprez i promocję – 40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne, księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty tym paragrafie o 
ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia. Odbije się to 
zdecydowanie negatywnie na kondycji 
i możliwościach podejmowania 
działań przez dużą część gniewskich 
organizacji.   

ugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

VIII „Kreatywna Świetlica” przy SP Nr 2 w Gniewie  
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie 

Stanowisko w 

sprawieugerowana zmiana 

nie została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w zakresie 

kultury będzie realizował 

Gminny Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
a) organizacja przedsięwziąć 

kulturalnych o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym mającym na celu 
wzbogacenie oferty kulturalnej 
gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 

W proponowanym programie brak jest 
środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. 
Dotychczasowa formuła mini grantów 
sprawdzała się bardzo dobrze. Dostęp 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 



b) wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 
zł), 

do środków, wsparcie organizacyjne 
oraz formuła łatwa i przystępna nawet 
dla osób bez doświadczenia w pisaniu 
wniosków.   

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez organizację 
imprez i promocję – 40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne, księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty tym paragrafie o 
ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia. Odbije się to 
zdecydowanie negatywnie na kondycji 
i możliwościach podejmowania 
działań przez dużą część gniewskich 
organizacji.   

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

IX „Artystki” przy SP 2 w Gniewie 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
a) organizacja przedsięwziąć 

kulturalnych o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym mającym na celu 
wzbogacenie oferty kulturalnej 
gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 

W proponowanym programie brak jest 
środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. 
Dotychczasowa formuła mini grantów 
sprawdzała się bardzo dobrze. Dostęp 
do środków, wsparcie organizacyjne 
oraz formuła łatwa i przystępna nawet 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 



b) wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 
zł), 

dla osób bez doświadczenia w pisaniu 
wniosków.   

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez organizację 
imprez i promocję – 40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne, księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty tym paragrafie o 
ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia. Odbije się to 
zdecydowanie negatywnie na kondycji 
i możliwościach podejmowania 
działań przez dużą część gniewskich 
organizacji.   

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

X Stowarzyszenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Hallera „Dwójkofani” 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
a) organizacja przedsięwziąć 
kulturalnych o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym mającym na celu 
wzbogacenie oferty kulturalnej 
gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b) wsparcie działań grup 
inicjatywnych działających w sferze 
kultury (80 000 zł), 

W proponowanym programie brak jest 
środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. 
Dotychczasowa formuła mini grantów 
sprawdzała się bardzo dobrze. Dostęp 
do środków, wsparcie organizacyjne 
oraz formuła łatwa i przystępna nawet 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 



dla osób bez doświadczenia w pisaniu 
wniosków.   

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez organizację 
imprez i promocję – 40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne, księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty tym paragrafie o 
ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia. Odbije się to 
zdecydowanie negatywnie na kondycji 
i możliwościach podejmowania 
działań przez dużą część gniewskich 
organizacji.   

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

XI Szkolny Klub Wolontariusza przy SP Nr 2 w Gniewie 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 

 

a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 

charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

mającym na celu wzbogacenie oferty 

kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 

twórców (15 000 zł), 

b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 

działających w sferze kultury (80 000 zł), 

W projekcie programu, który poddany 

jest konsultacjom brak jest 

zabezpieczenia środków na wsparcie 

grup nieformalnych i organizacji oraz 

inicjatyw podejmowanych przez 

mieszkańców na rzecz 

upowszechniania małej kultury w 

swoim środowisku. Dotychczasowa 

forma wsparcia „Minigranty” jest 

idealnym rozwiązaniem, która 

przyczynia się niewątpliwie do rozwoju 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 



działań upowszechniających kulturę na 

terenie gminy Gniew. Formuła 

Minigrantów jest łatwa i dostępna i nie 

wymaga od nas wiedzy księgowo-

formalnej. 
Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 

Wsparcia NGO i popularyzacja idei 

wolontariatu poprzez 

b) organizację imprez i promocję - 45 000 zł; 

Wiedza i kompetencje jakimi wspiera 

nas COP Gniew jest niezbędna w celu 

poprawnego rozliczania grantów i 

prowadzenia pełnej księgowości, by 

uniknąć problemów z Urzędem 

Skarbowym oraz Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie 

formalno-księgowe oraz szkoleniowe 

jest na bardzo wysokim poziomie. 

Obcięcie kwoty dofinansowania tego 

zadania o ponad połowę może 

sprawić, iż większość gniewskich 

organizacji w tym i nasza, znajdzie się 

w trudnej sytuacji. Większość małych 

organizacji (takich jak my) nie stać na 

biuro rachunkowe, które mogłoby 

poprowadzić księgowość zgodnie z 

wymogami, w tym rozliczenia 

elektroniczne z podpisami 

kwalifikowanymi. Dzięki wsparciu 

Gminy Gniew, Lokalne Centrum 

Wsparcia NGO takowe usługi na rzecz 

organizacji prowadzi nieodpłatnie, a 

mało kto ma wiedzę i stosowne 

kompetencje by obsługiwać 

księgowość organizacji NGO. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

XII Stowarzyszenie Żółty Regiment 



 

 

 

 

L.p. 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

Następstwem zmian 
przedstawionych w projekcie władz 
będzie wycofanie się nieformalnych 
grup inicjatywnych z działań na rzecz 
kultury. Fundusze na wsparcie 
oddolnych inicjatyw poprzez granty 
oraz wsparcie merytoryczne i 
techniczne zapewniają motywację do 
działania oraz chęci do realizacji 
swoich pomysłów. Większość 
osiągnięć kulturalnych naszych 
lokalnych inicjatorów na stopie nawet 
międzynarodowej zawdzięczamy 
pomocy i wsparciu specjalistom z 
trzeciego sektora.  
 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

 Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez organizację 
imprez i promocję – 40 000 zł; 

Zmniejszenie nakładów 
adekwatnie zmniejszy jakość i 
skalę funkcjonowania NGO w 
gminie. Taki akt niedocenienia 
lokalnych NGO i wolontariatu 
wpłynie realnie na ich działania i 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 



organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

udział w budowaniu oferty 
kulturalnej itp w gminie.  

 
XIII Fundacja Stacja Mikrostyk 
 
 

L.p. 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i promocję - 40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne, księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy bardzo 
wysoko. Jeżeli zmniejszenie kwoty 
tym paragrafie o ponad 50% w 
stosunku do roku 2019 może 
wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia to odbije się 
to zdecydowanie negatywnie na 
kondycji i możliwościach 
podejmowania działań przez nasz 
klub. Wsparcie merytoryczne 
udzielane przez COP pomaga nam 
również sięgać po środki z zewnątrz i 
bycie spokojnym o właściwe ich 
rozliczenie. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

XIV UKS OLIMPIA GNIEW 
 



L.p. 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

W proponowanym programie 
brak jest środków na wsparcie 
grup nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez 
mieszkańców na rzecz lokalnego 
środowiska. Dotychczasowa 
formuła mini grantów sprawdzała 
się bardzo dobrze. Dostęp do 
środków, wsparcie organizacyjne 
oraz formuła rozliczenia łatwa i 
przystępna nawet dla osób bez 
doświadczenia w pisaniu 
wniosków.  

 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

XV GRUPA NIEFORMALNA DZIAŁAJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWIE – ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENIU 
 
 
 

L.p. 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

1 Rozdział 7 pkt 2 
 

Rozdział 7 pkt 2 
 

W programie nie zabezpieczono 
środków na działalność chórów 
działających jako grupy nieformalne. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 



2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

Nasz chór od samego początku 
powstania programu Minigranty, z 
niego korzysta. Program sprawdzał 
się doskonale. Mieliśmy środki na 
własną działalność i nie musieliśmy 
martwić się o kwestie formalno-
prawne oraz obowiązki księgowe. 
Sposób wnioskowania o środki i ich 
rozliczania przystępny. 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

2 Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i promocję - 45 000 zł; 

Od samego początku korzystamy 
ze wsparcia księgowego oraz 
merytorycznego w ramach tego 
zadania. Robimy co lubimy i nie 
musimy martwić się o obowiązki, 
które niesie za sobą działalność 
stowarzyszeń czy innych 
organizacji. Jako grupa 
nieformalna pod skrzydłami 
Centrum Organizacji 
Pozarządowych i grup 
nieformalnych mamy to szczęście, 
że papierkowa praca nie odbiera 
nam chęci do działania. 
Zmniejszenie kwoty na to 
działanie o ponad połowę w 
stosunku do lat poprzednich 
naszym zdaniem wpłynie 
negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia, a to odbije 
się negatywnie na możliwościach 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 



podejmowania działań przez naszą 
grupę. 
 

XVI Chór Gregoriański "Schola Cantorum Gymevensis” 
 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

W programie nie zabezpieczono 
środków na działalność zespołów 
działających jako grupy nieformalne. 
Nasz zespół od samego początku 
powstania programu Minigranty, z 
niego korzysta. Program sprawdzał się 
doskonale. Mieliśmy środki na własną 
działalność i nie musieliśmy martwić 
się o kwestie formalno-prawne oraz 
obowiązki księgowe. Sposób 
wnioskowania o środki i ich rozliczania 
przystępny. Uważamy, że nie likwiduje 
się czegoś co funkcjonuje dobrze, 
jedynie można by próbować 
udoskonalać, by funkcjonowało 
jeszcze lepiej. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia 
NGO i popularyzacja idei wolontariatu 
poprzez 
organizację imprez i promocję - 45 000 zł; 

Od samego początku korzystamy ze 
wsparcia księgowego oraz 
merytorycznego w ramach tego 
zadania. Robimy co lubimy i nie 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 



popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

musimy martwić się o obowiązki, 
które niesie za sobą działalność 
stowarzyszeń czy innych organizacji. 
Jako grupa nieformalna pod 
skrzydłami Centrum Organizacji 
Pozarządowych i grup 
nieformalnych mamy to szczęście, 
że papierkowa praca nie odbiera 
nam chęci do działania. 
Zmniejszenie kwoty na to działanie 
o ponad połowę w stosunku do lat 
poprzednich naszym zdaniem 
wpłynie negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia, a to odbije 
się negatywnie na możliwościach 
podejmowania działań przez naszą 
grupę. 
 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

XVII Zespół Burczybas 

 
 
 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
 

Rozdział 7 pkt 2 
 

W zaprezentowanym projekcie 
programu współpracy zabrakło 
środków na wsparcie grup 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 



2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. Każdy 
ma inne potrzeby i oczekiwania, a 
program minigrantów doskonale 
zaspokajał każdą potrzebę. 
Korzystaliśmy z programu Minigranty 
przez 10 lat jako chór szkolny 
mieliśmy środki na swoją podstawową 
działalność. Dotychczasowa forma 
sprawdzała się bardzo dobrze. Dostęp 
do środków, wsparcie organizacyjne 
oraz formuła rozliczenia łatwa i 
przystępna dla każdego. 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia 
NGO i popularyzacja idei wolontariatu 
poprzez 
organizację imprez i promocję – 40 000 zł; 

Prowadzone przez COP Gniew 
wsparcie organizacyjno-księgowe 
oraz szkoleniowe zawsze 
profesjonalne. Zmniejszenie 
wsparcia finansowego na to 
działanie o ponad połowę przełoży 
się na poziom oferowanego 
wsparcia, co odbije się szerokim 
echem na kondycji i możliwościach 
podejmowania działań naszej 
grupy. 
 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 

XVIII Chór Szkolny przy SP2 

 

L.p. 
Zapis w projekcie 

Programu, do którego 
zgłaszane są uwagi 

Sugerowana zmiana 
(konkretna propozycja 

Uzasadnienie 
Stanowisko w 

sprawie 



wraz z nr rozdziału, 
punktu, podpunktu 

nowego brzmienia rozdziału, 
punktu, podpunktu) 

1 Rozdział 7 pkt 1 
 
-Preferowaną formą 
zlecenia realizacji 
zadań publicznych 
przez organizacje 
jest forma 
konkursowa. 
Program Wieloletni 
określa, że w 
szczególności winna 
być zachowana w 
odniesieniu do 
zadań 
z zakresu kultury, 
turystyki, ekologii, 
aktywnego 
wypoczynku, kultury 
fizycznej, sportu i 
rekreacji, 
profilaktyki, ochrony   
zdrowia   i   pomocy   
społecznej,   
edukacji   i   oświaty   
oraz   działalności 
wspomagającej 
organizacje i 
popularyzacji i 

Preferowaną formą 
zlecenia realizacji zadań 
publicznych przez 
organizacje jest forma 
konkursowa. W 
szczególności winna być 
ona zachowana w 
odniesieniu do zadań 
z zakresu kultury, 
turystyki, ekologii, 
aktywnego wypoczynku, 
kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji, profilaktyki, 
ochrony   zdrowia   i   
pomocy   społecznej, 
edukacji   i   oświaty   oraz   
działalności 
wspomagającej 
organizacje i popularyzacji 
i organizacji wolontariatu. 

Brak programu wieloletniego po roku 2019. Sugerowana 

zmiana 

uwzględniona. 



organizacji 
wolontariatu. 

2 Rozdział III pkt b   
-wzmocnienie   
profesjonalnej   
infrastruktury   dla   
III   sektora, w   tym   
rozwój   Lokalnego 
Centrum Wsparcia 
Organizacji 
Pozarządowych; 

-wspieranie Lokalnego 
Centrum Organizacji 
Pozarządowych; 

Ograniczenie środków w roku 2020 o ponad 50% w stosunku 
do 2019r oraz brak informacji o planowanych inwestycjach w 
infrastrukturę służącą profesjonalizacji działań NGO 

Proponowana 

zmiana częściowo 

uwzględniona. 

3 Rozdział 6 pkt 2 e) 
pomoc przy 
gromadzeniu 
środków 
finansowych z 
innych źródeł; 

 

Usunięcie tego punktu 
w całości 

Punkt w założeniu dotyczy tworzenia kapitałów żelaznych 
organizacji i przekazywaniu środków pieniężnych na ten cel. 

Sugerowana 

zmiana nie została 

uwzględniona. Jest 

to forma 

współpracy o 

charakterze 

pozafinansowym.  

4 Rozdział 6 pkt 2 n) 
powołanie 
koordynatora ds. 
współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi. 

 W styczniu 2018 roku (informacja znajduje się również na 
stronie internetowej Gminy Gniew) powołano na to stanowisko 
panią Magdalenę Frost-Guz.    
https://www.gniew.pl/1140,styczen?tresc=30635#akapit_17641 

 

W związku ze 

zmianami 

kadrowymi w 

Urzędzie oraz 

planowanymi 

zmianami 

organizacyjnymi w 

strukturze urzędu 

niezbędne jest 

wprowadzenie 



zmian w tym 

zakresie. 

5 Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze 
kultury i sztuki – 10 
000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja 
przedsięwzięć kulturalnych 
o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym, mającym 
na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz 
promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 

b)   wsparcie działań 
grup inicjatywnych 
działających w sferze 
kultury (50 000 zł), 

W opinii GROPu brak zapisu o przeznaczeniu puli środków na 
oddolne inicjatywy mieszkańców w zaproponowanym 
programie spowoduje znaczący spadek aktywności na tym 
polu, co przełoży się na mniejszą dostępność kultury na 
terenie gminy. Dla  wielu małych organizacji i grup 
nieformalnych minigranty były jedną z niewielu dostępnych 
form wsparcia ich działalności. Z informacji otrzymanych od 
beneficjentów mini grantów wiemy, że zarówno formula jak i 
system dystrybucji środków był dobrze oceniany przez 
większość osób. System oddolnego regrantingu był jednym z 
pierwszych w Polsce i dalej jest stawiany jako jedno z 
modelowych rozwiązań w tej sferze (za co Gmina Gniew w 
2010 roku otrzymała nagrodę)  i wdrażany z różnymi 
modyfikacjami przez kolejne samorządy. Z podobnych 
rozwiązań korzystają obecnie chociażby Gdańsk i Starogard 
Gdański. Ponadto jeżeli są jakieś uwagi lub propozycje 
zmiany usprawnienia systemu przekazywania środków to 
powinniśmy o nich rozmawiać, a nie likwidować system 
dotacji w całości.  Rozumiemy potrzebę szukania 
oszczędności ale odcinanie środków na kulturę w całości 
uważamy za błąd, zwłaszcza że organizacje i grupy 
nieformalne wskazywały te środki jako wkład własny w 
pismach do sponsorów lub wnioskach o dotacje i 
dofinansowania. 
 

Sugerowana 

zmiana nie została 

uwzględniona, 

kwota wynika z 

projektu budżetu 

na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw 

w zakresie kultury 

będzie realizował 

Gminny Ośrodek 

Kultury. 

6 Rozdział 7 pkt 4) 
fizycznej, sportu i 

4) w obszarze kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji 
– 150 000 zł w tym: 

Pozostawienie ogólnego zapisu „w obszarze kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji – 150 000 zł; nie gwarantuje 

Sugerowana 

zmiana nie została 



rekreacji – 150 000 
zł; 

 
a) upowszechnianie sportu 
poprzez szkolenie w 
sekcjach sportowych wraz 
z organizacją i 
uczestnictwem we 
współzawodnictwem 
sportowym 
organizowanym przez 
kluby sportowe w ramach 
rozgrywek ligowych, 
wykorzystujące potencjał 
własny wychowanków 
(140 000 zł); 
b)  wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji 
przez przedsięwzięcia 
zwiększające aktywność 
fizyczną mieszkańców 
gminy Gniew (10 000 zł); 

wydzielenia puli na działania podejmowane poza sferą 
sportu klubowego ani kwot takiego wsparcia. 

uwzględniona. Jest 

to ogólny zapis, 

który pozostawia 

dowolność i 

otwartość dla 

inicjatyw oraz 

przedsięwzięć  

aktywnych 

organizacji.  

Szczegóły określane 

będą w ogłoszeniu 

o konkursie.  

7 Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie 
Lokalnego Centrum 
Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu 
poprzez organizację 
imprez i promocję - 
25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 40 000 zł; 

Funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych w 
Gniewie było kolejnym krokiem milowym w zakresie 
współpracy gminy Gniew i lokalnych NGO. Poza miejscem 
spotkań i przestrzenią na działania dostępną 24godz/7dni w 
tygodniu organizacje miały zapewnione wsparcie formalno-
prawne, obsługę księgową, doradztwo w zakresie 
sporządzania dokumentów do Urzędu Skarbowego, Sądu i 
innych instytucji, szkolenia, oraz dostęp do komputerów, 
drukarki i przestrzeni do przechowywania dokumentacji. 

Sugerowana 

zmiana nie została 

uwzględniona, 

kwota wynika z 

projektu budżetu 

na 2020 rok. 



Obawiamy się, że ograniczając kwotę na ten cel z 65000zł na 
25000zł nie uda się zachować dotychczasowego zakresu 
wsparcia organizacji, a tym samym przełoży się na 
zmniejszenie aktywności organizacji zmuszonych do 
wydatkowania własnych środków na obsługę 
administracyjno-biurową zamiast na działania statutowe. 
 

8 Rozdział 7 pkt c 
dotacje na wkłady 
własne do 
konkursów 
ogłaszanych na 
szczeblu co najmniej 
powiatowym –2 000 
zł. 

Rozdział 7 pkt c dotacje na 
wkłady własne do 
konkursów ogłaszanych na 
szczeblu co najmniej 
powiatowym – 5 000 zł. 

Dla wielu organizacji środki te stanowią jedyną możliwość do 
wykazania wkładów własnych w projektach zewnętrznych. 
Zmniejszenie kwoty 6-krotnie spowoduje, że poszczególne 
podmioty mogą w ogóle nie rozważać uczestnictwa w 
konkursach z uwagi na brak wkładu własnego w formie 
finansowej. 

Sugerowana 

zmiana nie została 

uwzględniona, 

kwota wynika z 

projektu budżetu 

na 2020 rok. 

 

9 Rozdział 11 Pkt1. 
Program tworzony 
jest w oparciu o 
ustawę.   

Rozdział 11 Pkt1. Program 
tworzony jest w oparciu o 
ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 688 z późn. 
zm.); 

 Sugerowana 

zmiana nie została 

uwzględniona, gdyż 

w rozdziale II pkt 

2.1. ppkt b jest 

wyjaśnione o jakiej 

ustawie jest mowa. 

XIX Gniewska Rada Organizacji Pozarządowych 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 



Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

W proponowanym programie brak jest  
Środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podnajmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. W 
wielu miastach w Polsce wspiera się 
organizacje pozarządowe i akcje przez 
nich organizowane. Dotychczasowa 
forma mini grantów sprawdzała się 
bardzo dobrze. Dostęp do środków, 
wsparcie oraz formuła rozliczenia jest 
łatwa przystępna nawet dla osób bez 
doświadczenia w pisaniu wniosków.       

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia 
NGO i popularyzacja idei wolontariatu 
poprzez 
organizację imprez i promocję - 40 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy bardzo dobrze. 
Szeroki zakres pomocy i wsparcia dla 
organizacji pozarządowych był 
pomocny w tworzeniu wielu 
wspaniałych przedsięwzięć, które 
integrowały mieszkańców, w 
szczególności małych miejscowości, w 
których dostęp do kultury wielu 
przedsięwzięć był ograniczony. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty w tym paragrafie 
o ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na kondycji 
i możliwości podejmowania działań 
poprzez duża część gniewskich 
organizacji.   

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 



XX Samorząd Szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Tymawie  
 
 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

Dotychczasowa formuła mini grantów 
sprawdzała się doskonale, dawała 
możliwość rozwój małych grup i 
kołom zainteresowań. Dostęp do 
środków, wsparcia organizacyjne oraz 
formuła rozliczania była łatwa i 
przystępna nawet dla osób bez 
doświadczenia w pisaniu wniosków. 
W proponowanym programie jest 
brak środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podejmowanych prze mieszkańców na 
rzecz lokalnego środowiska, co 
przyczyni się do zmniejszenia działań 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia 
NGO i popularyzacja idei wolontariatu 
poprzez 
organizację imprez i promocję – 4O 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. 
Zmniejszenie kwoty w tym paragrafie 
o ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia. Zdecydowanie 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 



będzie miało negatywny wpływ na 
kondycję i możliwości podejmowania 
działań przez duża część gniewskich 
organizacji.  

XXI Szkolne Koło Caritas Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Tymawie 
 

Zapis w projekcie 
Programu, do którego 

zgłaszane są uwagi 
wraz z nr rozdziału, punktu, 

podpunktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) 
Uzasadnienie Stanowisko w sprawie 

Rozdział 7 pkt 2 
 
2) w obszarze kultury i 
sztuki – 10 000 zł; 

Rozdział 7 pkt 2 
 
a)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych o 
charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 
mającym na celu wzbogacenie oferty 
kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych 
twórców (15 000 zł), 
b)   wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury (80 000 zł), 

W proponowanym programie brak jest  
Środków na wsparcie grup 
nieformalnych i inicjatyw 
podnajmowanych przez mieszkańców 
na rzecz lokalnego środowiska. W 
wielu miastach w Polsce wspiera się 
organizacje pozarządowe i akcje przez 
nich organizowane. Dotychczasowa 
forma mini grantów sprawdzała się 
bardzo dobrze. Dostęp do środków, 
wsparcie oraz formuła rozliczenia jest 
łatwa przystępna nawet dla osób bez 
doświadczenia w pisaniu wniosków.       

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

Wsparcie inicjatyw w 

zakresie kultury będzie 

realizował Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Rozdział 7 pkt 6a 
prowadzenie Lokalnego 
Centrum Wsparcia NGO i 
popularyzacja idei 
wolontariatu poprzez 
organizację imprez i 
promocję - 25 000 zł; 

a) prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia 
NGO i popularyzacja idei wolontariatu 
poprzez 
organizację imprez i promocję – 4O 000 zł; 

Dotychczasowe wsparcie 
organizacyjne księgowe oraz 
szkoleniowe oceniamy wysoko. Jeżeli 
zmniejszenie kwoty tym paragrafie o 
ponad 50% w stosunku do roku 2019 
może wpłynąć negatywnie na zakres 
oferowanego wsparcia to odbije się to 

Sugerowana zmiana nie 

została uwzględniona, 

kwota wynika z projektu 

budżetu na 2020 rok. 

 



zdecydowanie negatywnie na kondycji 
i możliwościach podejmowania 
działań przez duża część gniewskich 
organizacji.  

XXII TeenagDance 


