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RPI.523.3.7.2020 
Protokół z konsultacji 

projektu Wieloletniego 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 lata 2021-2025 
 

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr LII/432/10 z dnia 27 
października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych 
organizacji. 

Konsultacje trwały od 5 do 14 grudnia 2020 r. 
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu oraz formularzem konsultacyjnym 

opublikowane zostało 2 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.gniew.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Gniew, wywieszone na tablicy ogłoszeń i przesłane pocztą elektroniczną do Gniewskiej 
Rady Organizacji Pozarządowych, Gniewskiej Rady Sportu i Gniewskiej Rady ds. Seniorów. 

Załącznik nr 1 – ogłoszenie o konsultacjach 
Załącznik nr 2 - potwierdzenia ukazania się informacji (BIP, www.gniew.pl, tablica ogłoszeń) i 
wysłania wiadomości pocztą elektroniczną 
 
Uwagi do projektu dokumentu składać można było na specjalnie przygotowanym w tym celu 

formularzu: 
a) w formie pisemnej, przesyłając je na adres Urzędu Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, 
83-140 Gniew; 
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres rpi-kierownik@gniew.pl; 
c) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Gniew i w Referacie Promocji i Informacji. 

Załącznik nr 3 – formularz konsultacyjny 
 
Dodatkowo, zainteresowanym wyznaczono spotkanie konsultacyjne w formie online, jednak z uwagi na 
brak zgłoszeń, spotkanie nie odbyło się. 
 Załącznik nr 4 – zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 
 
W ramach przeprowadzonych w ten sposób konsultacji trzy podmioty złożyły swoje uwagi tj. Gniewska 
Rada Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych-Gniew oraz Fundacja im. Jana III 
Sobieskiego w Gniewie. Łącznie było 18 uwag, z których 15 zostało uwzględnionych w programie, 
natomiast pozostałe trzy, z uwagi na brak merytorycznej zasadności nie zostały ujęte w dokumencie. 

Załącznik nr 5 – zgłoszone uwagi 
 
Wieloletni program współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-
2025 poddany został pod obrady Rady Miejskiej w Gniewie na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 
Maciej Czarnecki 

http://www.gniew.pl/
http://www.gniew.pl/


BURMISTRZ MIASTA I  GMINY GNIEW

Gniew, 2 grudnia 2020 r.

RPI.523.3.2020

Ogłoszenie o konsultacjach 
„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 2021 – 2025”

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „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 2021-2025”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których 

mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę

na terenie Miasta i Gminy Gniew na temat ww. programu, który reguluje długofalową współpracę 

między samorządem a sektorem społecznym.

Dokument w formie elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.gniew.pl, na stronie Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl oraz w formie papierowej w 

Referacie Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Konsultacje potrwają od 5 do 14 grudnia 

2020 r.

Swoje uwagi i opinie do Programu organizacje mogą składać w formie pisemnej na specjalnym 

formularzu dostępnym w takich formach jak projekt programu, przesyłając je na adres: Urząd Miasta 

i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, za pomocą poczty elektronicznej na adres 

rpi-kierownik@gniew.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Gniew, do 

poniedziałku, 14 grudnia do godz. 12.00 (w przypadku uwag i opinii wysyłanych pocztą liczy się data 

wpływu do Urzędu).

Protokół zawierający wyniki konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości przez 

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew.
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Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr LII/432/10 z dnia 27 

października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych 

organizacji.

Do ogłoszenia załączone zostają projekt programu oraz formularz konsultacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Maciej Czarnecki 
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http://www.bip.gniew.pl/a,21770,ogloszenie-o-konsultacjach-wieloletniego-programu-wspolpracy-gminy-gniew-z-organizacjami-pozarzadowy.html

Ogłoszenie o konsultacjach Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z
organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „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 2021-2025”. Konsultacje potrwają od 5 do 14 grudnia 2020 r. Szczegóły w załącznikach.
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Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Rozmiar : 501.17k  Format : pdf
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Czas wytworzenia: 2020-12-02 16:04:04
Czas publikacji: 2020-12-02 16:02:43

Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Gniew na lata 2021-2025.pdf
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Formularz konsultacji projektu 
„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 2021 – 2025” 

 

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 

    
    

    

    

 
 
 

Podmiot zgłaszający propozycje Adres Nr telefonu 
Adres poczty 

elektronicznej 
Imię i nazwisko osoby 

kontaktowej 
Data 

wypełnienia 

      
 

_______________________ 

Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 5 do 14 grudnia 2020 roku do godz. 12.00 w jeden z wymienionych niżej sposobów: 
1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, Gniew; w godzinach funkcjonowania Urzędu; 
2) drogą elektroniczną na adres email: rpi-kierownik@gniew.pl; 
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, 83 – 140 Gniew. 

pRainska
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Formularz konsultacji projektu 
„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 2021 – 2025” 

 

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 

 Roz. VI  Formy Współpracy 

pkt 3.  Powierzanie i wspieranie realizacji 
zadań 

Poz. 3 Preferowaną formą zlecenia 
realizacji zadań publicznych przez 
organizacje jest forma konkursowa. 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 organizacji 
wolontariatu. 

 

 

3 Preferowaną formą zlecenia realizacji zadań 
publicznych przez organizacje jest forma 
konkursowa. 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, wsparcia i aktywizacji osób starszych,  
edukacji i oświaty oraz działalności 
wspomagającej organizacje i popularyzacji i 
organizacji wolontariatu. 

Część zadań realizowanych lub 
planowanych do realizacji  przez 
organizacje nie wpisuje się w pełni w 
wymieniony katalog stąd konieczne 
wydaje się jego rozszerzenie.  

 Roz. VI pkt 9.  Zespoły doradczo-inicjatywne  
5.  Organem reprezentującym 
organizacje działające w obszarze kultury 
fizycznej jest Gniewska Rada Sportu.  

6.  Zasady powoływania członków 
Gniewskiej Rady Sportu oraz regulamin 
jej działania określa Zarządzenie nr 

 

5. Organem reprezentującym organizacje działające 
w obszarze kultury fizycznej jest  

Gniewska Rada Sportu.  

6.  Zasady powoływania członków Gniewskiej Rady 
Sportu oraz regulamin jej działania określa 

Zasadnym jest umieszczenie w tym 
miejscu również rady ds. seniorów. 

pRainska
Tekst maszynowy
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128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy 
Gniew z dnia 16 października 2015 r. 

 

Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy 
Gniew z dnia 16 października  

2015 r. 
 
7. Organem reprezentującym organizacje 
działające w obszarze polityki senioralnej  jest 
Gminna Rada ds. Seniorów 
8. Zasady powoływania członków Gminnej Rada 
ds. Seniorów oraz regulamin jej działania  

określa Zarządzenie ………………………………. 

 

 Roz. VI pkt 18. Funkcjonowanie Lokalnego 
Centrum Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 
Pkt 2.  Zadania Lokalnego Centrum 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

Roz. VI pkt 18. Funkcjonowanie Lokalnego Centrum 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych 
Pkt 2.  Zadania Lokalnego Centrum Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych (stosownie do 
możliwości i posiadanych środków): 

Ilość organizacji objętych wsparciem i 
jego forma zależy od wysokości 
środków przekazanych w ramach 
konkursu na powierzenie 
prowadzenia COP i pozyskanych spoza 
budżetu Gminy 

 Roz.  VII Zakres Przedmiotowy 
3.  w obszarze ochrony środowiska:  

a)  zwiększanie świadomości z zakresu 
ochrony środowiska i przyrody 
mieszkańców gminy,  

poprzez działania realizowane w Eko-
Centrum Heliantus, takie jak: 
organizowanie  

warsztatów, konkursów, akcji itp., w tym 
organizacja czasu wolnego, szczególnie w  

okresie wakacji i ferii zimowych;  

 

3.  w obszarze ochrony środowiska:  

a)  zwiększanie świadomości z zakresu ochrony 
środowiska i przyrody mieszkańców gminy, 
poprzez działania  realizowane w Eko-Centrum 
Heliantus takie jak : organizowanie warsztatów, 
konkursów, akcji itp., w tym organizacja czasu 
wolnego, szczególnie w okresie wakacji i ferii 
zimowych;  

b)  promowanie i upowszechnianie wiedzy na 
temat selektywnej gospodarki odpadami na 

  
Zwiększenie ogólności zapisu co do 
miejsca realizacji zadania bez 
wskazywania podmiotu który 
powinien realizować zadanie. 

pRainska
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b)  promowanie i upowszechnianie 
wiedzy na temat selektywnej gospodarki 
odpadami na terenie gminy; 

terenie gminy, konieczności ograniczania niskiej 
emisji i ochrony powietrza 

 Roz.  VII Zakres Przedmiotowy 
4.  w obszarze kultury fizycznej:  

b)  wspieranie inicjatyw tworzenia boisk 
sportowych i placów zabaw 
umożliwiających rozwój fizyczny dzieci i 
młodzieży, w tym ukończenie płyty 
boiska przy Gminnym Ośrodku Sportu w 
Gniewie;  

4.  w obszarze kultury fizycznej:  

b)  wspieranie inicjatyw tworzenia boisk 
sportowych i placów zabaw umożliwiających rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży, w tym ukończenie płyty 
boiska przy Gminnym Ośrodku Sportu w Gniewie; 

ukończenie płyty boiska przy 
Gminnym Ośrodku Sportu w Gniewie 
jest inwestycyjnym zadaniem 
własnym GOSiR, a nie elementem 
programu współpracy z organizacjami 
które nie są realizatorem na żadnym 
etapie zadania. 

 
 
 

Podmiot zgłaszający propozycje Adres Nr telefonu 
Adres poczty 

elektronicznej 
Imię i nazwisko osoby 

kontaktowej 
Data 

wypełnienia 

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych 
Gniew 

Pl. Grunwaldzki 45, 83-
140 Gniew 

692429196 stowarzyszenie@akty
wnygniew.pl 

Łukasz Ogonowski 14.12.2020 

 

_______________________ 

Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 5 do 14 grudnia 2020 roku do godz. 12.00 w jeden z wymienionych niżej sposobów: 
1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, Gniew; w godzinach funkcjonowania Urzędu; 
2) drogą elektroniczną na adres email: rpi-kierownik@gniew.pl; 
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, 83 – 140 Gniew. 
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Temat: Fwd: uwagi do programu współpracy
Nadawca: GROP Gniew <grop.gniew@gmail.com>
Data: 14.12.2020, 10:43
Adresat: Info NOWY <info@gniew.pl>

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy uwagi do wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z NGO.

Pozdrawiam Rafał Kwiatkowski
Przewodniczący GROP

Załączniki:

Formularz_konsultacyjny_-_wersja_edytowalna.r 72,0 KB

Fwd: uwagi do programu współpracy  

1 z 1 29.12.2020, 15:14
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Formularz konsultacji projektu 

„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 2021 – 2025” 
 

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 

1 jednostkach organizacyjnych – należy 
przez to rozumieć Miejsko – Gminny 
Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Gniewie, 
Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Gniewie,  

Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gniewie oraz  

szkoły, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Gniew; 

jednostkach organizacyjnych – należy przez to 
rozumieć Miejsko – Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Gniewie, Powiatową i 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Gniewie,  

Gminny Ośrodek Kultury I Bibliotekę Miejską w 
Gniewie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gniewie oraz  

szkoły, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Gniew; 

W związku z planowaną zmianą i połączeniem 
instytucji na początki roku 2021 można 
wprowadzić nowe nazewnictwo 

 

 

Ta instytucja będzie nosić nazwę Centrum 
Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 

 Roz. VI pkt 3.  Powierzanie i 
wspieranie realizacji zadań 

Poz. 3 Preferowaną formą zlecenia 
realizacji zadań publicznych przez 
organizacje jest forma  

konkursowa. W szczególności winna 
być zachowana w odniesieniu do zadań 
z zakresu kultury, turystyki, ekologii, 
aktywnego wypoczynku, kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji,  

Poz. 3 Preferowaną formą zlecenia realizacji 
zadań publicznych przez organizacje jest forma 
konkursowa. 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, wsparcia i aktywizacji osób 
starszych,  edukacji i oświaty oraz działalności  

wspomagającej organizacje i popularyzacji i 

Doszczegółowienie zakresu obejmującego 
działalność skierowaną do osób starszych nie 
wpisująca się w pozostałe kategorie.  

 

 

 

 

Dziękuję za uwzględnienie tej grupy osób 
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profilaktyki, ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, edukacji i oświaty oraz 
działalności  

wspomagającej organizacje i 
popularyzacji i organizacji wolontariatu. 

organizacji wolontariatu. 

 Roz. VI pkt 9.  Zespoły 
doradczo-inicjatywne  

5.  Organem reprezentującym 
organizacje działające w obszarze 
kultury fizycznej jest Gniewska Rada 
Sportu.  

  

6.  Zasady powoływania członków 
Gniewskiej Rady Sportu oraz regulamin 
jej działania określa Zarządzenie nr 
128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy 
Gniew z dnia 16 października 2015 r. 

 

 
5.  Organem reprezentującym organizacje 
działające w obszarze kultury fizycznej jest  

Gniewska Rada Sportu.  

6.  Zasady powoływania członków Gniewskiej 
Rady Sportu oraz regulamin jej działania 
określa Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza 
Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 października  

2015 r. 
 
7. Organem reprezentującym organizacje 
działające w obszarze polityki senioralnej  jest 
Gminna Rada ds. Seniorów 

8. Zasady powoływania członków Gminnej Rada 
ds. Seniorów oraz regulamin jej działania  

określa Zarządzenie 21/19 Burmistrza Miasta ii 
Gminy Gniew z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

Zasadnym jest umieszczenie w tym miejscu 
również rady ds. seniorów. 

 Roz. VI pkt 18. Funkcjonowanie 
Lokalnego Centrum Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych 

Pkt 2.  Zadania Lokalnego Centrum 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

Roz. VI pkt 18. Funkcjonowanie Lokalnego 
Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Pkt 2.  Zadania Lokalnego Centrum Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych (stosownie do 
możliwości i posiadanych środków): 

Ilość organizacji objętych wsparciem i jego 
forma zależy od wysokości środków 
przekazanych w ramach konkursu na 
powierzenie prowadzenia COP i pozyskanych 
spoza budżetu Gminy 
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 Roz.  VII Zakres Przedmiotowy 

Ustala się następujące zadania 
priorytetowe gminy w zakresie 
współpracy z organizacjami na lata 
2021–2025: 

Roz.  VII Zakres Przedmiotowy 

Ustala się następujące zadania priorytetowe 
gminy w zakresie współpracy z organizacjami 
na lata 2021–2025 realizowane corocznie w 
ramach posiadanych środków: 

Zapis dookreśla częstotliwość organizacji 
konkursów i innych form współpracy Gminy z 
organizacjami.  

 Roz.  VII Zakres Przedmiotowy 

3.  w obszarze ochrony środowiska:  

a)  zwiększanie świadomości z zakresu 
ochrony środowiska i przyrody 
mieszkańców gminy,  

poprzez działania realizowane w 
Eko-Centrum Heliantus, takie jak: 
organizowanie  

warsztatów, konkursów, akcji itp., w 
tym organizacja czasu wolnego, 
szczególnie w  

okresie wakacji i ferii zimowych;  

b)  promowanie i upowszechnianie 
wiedzy na temat selektywnej 
gospodarki odpadami na  

terenie gminy; 

 
3.  w obszarze ochrony środowiska:  

a)  zwiększanie świadomości z zakresu 
ochrony środowiska i przyrody mieszkańców 
gminy, poprzez działania realizowane w 
Eko-Centrum Heliantus, takie jak: 
organizowanie warsztatów, konkursów, akcji 
itp., w tym organizacja czasu wolnego, 
szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych;  

b)  promowanie i upowszechnianie wiedzy na 
temat selektywnej gospodarki odpadami na 
terenie gminy, konieczności ochrony powietrza 
i ograniczania niskiej emisji  

c) promowanie kontaktu z naturą  i zieleni w 
przestrzenie miejskiej jako przeciwwagi dla 
powszechnej cyfryzacji i betonowaniu 
przestrzeni publicznej 

 Zwiększenie ogólności zapisu co do miejsca 
realizacji zadania. 

 Roz.  VII Zakres Przedmiotowy 

4.  w obszarze kultury fizycznej:  

b)  wspieranie inicjatyw tworzenia 
boisk sportowych i placów zabaw 
umożliwiających rozwój fizyczny dzieci i 
młodzieży, w tym ukończenie płyty 

 
4.  w obszarze kultury fizycznej:  

b)  wspieranie inicjatyw tworzenia boisk 
sportowych i placów zabaw umożliwiających 
rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, w tym 
ukończenie płyty boiska przy Gminnym 

Ukończenie płyty boiska przy Gminnym 
Ośrodku Sportu w Gniewie jest inwestycyjnym 
zadaniem własnym GOSiR, a nie elementem 
programu współpracy z organizacjami które 
nie są realizatorem na żadnym etapie zadania. 
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boiska przy Gminnym Ośrodku Sportu 
w Gniewie;  

Ośrodku Sportu w Gniewie; 

 ROZDZIAŁ X Wysokość środków 
przeznaczonych na realizację Programu. 

Środki finansowe przeznaczone na 
realizację programu określone zostaną 
w uchwale budżetowej Rady Miejskiej 
na dany rok. Planuje się coroczne 
przekazywanie środków 
przeznaczonych na współpracę z 
organizacjami w wysokości co najmniej 
1% dochodów gminy na dany rok, z 
zastrzeżeniem że wartość ta może się 
zwiększyć lub zmniejszyć, biorąc pod 
uwagę kondycję finansową samorządu 
oraz reagując na bieżące potrzeby 
gminy.  

 

 
 
Środki finansowe przeznaczone na realizację 
programu określone zostaną w uchwale 
budżetowej Rady Miejskiej na dany rok. Planuje 
się coroczne przekazywanie środków 
przeznaczonych na współpracę z organizacjami 
(z wyłączeniem środków przekazywanych na 
prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowych) w wysokości co najmniej 1% 
dochodów gminy na dany rok, z zastrzeżeniem 
że wartość ta może się zwiększyć lub 
zmniejszyć, biorąc pod uwagę kondycję 
finansową samorządu oraz reagując na bieżące 
potrzeby gminy. 

Wydatki ponoszone na oświatę  są istotną 
częścią całkowitej kwoty środków 
przekazywanych do organizacji, ale w tym 
przypadku nie służą realizacji oddolnych 
inicjatyw mieszańców, a wypełnieniu 
ustawowego obowiązku finansowania 
placówek oświatowych przez samorząd 
dlatego naszym zdaniem powinny stanowić 
osobno wyodrębnioną pulę. Uwzględnienie w 
wartości 1% środków przekazywanych na 
prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowych, ich  wysokość i sposób 
dystrybucji w istotny sposób zakłóca 
postrzeganie realnej wysokości środków na 
wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców 
gminy Gniew 

 ROZDZIAŁ XII Sposób Oceny Realizacji 
Programu 

1. Bieżącym monitoringiem w zakresie 
realizacji programu zajmują się: 
organizacje, organy gminy, referaty oraz 
jednostki organizacyjne wskazane w 
programie. Rocznej oceny dokonuje 
Burmistrz w sprawozdaniu z realizacji 
programu za rok poprzedni 
przedkładanym Radzie Miejskiej do 
dnia 31 maja danego roku. 

Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji 
programu zajmują się: organizacje, organy 
gminy, referaty oraz jednostki organizacyjne 
wskazane w programie. Burmistrz w 
sprawozdaniu z realizacji programu za rok 
poprzedni przedkładanym Radzie Miejskiej do 
dnia 31 maja danego roku dokonuje 
podsumowania realizacji programu. 

 

Burmistrz jako organ odpowiedzialny za 
realizację wieloletniego programu współpracy  
dokonuje jego okresowej i końcowej ewaluacji  
natomiast ocena jego wykonania leży po 
stronie Rady Gminy. 
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Podmiot zgłaszający propozycje Adres Nr telefonu 
Adres poczty 

elektronicznej 
Imię i nazwisko osoby 

kontaktowej 
Data 

wypełnienia 

Gniewska Rada Organizacji 
Pozarządowych 

grop.gniew@gmail.com  grop.gniew@gmail.c
om 

Rafał Kwiatkowski 13.12.2020 

 

_______________________ 

Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 5 do 14 grudnia 2020 roku do godz. 12.00 w jeden z wymienionych niżej sposobów: 

1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, Gniew; w godzinach funkcjonowania Urzędu; 

1) drogą elektroniczną na adres email: rpi-kierownik@gniew.pl; 

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, 83 – 140 Gniew. 
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