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 O WOLONTARIACIE NA 2020 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 2020 r., poz. 1057) 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 o wolontariacie na 2020 rok”.
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I. INFORMACJE O PROGRAM IE
„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 2020 rok” Rada Miejska w Gniewie
przyjęła uchwałą nr XVII/129/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 listopada 2019 r.
II. REALIZATORZY PROGRAMU
W realizacji programu po stronie Gminy uczestniczyli:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, w zakresie realizacji programu, 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)

Referat 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) Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w zakresie udostępniania lokali i
nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Gniew na potrzeby organizacji;
c)

Referat 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) Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy, w zakresie finansowania organizacji prowadzących
placówki oświatowe;
e) Gminne 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)

Gminny Ośrodek 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;

g)

Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie, w zakresie finansowania i wspierania organizacji przy realizacji
zadań z zakresu organizacji i upowszechniania kultury;

h) Miejsko – Gminny Ośrodek 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)

szkoły - gminne jednostki organizacyjne, w zakresie udostępniania lokali, sprzętów
i obiektów oraz wsparcia finansowego i organizacyjnego organizacji oraz współpracy
z organizacjami przy realizacji ich zadań.

2

W realizacji programu po stronie organizacji uczestniczyli:
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) Gminna Rada ds. Seniorów - w zakresie opiniowania projektów dokumentów dotyczących polityki
senioralnej,
e) Rada programowa - w zakresie opiniowania projektów dokumentów dotyczących działań kulturalnych.
f)

grupy nieformalne.

III. FORMY WSPÓŁPRACY
3.1. FINANSOWE FORMY WSPARCIA ORGANIZACJI
3.1.1. OTWARTE KONKURSY OFERT
W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w trybie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
3.1.1.1. 10 000 ZŁ W OBSZARZE KULTURY I SZTUKI
1.

4 000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku związana z realizacją umowy
RPI.524.1.19.2020 z dnia 3 marca 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „Uniwersytet
twórczego seniora”

2.

3 000 zł – dotacja dla Fundacji Stacji Mikrostyk związana z realizacją umowy RPI.524.1.20.2020 z dnia 3
marca 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „Kultura na skarpie – letnia scena muzyczna” –
dotacja zwrócona

3.

3 000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Piaseczno Folklor Festiwal związana z realizacją umowy
RPI.524.1.21.2020 z dnia 3 marca 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „Piaseczno Folklor
Festiwal 2020”

3.1.1.2. 30 000 ZŁ W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA
30 000 zł – dotacja dla Eko-Centrum Heliantus, działającemu przy Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew
na wsparcie realizacji zadania pn. „Ekologicznie Opanuj Gniew 2020” z zakresu edukacji ekologicznej oraz
propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2019 (umowa nr
RGP.524.1.2020 z 23 stycznia 2020 r.) - wysokość wykorzystanych środków - 16 315,05 zł
3.1.1.3. 42 400 ZŁ W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ORAZ POPULARYZACJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU
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1.

25 000 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Aktywnych – Gniew związana realizacją umowy nr
RPI.524.3.14.2020 z dnia 3 marca 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „COP Gniew 2020”

2.

10 000 zł - dotacja dla Fundacji Pokolenia związana z realizacją umowy nr RPI.524.4.20.2020 z dnia 22
kwietnia 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „Wspieranie oddolnych inicjatyw
mieszkańców Gminy Gniew poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych”.
Dotacje z programu otrzymały 3 organizacje z terenu gminy Gniew:
- „Razem dla mieszkańców miasta i gminy Gniew w dobie pandemii” Grupa nieformalna „Centrum
Muzycznie Aktywnych” 4 000 zł
- „Imć Kurdybanek i panna Lawenda” Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 150 zł
- „Nicpońskie Śpiewaki – gramy i śpiewamy” Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich Nicponia 3 650 zł
Dotacje na wkłady własne:

3.

655 zł - dotacja dla Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego związana z realizacją umowy nr
RPI.524.2.17.2019 z dnia 3 marca 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „NA KOŃ – szkolenie
jeździeckie dla młodzieży”

4.

500 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku związana z realizacją umowy nr
RPI.524.2.16.2020 z dnia 3 marca 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „Kociewskie szlaki
wolności”

5.

2 114 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpia" związana z realizacją umowy nr
RPI.524.5.16.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „PROGRAM KLUB
2020”

6.

4 131 zł - dotacja dla Klubu Sportowego "SOBIESKI Gniew" związana z realizacją umowy nr
RPI.524.5.15.2020 z dnia 15 września 2020 r. dotyczącą zlecenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie
szkolenia piłkarskiego drużyny juniorów i udział w rozrywkach Pomorskiego ZPN - wsparcie wkładu
własnego”.

3.1.1.4. 10 000 ZŁ W OBSZARZE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI RUCHOWEJ
1.

4 300 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, związana z realizacją
umowy z GOSiR nr 2 z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Nasza mała
srebrna Olimpiada”

2.

1 700 zł – dotacja dla Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego związana z realizacją umowy z
GOSiR nr 2 z dnia 21 lutego 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Hubertus Baranus
Opaleński IX”

3.

4 000 zł – dotacja dla UKS Karate Tradycyjnego związana z realizacją umowy z GOSiR nr 3 z dnia 26 lutego
2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Rozwój dziecka dzięki Karate – Poznawanie siebie
poprzez trening”
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3.1.2. DOTACJE CELOWE
3.1.2.1. 120 000 ZŁ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GNIEW
W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o sporcie udzielił dotacji na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i
gminy Gniew. W ramach konkursu udzielono następujących dotacji:
1.

24 500 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Sportowe Klub Piłkarski Keramzyt Szprudowo związana z realizacją
umowy nr GOS.033.3.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn.
„Wychowanie poprzez sport”

2.

40 000 zł - dotacja dla Klubu Sportowego „Mewa” Gniew związana z realizacją umowy nr GOS.033.1.2020
z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Piłka nas łączy”

3.

16 000 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” związana z realizacją umowy nr
GOS.033.4.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Organizacja szkolenia
sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego oraz udział w rozgrywkach ligowych”

4.

20 000 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego związana z realizacją
umowy nr GOS.033.2.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Nauka
Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Gniew – przygotowanie do zawodów”

5.

19 500 zł - dotacja dla Klubu Sportowego Sobieski Gniew związana z realizacją umowy nr GOS.033.5.2020
z dnia 25 lutego 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Prowadzenie szkolenia i udział w
rozgrywkach ligowych Pomorskiego ZPN w roku 2020”

3.1.2.2. 35 000 ZŁ W OBSZARZE PROFILAKTYKI, OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym udzielił dotacji na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wypełniając tym samym zapisy Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Gniew na 2020 r.
W ramach konkursu udzielono następujących dotacji:
1.

10 000 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” związana z realizacją umowy nr
SK.032.04.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Prowadzenie
zorganizowanych zajęć wakacyjnych, półkolonii z programem profilaktycznym, sportowym,
artystycznym promujący zdrowy styl życia i kształtujący postawy trzeźwościowe”

2.

18 000 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego związana z realizacją
umowy nr SK.032.06.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn.
„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, pomocy
psychologicznej lub socjoterapeutycznej. Bez uzależnień zdrowe i bezpieczne wakacje w plenerze”

3.

7 000 zł - dotacja dla Klubu Sportowego Sobieski Gniew związana z realizacją umowy nr SK.032.05.2020 z
dnia 2 czerwca 2020 r. dotyczącą wsparcia realizacji zadania pn. „Prowadzenie zorganizowanych zajęć
wakacyjnych, półkolonii z programem profilaktycznym, sportowym, artystycznym promujący zdrowy
styl życia i kształtujący postawy trzeźwościowe. Bezpieczne wakacje z piłką”
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3.1.3. DOTACJA PODMIOTOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ZAKRES IE
ORGNIZACJI I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w roku 2020 przekazał dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na
realizację zadania publicznego w obszarze kultury na terenie Miasta i Gminy Gniew w wysokości 70 000 zł.
W ramach realizacji zadania grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym z terenu gminy Gniew, za
pośrednictwem GOK-u udzielane były granty na realizację przedsięwzięć kulturalnych.
Na stałe formy działalności kulturalnej przeznaczono 45 000 zł. Środki wydatkowane były przede wszystkim na
zakup niezbędnego sprzętu/wyposażenia/strojów, materiałów i tzw. usług pozostałych, związanych z typową
działalnością chórów, zespołów, grup teatralnych i innych grup artystycznych. W zorganizowanych dwóch
naborach konkursu na stałe formy złożono 25 wniosków, które dofinansowano w kwocie 40 521,10 zł
(maksymalna kwota dotacji wynosiła 1 400 zł).
Na inicjatywy kulturalne, a także organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych przeznaczono 25 000 zł
Środki wydatkowane były na wspieranie oddolnych inicjatyw z zakresu kultury, które realizowane były przez
organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne. W zorganizowanych dwóch naborach konkursu na inicjatywy
kulturalne złożono 25 wniosków, które dofinansowano w kwocie 14 665,79 zł (maksymalna kwota dotacji
wynosiła 800 zł).
3.1.4. INICJATYWA LO KALNA
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w roku 2020 przyznał dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej w
wysokości 29 000 zł.
Dofinasowania otrzymali:
a) Nieformalna grupa mieszkańców starego miasta na realizację przedsięwzięcia pn. „Zegar miejski” w
kwocie 10 000 zł;
b) Nieformalna grupa mieszkańców wschodniej części miasta na realizację przedsięwzięcia pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni parku miejskiego” w kwocie 19 000 zł;
Zadania zrealizowane zostaną w 2021 roku.
3.1.5. PROWADZENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych i złożonych informacji przez organy prowadzące, udzielił dotacji w kwocie
2 267 221,39 zł.
Dotacje otrzymały następujące podmioty:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Tymawie:


dla szkoły podstawowej – 799 251,42 zł,



dla oddziału przedszkolnego – 255 892,80 zł



dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej – 61 765,44 zł



dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu – 80 060,16 zł



na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7 079,04 zł
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b) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. św. Dzieci z Fatimy w Gogolewie:

c)



dla szkoły podstawowej – 513 034,05 zł



dla oddziału przedszkolnego – 263 892,12 zł



dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej – 41 627,52 zł



dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu – 20 015,04 zł

Niepubliczne Przedszkole „Bajeczna Kraina” w Gniewie – 224 603,80 zł

3.1.6. REALIZACJA ZADAŃ WŁA SNYCH GMINY GNIEW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃ STWA
PRZECIWPOŻAROWEGO
W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w trybie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz na podstawie
Uchwały nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 1 lutego 2008 r. przekazał środki dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Gniew na realizację zadań własnych Gminy Gniew z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
W 2020 roku przekazano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla OSP w Jeleniu na zakup motopompy.
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Gniew dofinansowano w kwocie 437 290 zł. Środki te
zostały przeznaczone na funkcjonowanie jedenastu jednostek OSP z terenu gminy Gniew, w tym 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.
3.1.7. REALIZACJA PROJEKTU GNIEW – LUDZIE Z CHARAKTEREM
Dotacja w wysokości 700 000 zł w całości sfinansowana została ze środków unijnych i z budżetu państwa.
W 2020 roku, z uwagi na dokonane zmiany w harmonogramie realizacji zadania, przekazano 386 940 zł.
3.2 POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA
3.2.1. PROWADZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI INFORMACYJNEJ
Prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej realizowane było dzięki ścisłej współpracy Koordynatora ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi z Gniewską Radą Organizacji Pozarządowych i Lokalnym Centrum
Wsparcia Organizacji Pozarządowych, w zakresie obopólnego przepływu informacji i wsparcia.
3.2.2. ZESPOŁY DORADCZO – INICJATYWNE
W ramach wspólnych zespołów doradczo - inicjatywnych w 2020 roku w Gminie Gniew trzy zespoły:
a)

Gniewska Rada Organizacji Pozarządowych, w skład której wchodzą przedstawiciele III sektora,

b) Gniewska Rada Sportu, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk sportowych,
c)

Gminna Rada ds. Seniorów, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk senioralnych (Gniewski
Uniwersytet III Wieku) oraz podmioty działające na rzecz osób starszych.

7

3.2.3. LOKALE I OBIEKTY
W 2020 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, Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie i szkół gminnych użyczył,
nieodpłatnie jednorazowo bądź na działalność stałą, lokale i obiekty następującym organizacjom:
Rodzaj umowy
Lp. Podmiot
–jednorazowa Organizacja/grupa, której użyczono
użyczający
lokal/obiekt

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku

1.

Powiatowa i
Miejska
Biblioteka
Publiczna w
Gniewie

2.

Gminny
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

3.

Gminny
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

4.

Gminny
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

5.

Gminny
Klub Piłkarski Keramzyt Szprudowo
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

KS Mewa Gniew

Przedmiot użyczenia
Rodzaj umowy
(jednorazowa, na
czas określony, na
czas nieokreślony)
Pomieszczenia
Partnerska umowa
Powiatowej i Miejskiej współpracy
Biblioteki Publicznej w
Gniewie

Korzystanie z boisk
Porozumienie na
sportowych oraz
czas nieokreślony
pomieszczeń
socjalnych i obiektów
w Hali Widowiskowo Sportowej

KS Sobieski Gniew

Korzystanie z boisk
Porozumienie na
sportowych oraz
czas określony
pomieszczeń
socjalnych i obiektów
w Hali Widowiskowo Sportowej

PUKS Piast Piaseczno

Korzystanie z
Porozumienie na
pomieszczeń
czas nieokreślony
socjalnych oraz
dostęp do obiektów w
Hali Widowiskowo Sportowej
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Korzystanie z boisk
Porozumienie na
sportowych oraz
czas nieokreślony
pomieszczeń
socjalnych i obiektów
w Hali Widowiskowo -

Sportowej

6.

Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet
Gminny
Korzystanie z
Ośrodek Sportu III Wieku
pomieszczeń
socjalnych oraz holu
i Rekreacji
Hali Widowiskowo Sportowej
PS Baśki Koło nr 3 Gniew

Porozumienie na
czas nieokreślony

7.

Gminny
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

8.

Gminny
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

9.

Gminny
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

10.

Gminny
Ośrodek Sportu
i Rekreacji

11.

SP nr 1 w
Gniewie

12.

SP nr 1 w
Gniewie

13.

SP nr 1 w
Gniewie

14.

SP nr 1 w
Gniewie

Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w
Świetlica w Brodach
Brodach Pomorskich
Pomorskich

Umowa na czas
określony

15.

SP nr 1 w

Kółko Rolnicze – Międzykółkowa Baza
Maszynowa z siedzibą w Nicponi

Umowa na czas

UKS Alfil Gniew

UKS Karate Tradycyjnego

Korzystanie z
pomieszczenia w Hali
Widowiskowo Sportowej

Porozumienie na
czas nieokreślony

Korzystanie z
pomieszczenia w Hali
Widowiskowo Sportowej

Porozumienie na
czas nieokreślony

Podmiot nie korzystał Porozumienie na
z lokali
czas nieokreślony

UKS Olimpia Gniew

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”

Gniewski Uniwersytet III Wieku

Uczniowski Klub Sportowy Karate
Tradycyjnego
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Korzystanie z
pomieszczeń
socjalnych oraz holu
Hali Widowiskowo Sportowej

Porozumienie na
czas nieokreślony

Mała gimnastyczna
przy szkole

Umowa na czas
określony

Sala lekcyjna

Umowa na czas
określony

Sala gimnastyczna

Umowa na czas
określony

S Świetlica w Nicponi

Gniewie

określony

16.

SP nr 2 w
Gniewie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 2 w Gniewie
„DWÓJKOFANI”

Sala gimnastyczna

Umowa
jednorazowa

17.

SP nr 2 w
Gniewie

Wojewódzki Szkolny Klub Sportowy w Sala gimnastyczna
Gdańsku

Umowa
jednorazowa

18.

SP nr 2 w
Gniewie

Przedszkole w Gniewie

19.

SP nr 2 w
Gniewie

20.

SP nr 2 w
Gniewie

21.

SP nr 2 w
Gniewie

22.

SP Piaseczno

23.

Lokal w budynku przy Umowa
ulicy 27 Stycznia 17
jednorazowa

Polski Związek Wędkarski, okręg w
Gdańsku, Koło 54 Gniew

Sala lekcyjna

Umowa
jednorazowa

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i
Turystyki „Kociewiak” Tczew

Sala gimnastyczna

Umowa
jednorazowa

ZHR I Gniewska Drużyna Harcerek
„Gniazdo”

Sala lekcyjna

Umowa
jednorazowa

Rada Sołecka w Jeleniu

Świetlica Wiejska w
Jeleniu

Umowy
jednorazowe

SP Piaseczno

Rada Sołecka w Rakowcu

Świetlica wiejska w
Rakowcu

Umowy
jednorazowe

24.

SP Piaseczno

OSP w Rakowcu

Świetlica wiejska w
Rakowcu

Umowa
jednorazowa

25.

SP Piaseczno

Drużyna „Oldboy” Smętowo

Boisko Orlik

Umowa
jednorazowa

26.

SP Polskie
Gronowo

Rada Sołecka w Polskim Gronowie

Świetlica w Polskim
Gronowie

Umowa na czas
nieokreślony

27.

SP Polskie
Gronowo

Rada Sołecka w Kuchni

Świetlica w Kuchni

Umowa na czas
nieokreślony

ZS Opalenie

Rada Rodziców przy ZS w Opaleniu

Świetlica wiejska
w Opaleniu

Umowa
jednorazowa

28.

10

ZS Opalenie

Polskie Stowarzyszenie Baśki Koło nr 3 Świetlica wiejska w
w Gniewie
Pieniążkowie

Umowa
jednorazowe

ZS Opalenie

Centrum Leczenia Uzależnień
„Zapowiednik” w Opaleniu

Sala lekcyjna

Umowa
jednorazowa

ZS Opalenie

Stowarzyszenie Chorągiew Husarska
Województwa Pomorskiego

Świetlica wiejska
w Opaleniu

Umowa
jednorazowa

Gmina Gniew

Klub Seniora „Wesoła Jesień”

Nr działki 81/2, karta Umowa na czas
mapy 11, obręb
określony
Gniew; lokal
składający się z dwóch
pomieszczeń 54,89 m2

Gmina Gniew

OSP Gniew

Budynek OSP

29.

30.

31.

32.
33.

ul. Kościuszki 6

Umowa na czas
nieokreślony

Gniew
34.

Gmina Gniew

OSP Opalenie

Budynek OSP

Umowa na czas
nieokreślony

35.

Gmina Gniew

OSP Gogolewo

Budynek OSP

Umowa na czas
nieokreślony

36.

Gmina Gniew

OSP Jaźwiska

Budynek OSP,
Umowa na czas
budynkiem świetlicy nieokreślony
wiejskiej; plac ćwiczeń

37.

Gmina Gniew

OSP Jeleń

Budynek OSP

Umowa na czas
nieokreślony

38.

Gmina Gniew

OSP Kolonia Ostrowicka

Budynek OSP

Umowa na czas
nieokreślony

39.

Gmina Gniew

OSP Piaseczno

Budynek OSP,
budynek byłej
hydroforni

Umowa na czas
nieokreślony
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40.

Gmina Gniew

OSP Polskie Gronowo

Budynek OSP

Umowa na czas
nieokreślony

41.

Gmina Gniew

OSP Rakowiec

Budynek OSP, plac

Umowa na czas
nieokreślony

42.

Gmina Gniew

OSP Tymawa

Budynek OSP,
świetlica wiejska

Umowa na czas
nieokreślony

43.

Gmina Gniew

OSP Wielkie Walichnowy

Budynek OSP,
świetlica wiejska

Umowa na czas
nieokreślony

3.2.4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Z TYTUŁU PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZEŃ
W roku 2020 przekazano składki członkowskie w wysokości 30 226,05 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 7 690,50 zł;



Stowarzyszeniu „Polskie Zamki Gotyckie”, realizującemu zadania z zakresu turystyki i promocji miast
członkowskich, w których znajdują się zamki gotyckie w wysokości 3 076,20 zł;



Stowarzyszeniu „Związek Miast Nadwiślańskich”, realizującemu zadania z zakresu turystyki, promocji,
rozwoju infrastruktury na terenach nadwiślańskich w wysokości 1 538,10 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
9 954,33 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 5 307,15 zł.

3.2.5. SZKOLENIA I KONSULTACJE
W roku 2020 za pośrednictwem Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych prowadzone były
szkolenia oraz bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych
z zakresu podstaw prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora społecznego, w tym rejestracji organizacji,
animacji społecznej, a także pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
3.2.6. PROMOCJA W MEDIACH
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W roku 2020 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 redakcji „Nowin Gniewskich” z organizacjami;



bieżące prowadzenie bazy danych o organizacjach,



prowadzenie działu tematycznego pod nazwą „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE” na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy www.gniew.pl, w którym znajdują się informacje na temat, działających w
obszarze gminy organizacjach, ich celach, bieżącej działalności, ogłaszanych konkursach, źródeł
finansowania projektów, dane dotyczące Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych,
Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Gniewskiej Rady Sportu oraz aktualne dokumenty
regulujące współpracę między Gminą a sektorem społecznym,



promocja działalności w prowadzonych przez Gminę portalach społecznościowych,



przesyłanie „informacji prasowych” do mediów lokalnych i ponadlokalnych, o działalności organizacji i
prowadzonych przez nie przedsięwzięciach.

3.2.7. 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 2020
udzielono wsparcia poprzez pomoc rzeczową i techniczną w zakresie organizacji imprez, nagradzanie
aktywności i motywowanie poprzez nagrody do dalszej działalności czy promocję kultury i aktywizację
środowisk wiejskich.
3.2.8. PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
W 2020 roku Burmistrz za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomościami przekazał następującym
wspólnotom mieszkaniowym grunty na cele społecznie użyteczne, związane z zagospodarowaniem terenu
wokół budynków, utrzymaniem porządku, urządzaniem terenów zieleni:




Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Wincentego Witosa 11,
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 5, 7, 8, 9, 10,
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gdańskiej 8, 9,



Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 27 Stycznia 8,



Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kusocińskiego 5, 7, 13



Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 2, 3,



Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marszałka Piłsudskiego 25,



Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wiślanej 18.

3.2.9. GMINNA GALA WOLONTARIATU
W związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz ograniczeniami w zakresie organizacji spotkań i przedsięwzięć
z udziałem większej ilości osób, mając na uwadze uroczysty charakter wydarzenia, organizacja Gminnej Gali
Wolontariatu przesunięta została do czasu zniesienia obowiązujących obostrzeń.

Opracowała: Paulina Raińska, pracownik Referatu Promocji i Informacji

13

