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Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko           

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2015 rok 

 

 Roczny Program współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/19/2014 

Rady Miejskiej w Giżycku 18 grudnia 2014 roku. 

 

I.  

CELE PROGRAMU 

 

Głównym celem Programu Współpracy było budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, jak również zwiększenie efektywnej 

realizacji zadań samorządu giżyckiego na rzecz mieszkańców regionu. Pozostałymi celami 

Programu były przede wszystkim: 

- wzmocnienie potencjału organizacji, 

- rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego, 

- wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość 

społeczeństwa obywatelskiego, 

- zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityki 

społecznej i gospodarczej, 

- zwiększenie wiedzy i świadomości instytucji publicznych, mieszkańców i innych podmiotów 

na temat roli i funkcjonowania sektora pozarządowego w regionie. 

Celami szczegółowymi Programu były: 

- poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta,                     

w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej, 

aktywności społecznej, 

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, 

- integracja podmiotów publicznych i pozarządowych, kreujących i realizujących politykę 

lokalną w sferze zadań publicznych, 
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- powstanie inicjatyw, nowatorskich rozwiązań realizacji zadań w różnych obszarach zadań 

publicznych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym                                    

oraz umożliwiających rozwiązanie problemów, 

- promocja Giżycka. 

Cele współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi są również wymienione                          

w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Giżycka w latach              

2008 – 2015” (Uchwała nr XIX/9/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 06 marca 2008 roku). 

Cel główny oraz cele szczegółowe Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego zostały osiągnięte poprzez realizację 98 umów o wsparcie realizacji zadań 

publicznych w dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, ochrona zwierząt, kultura                      

i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna na łączną kwotę 554 950,00 zł. 

 

II.  

ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ 

 

 Współpraca Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi 

realizowana była przy poszanowaniu zasad: 

a) pomocniczości, 

b) suwerenności stron, 

c) partnerstwa, 

d) efektywności, 

e) uczciwej konkurencji, 

f) jawności. 

 

III.  

KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI,  

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY  

ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 

 W programie współpracy na 2015 rok wyznaczono następujące priorytetowe zadania 

publiczne, realizowane w formie działań własnych: 

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia: 

a) badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, 
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b) porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga 

specjalnego lub psychologa, 

c) szczepienia profilaktyczne, 

d) rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, 

e) działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

miasta – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych                

oraz innych, 

f) akcje profilaktyczne dla dzieci młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”, 

g) imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, 

h) inicjowanie przedsięwzięć lokalnych, zmierzających do zaznajamiania mieszkańców                   

z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, 

i) działania wspierające osoby niepełnosprawne, 

j) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców miasta. 

 

Zadania zrealizowane: 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

(w złotych) 

1. 
Giżyckie Stowarzyszenie 

Amazonek 

Nasze zdrowie jest w naszych 

rękach 
1 000,00 

2. 
Giżyckie Stowarzyszenie 

Amazonek 

Nasze zdrowie jest w naszych 

rękach 
450,00 

3. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Osób o Specjalnych 

Potrzebach Edukacyjnych 

„Szansa” 

Terapia mowy u dzieci 

niemówiących                               

z wykorzystaniem Metody 

Krakowskiej 

2 000,00 

4. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Osób o Specjalnych 

Potrzebach Edukacyjnych 

„Szansa” 

Dogoterapia – terapia dzieci               

z udziałem psa 
1 500,00 
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5. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Chorych z Chorobą 

Nowotworową „Promyk” 

Działania wynikające                  

z rozeznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców gminy – opieka 

hospicyjna, profilaktyka chorób 

kardiologicznych                         

i onkologicznych 

5 000,00 

6. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Chorych z Chorobą 

Nowotworową „Promyk” 

Działania wynikające                   

z rozeznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców gminy – opieka 

hospicyjna, profilaktyka chorób 

kardiologicznych                           

i onkologicznych 

10 800,00 

7. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Chorych z Chorobą 

Nowotworową „Promyk” 

Działania wynikające                 

z rozeznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców gminy – opieka 

hospicyjna, profilaktyka chorób 

kardiologicznych                         

i onkologicznych 

8 000,00 

8. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj 

dziecku radość” przy Zespole 

Szkół nr 1 w Giżycku 

Każdy jest ważny 2 000,00 

9. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj 

dziecku radość” przy Zespole 

Szkół nr 1 w Giżycku 

Radość życia 1 000,00 

10. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj 

dziecku radość” przy Zespole 

Szkół nr 1 w Giżycku 

Aktywni na wodzie 1 200,00 
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11. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj 

dziecku radość” przy Zespole 

Szkół nr 1 w Giżycku 

Mam problem 2 500,00 

12. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj 

dziecku radość” przy Zespole 

Szkół nr 1 w Giżycku 

Wkrótce będę dorosły 3 500,00 

13. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 

Diagnoza i rehabilitacja 

ruchowa osób zamieszkałych              

na terenie Giżycka 

2 500,00 

14. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 

Porady logopedyczne, 

fizjoterapeutyczne i terapie 

realizowane przez pedagoga 

5 000,00 

15. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 

Specjalistyczne wizyty / 

konsultacje lekarskie 

świadczone na rzecz 

najmłodszych mieszkańców 

Giżycka 

3 700,00 

16. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 

Terapie realizowane przez 

psychologa 
2 200,00 

17. 

Giżyckie Stowarzyszenie Osób             

z Chorobą Parkinsona, ich 

Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” 

Zatrudnienie fizjoterapeuty 1 500,00 

18. 

Giżyckie Stowarzyszenie Osób            

z Chorobą Parkinsona, ich 

Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” 

Organizacja i prowadzenie 

rehabilitacji ruchowej 

Parkinsona i ich opiekunów 

2 800,00 

19. 

Giżyckie Stowarzyszenie Osób          

z Chorobą Parkinsona, ich 

Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” 

Organizacja i realizacja terapii 

logopedycznej dla chorych                 

na Chorobę Parkinsona 

1 750,00 

20. 
Mazurska Fundacja Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Marzenia” 
Bezpieczne lato na wodzie 1 300,00 
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21. Polski Związek Niewidomych 
Rehabilitacja osób niewidomych 

i tracących wzrok 
300,00 

 

2. Zadania z zakresu opieki społecznej: 

a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

b) działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych 

zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,                 

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

c) działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, 

d) działania wspierające rodziny wielodzietne, 

e) działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących               

na terenie miasta. 

 

Zadania zrealizowane: 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota  

(w zł) 

1. 

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych 

z Chorobą Nowotworową 

„Promyk” 

Świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 

5 700,00 

2. 

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych 

z Chorobą Nowotworową 

„Promyk” 

Świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 

5 500,00 

3. 
Warmińsko – Mazurskie 

Stowarzyszenie Joannitów 

Świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 

3 000,00 

4. 
Warmińsko – Mazurskie 

Stowarzyszenie Joannitów 

Świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 

4 500,00 

5. 
Teen Challange Chrześcijańska 

Misja Społeczna 
Coffee House 1 300,00 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r. 

 

7 
 

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

a) organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, 

b) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa 

narodowego, 

c) wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, 

d) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, 

e) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi. 

 

Zadania zrealizowane: 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

(w zł) 

1. 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Zarząd 

Rejonowy w Giżycku 

Pożegnanie sezonu – Lato 

2015 
600,00 

2. 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Zarząd 

Rejonowy w Giżycku 

13. Piernikalia 1 500,00 

3. 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Zarząd 

Rejonowy w Giżycku 

12. Biesiada Wileńska 1 000,00 

4. 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Zarząd 

Rejonowy w Giżycku 

Noc Świętojańska 500,00 

5. 
Związek Ukraińców w Polsce 

Koło w Giżycku 

Konferencja 

popularnonaukowa. 

Symbolika i mity                 

ks. Mychajła Werbyckiego   

w życiu Ukraińców 

2 000,00 

6. 
Związek Ukraińców w Polsce 

Koło w Giżycku 

XIX Dni Kultury Ukraińskiej 

– Giżycko 2015 
10 000,00 
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7. 
Związek Ukraińców w Polsce 

Koło w Giżycku 

Święto Dziecięcej 

Twórczości 
1 000,00 

8. 
Związek Ukraińców w Polsce 

Koło w Giżycku 

XV Międzynarodowe 

koncerty muzyki kameralnej 
8 000,00 

9. Fundacja Cultura CiviCa 
Mural „Trzy Leszcze” 

Swanskiego 
9 000,00 

10. Mazurska Fundacja Art. Progress 
Wystawa Niemiecka Sztuka 

Współczesna 
3 000,00 

11. 

Stowarzyszenie Gospodarstw 

Agroturystycznych „Ekorozwój – 

Mazury” 

Organizacja, pokrycie 

kosztów zakupu nagród, 

kosztów wynajmu statku oraz 

kosztów pobytu członków 

komisji konkursowych III 

edycji Rejsów Po Mazurskich 

Smakach 

2 000,00 

12. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Osób o Specjalnych 

Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” 

Integracja z tradycją 5 000,00 

13. 
Stowarzyszenie Wspólnota 

Mazurska 

Literatura na wodzie – 

spotkania z książką 
1 200,00 

14. 
Stowarzyszenie Wspólnota 

Mazurska 

Leszek Siwicki - 

Retrospektywa 
4 000,00 

15. 
Stowarzyszenie Wspólnota 

Mazurska 

Cykl spotkań, prelekcji, 

debat, pokazów – „Spotkania 

z historią” 

2 000,00 

16. 
Stowarzyszenie Współpracy 

Mazursko - Francuskiej 

Koncert „Pod dachami 

Paryża” z okazji święta 

młodego wina 

2 200,00 

17. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niesłyszących „Nie migaj się” 

Spotkania integracyjne osób 

niesłyszących 
1 000,00 

18. Klub Hodowców Gołębi Wystawa gołębi rasowych 1 400,00 
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19. Fundacja Wodne Krainy 

Organizacja XIV edycji 

„Mazury Hip – Hop Festiwal 

Giżycko 2015” 

1 660,00 

20. Stowarzyszenie Kochamy Mazury Festyn Kochamy Mazury 2 500,00 

21. 

Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa 

kulturowego i zrównoważonego 

rozwoju „Mała Ojczyzna” 

Wystawa plenerowa 

„Muzeum w mieście Lotzen” 
800,00 

22. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki 

Cykl koncertów 

Absolwentów Giżyckiej 

Państwowej Szkoły 

Muzycznej 

2 000,00 

23. 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Dzień Godności Osoby 

Niepełnosprawnej 
1 300,00 

24. 
Stowarzyszenie Promocji Tańca 

Lecdance 

Organizacja ogólnopolskiego 

turnieju tańca towarzyskiego 

o puchar Burmistrza Miasta 

Giżycka i Wójta Gminy 

Giżycko 

8 000,00 

25. 
Stowarzyszenie Promocji Tańca 

Lecdance 
Roztańczone Giżycko 42 000,00 

26. Fundacja Teatr Iota Scena Słowa 2015 1 290,00 

 

4. Zadania z zakresu kultury fizycznej: 

a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, 

b) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

c) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, 

d) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych 

środowiskach i klubach, 

e) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej, 

f) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych 

promujących miasto Giżycko. 
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Zadania zrealizowane: 

- z zakresu kultury fizycznej: 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

(w zł) 

1. 
Giżyckie Stowarzyszenie 

Wędkarskie 

Ogólnopolskie zawody 

wędkarskie „Drapieżnik 

2015” 

1 500,00 

2. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Medyk” Giżycko 

Wiosenne otwarte zawody 

pływackie o Puchar 

Burmistrza Giżycka 

5 000,00 

3. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Medyk” Giżycko 

Zawody pływackie o Puchar 

Burmistrza z okazji Święta 

Niepodległości 

5 000,00 

4. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Medyk” Giżycko 

Wspieranie udziału 

organizacji pozarządowych  

w przedsięwzięciach 

sportowych promujących 

miasto Giżycko 

1 000,00 

5. 
Stowarzyszenie Klub Turystyki 

Żeglarskiej „Szkwał” 

Otwarte Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski Jachtów 

Kabinowych w klasach:     

T1, T2, T3, Tango, Sympathy 

600, Żagle 500, Błękitna 

Wstęga Jeziora Niegocin      

w klasach: Omega Sport, 

Omega Standard, Micro, 

Skippy 650 

5 400,00 

6. 
Stowarzyszenie Klub Turystyki 

Żeglarskiej „Szkwał” 

IV Giżyckie Regaty 

Armatorów oraz Wyścig      

po Trzy Leszcze 

1 000,00 
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7. 
Uczniowski Klub Żeglarstwa 

Regatowego „Niegocin” 

Organizacja Ogólnopolskich 

Regat Żeglarskich „Puchar 

Mazur” 

2 500,00 

8. 
Uczniowski Klub Żeglarstwa 

Regatowego „Niegocin” 

Organizacja Ogólnopolskich 

Regat Żeglarskich „Puchar 

Trzech Ryb” w klasie 

Optimist, Laser, 

Windsurfing, Cadet – 

eliminacja do ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży     

2015 w klasach Optimist 

4 000,00 

9. 
Uczniowski Klub Żeglarstwa 

Regatowego „Niegocin” 

Udział wybitnie 

utalentowanych zawodników 

z Giżycka w żeglarskich 

Mistrzostwach Świata            

i Mistrzostwach Europy – 

zgodnie z uzyskanymi 

kwalifikacjami 

5 000,00 

10. 
Uczniowski Klub Żeglarstwa 

Regatowego „Niegocin” 

Organizacja regionalnych 

regat żeglarskich 

Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików       

w klasie Optimist 

1 300,00 

11. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj 

dziecku radość” przy Zespole Szkół 

nr 1 w Giżycku 

VII Integracyjna Spartakiada 

Sportowa „Sport to zdrowie” 
800,00 

12. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj 

dziecku radość” przy Zespole Szkół 

nr 1 w Giżycku 

Integracyjne półkolonie – 

Niezapomniane wakacje 
2 500,00 

13. 
Stowarzyszenie Mazurska Akademia 

Piłkarska 

Prowadzenie działalności      

w ramach Stowarzyszenia 
1 500,00 
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Mazurska Akademia 

Piłkarska 

14. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” 

Turniej Gwiazd o Puchar 

Łukasza Brozia Giżycko Cup 

2015 

4 500,00 

15. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” 
VI Miejski Turniej Ligi Piłki 

Nożnej 
1 500,00 

16. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” 

I turniej halowej piłki nożnej 

w kategorii oldboy 40+ o 

Puchar Burmistrza Giżycka 

2015 

1 000,00 

17. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” 

Dotacja na prowadzenie 

statutowej działalności Klubu 

Sportowego GKS Mamry 

Giżycko 

4 300,00 

18. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” 

Udział drużyn dziewczyn     

w III Lidze Piłki Nożnej 

Warmińsko – Mazurskiego 

Związku Piłki Nożnej 

8 000,00 

19. 
Stowarzyszenie Uczniowski Klub 

Sportowy „Dwójka” 
Gimnazjada 2015 2 500,00 

20. Ludowy Klub Sportowy „Amators” 

Zabezpieczenie kosztów 

organizacji VII 

Międzynarodowego Turnieju 

Piłki Nożnej Halowej Służb 

Mundurowych 

800,00 

21. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„Masuria Volley” 

II Międzynarodowy 

Amatorski Turniej Piłki 

Siatkowej Mikstów „Polska – 

Litwa – Białoruś” 

1 000,00 

22. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„Masuria Volley” 

III Międzynarodowy 

Amatorski Turniej Piłki 
1 600,00 
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Siatkowej Mikstów „Polska – 

Litwa – Białoruś” 

23. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„Masuria Volley” 

Organizacja turniejów piłki 

siatkowej plażowej mężczyzn 

i kobiet na plaży miejskiej 

1 200,00 

24. 
Towarzystwo Kolarskie „Masters 

Giżycko” 

XIV Mazurski Wyścig 

Kolarski MTB dla dzieci       

i młodzieży pod hasłem 

„Sport, Natura, Zdrowie” 

2 000,00 

25. 
Polski Związek Żeglarzy 

Niepełnosprawnych 

X Integracyjne Młodzieżowe 

Regaty w klasie DZ 
2 000,00 

26. Giżycki Klub Karate Kyokushin 
Wynajem obiektu 

sportowego GKKK 
1 600,00 

27. Giżycki Klub Karate Kyokushin 

III Turniej Karate 

Shinkyokushin Dzieci, 

Młodzieży i Seniorów           

o Puchar „Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich” 

3 000,00 

28. 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Zarząd 

Rejonowy w Giżycku 

Turniej szachowy 500,00 

29. 
Uczniowski Klub Sportowy Giżycko 

Sekcja Łyżwiarsko - Wrotkarska 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

w łyżwiarstwie szybkim        

i wrotkarstwie 

3 000,00 

30. 

Młodzieżowe Towarzystwo 

Sportowe Promocja Sportowych 

Talentów „Giżycko” 

Organizacja i pokrycie 

kosztów zakupu nagród oraz 

pobytów sędziowskich       

XII Mazurskiego Festiwalu 

Piłki Ręcznej Dziewcząt        

i Chłopców 

4 000,00 

31. Społeczny Klub Sportowy Smol Bud 
Giżyckie spotkania szachowe 

o Puchar Burmistrza 
1 000,00 
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- z zakresu dofinansowania klubów sportowych: 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

(w zł) 

1. 
Uczniowski Klub Żeglarstwa 

Regatowego „Niegocin” 

Szkolenie żeglarskie              

i współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży 

na poziomie krajowym           

i międzynarodowym w 

klasach Optimist, Laser, 

Cadet i Windsurfing 

65 000,00 

2. Klub Motorowy Giżycko 
Finansowe wsparcie sportu 

na terenie miasta Giżycka 
3 000,00 

3. Giżycki Klub Sportowy Spartakus 

Rozpowszechnianie zajęć 

sportowych z Taekwondo 

olimpijskiego w Giżycku –   

II Turniej Taekwondo           

o Puchar Burmistrza 

4 000,00 

4. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Dwójka” 
Sport – moje hobby 2015 3 100,00 

5. Giżycki Klub Aikido Szkolenie Aikido 3 900,00 

6. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” 

Dotacja na prowadzenie 

statutowej działalności Klubu 

Sportowego GKS Mamry 

Giżycko 

95 000,00 

7. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 

Sportowy Medyk Giżycko 

Wspieranie                                

i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

25 000,00 

8. Klub Sportowy Taekwondo Giżycko 

Zapewnienie czasu wolnego 

dzieciom, młodzieży              

i dorosłym w formie zajęć 

sportowych taekwondo 

4 000,00 
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9. 
Towarzystwo kolarskie „Masters 

Giżycko” 

Finansowe wsparcie rozwoju 

sportu: wyjazdy na mecze 

hokejowe w celu szkolenia             

i wymiany doświadczeń            

z rówieśnikami z innych 

klubów oraz promocja miasta 

Giżycka. 

Masters Giżycko – Junior 

sekcja hokeja na lodzie. 

Dofinansowanie zakupu 

strojów kolarskich 

promujących miasto 

Giżycko. 

Zakup sprzętu ochronnego 

dla zawodników w kategorii 

wiekowej 7 – 10 lat, 

niezbędnego do uprawiania 

hokeja na lodzie. 

Masters Giżycko – młodzik, 

sekcja hokeja na lodzie. 

8 000,00 

10. 
Giżyckie Stowarzyszenie 

Łyżwiarskie „Czarne Pantery” 

Kreowanie pozytywnego 

wizerunku Giżycka poprzez 

udział Giżyckiego 

Stowarzyszenia 

Łyżwiarskiego „Czarne 

Pantery”                                     

we współzawodnictwie 

sportowym                        

oraz popularyzację 

aktywności ruchowej wśród 

mieszkańców miasta 

2 500,00 
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11. 
Polski Związek Żeglarzy 

Niepełnosprawnych 

Działalność Polskiego 

Związku Żeglarzy 

Niepełnosprawnych 

2 000,00 

12. 
Stowarzyszenie Mazurska Akademia 

Piłkarska 

Działalność Stowarzyszenia 

Mazurska Akademia 

Piłkarska 

16 000,00 

13. 
Miejski Uczniowski Klub Sportowy 

„Szkółka Piłkarska Gol” 

Organizacja zajęć                

oraz współzawodnictwo             

w piłce nożnej w zakresie 

sportu kwalifikowanego 

16 000,00 

14. 

Klub Olimpiad Specjalnych przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz 

Wspierania Rozwoju Osób                 

o Specjalnych Potrzebach 

Edukacyjnych „Szansa”                         

i Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Giżycku 

Rozwijanie aktywności 

ruchowej osób                       

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

2 500,00 

 

5. Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych                  

oraz podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w zakresie określonym w punktach 1 - 32: 

a) wsparcie prowadzenia usług doradczych i informacyjnych, 

b) wsparcie integracji sektora pozarządowego, 

c) dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych. 

6. Zadania z zakresu ochrony zwierząt: 

a) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt. 

Zadania zrealizowane: 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

(w zł) 

1. Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot Program Kociętnik 30 000,00 
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IV.  

PARTNERZY WSPÓŁPRACY 

W roku 2015 za realizację Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego odpowiadali: 

- Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej                         

oraz ustalania dotacji na realizację zadań publicznych, a także nawiązywania współpracy                       

z organizacjami, 

- Burmistrz Giżycka – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy                               

z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji 

i innych form pomocy poszczególnym organizacjom, 

- organizacje oraz ich związki realizujące cele statutowe na terenie Giżycka, 

- pełnomocnik / koordynator – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy 

samorządem i organizacjami, 

- Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko – jako podmiot wspierający organizacje 

pozarządowe w Gminie Miejskiej Giżycko. 

 

V.  

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

 

Współpraca Urzędu Miejskiego w Giżycku z organizacjami pozarządowymi odbyła 

się poprzez następujące formy: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.                       

3 Ustawy realizacji zadań publicznych, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 

3 Ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,                     

o której mowa w art. 4 Ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku                              

ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, 
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5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych                        

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 Ustawy, a także przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie, 

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

Organizacje pozyskiwały środki z budżetu samorządu poprzez tryb zlecania lub wspierania 

zadań.  

Pomoc organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych odbywała                  

się poprzez: 

- udzielanie przez Miasto patronatów, opinii, rekomendacji itp., 

- partnerstwo i współpracę w projektach, 

- pomoc w organizacji konsultacji i szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 

Innymi formami współpracy z organizacjami były: 

- pomoc w wyszukiwaniu partnerów i kontaktów z nimi, 

- pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia działalności 

statutowej, 

- wymiana informacji dotyczących kierunków działalności, 

- promocja i reklama projektów w mediach, 

- prowadzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej 

miasta.  

 

VI.  

ZASIĘG TERYTORIALNY 

 

 Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Burmistrza Giżycka wsparcia 

organizacjom, była działalność na rzecz Giżycka i jego mieszkańców oraz spełnianie 

wymogów określonych w przepisach prawa. 
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VII.  

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 

Miasto Giżycko realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie Rocznego Programu Współpracy 

– działania te obejmowały rok kalendarzowy 2015. 

 

VIII. 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

Cele zawarte w Programie Współpracy realizowane były przez: 

- równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy  

o dostępie do informacji publicznej), 

- wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 

dofinansowanie, 

- współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji oraz jawności, 

- udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach 

programowych samorządu. 

 

IX.  

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

Na rok 2015 zaplanowano środki finansowe na realizację Rocznego Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 158 000,00 zł. 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r. 

 

20 
 

X.  

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU  

ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI 

 

Program współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi         

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok został 

utworzony na bazie projektu programu, który był konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi z terenu miasta oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy                            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, funkcjonującymi na terenie Gminy 

Miejskiej Giżycko. 

Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 

www.gizycko.pl (w zakładce: Organizacje pozarządowe). Dodatkowo przesłany był,                           

za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej, przedstawicielom jednostek 

pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach 

w roku poprzednim. 

Mieszkańcy miasta informowani są poprzez media i na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (www.bip.gizycko.pl) o działaniach realizowanych wspólnie                         

przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy. 

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami 

określonymi w Ustawie odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim 

przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym                    

przez Burmistrza Giżycka.  

 

XI. 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH   

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

 

Komisje konkursowe powoływane były zarządzeniami Burmistrza, niezwłocznie                    

po zamknięciu konkursu ofert. W skład komisji wchodzili przedstawiciele organu 

wykonawczego, reprezentanci organizacji pozarządowych, a także osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 

dotyczy. Komisje konkursowe działały w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady 
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pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                             

i jawności. 

Komisje konkursowe przy rozpatrywaniu ofert: 

- dokonały oceny możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom 

administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 

- oceniły przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania, 

- uwzględniły wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 

- oceniły proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale                      

których wnioskodawca zamierzał realizować zadanie publiczne, 

- uwzględniły planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.                  

3 ust. 3 Ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł                            

na realizację zadania publicznego, 

- uwzględniły analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

O środki w ramach współpracy mogły ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące 

działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko, które zaspakajają ich ważne 

potrzeby.  

XII.  

I KONKURS GRANTOWY 

 

Zarządzeniem nr 14/2014, Burmistrza Miasta Giżycka, z dnia 31 grudnia 2014 r., 

ogłoszono I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r., natomiast 

Zarządzeniem nr 31/2015, Burmistrza Miasta Giżycka, z dnia 17 lutego 2015 r. powołano 

komisję do rozpatrywania  ofert złożonych w ww. konkursie. 



Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r. 

 

22 
 

 

 

W dziedzinie „Ochrona zdrowia” wpłynęło 13 ofert. Kwota dotacji na granty                     

w tej sferze wyniosła 20 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez uprawnionych 

grantobiorców wynosiła 48 985,00 zł. Pięć ofert nie uzyskało aprobaty komisji i zostało 

odrzuconych. Pozostałe oferty – w sumie osiem – zostały dofinansowane. 

 

  

Na zadania z zakresu opieki społecznej wpłynęły 3 oferty. Kwota dotacji na granty                      

w tej dziedzinie została ustalona na 10 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana                                

przez uprawnionych grantobiorców wynosiła 23 680,00 zł. Żadna z ofert nie została odrzucona. 
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W sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpłynęło 35 ofert. Kwota dotacji 

na granty w tej dziedzinie została ustalona na 88 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez 

uprawnionych grantobiorców wynosiła 154 520,00 zł. Dziewiętnaście ofert nie uzyskało 

aprobaty komisji i zostało odrzuconych. Pozostałe oferty – w sumie szesnaście – zostały 

dofinansowane. 

 

 

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wpłynęły 33 oferty. Kwota dotacji na granty                  

w tej dziedzinie została ustalona na 40 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez 

uprawnionych grantobiorców wynosiła 60 547,00 zł. Siedemnaście ofert nie uzyskało aprobaty 

komisji i zostało odrzuconych. Pozostałe oferty – w sumie szesnaście – zostały dofinansowane. 

OPIEKA SPOŁECZNA

3 oferty dofinansowane

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

16 ofert
dofinansowanych

19 ofert odrzuconych
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XIII. 

II KONKURS GRANTOWY 

 

Zarządzeniem nr 32/2015, Burmistrza Miasta Giżycka, z dnia 18 lutego 2015 r. 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla klubów sportowych – 

finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka (w dziedzinie kultury fizycznej 

na 2015 r.), natomiast Zarządzeniem nr 62/2015 z dnia 31 marca 2015 r. powołano komisję               

do rozpatrywania ww. ofert. 

Na zadanie z dziedziny kultury fizycznej – finansowe wsparcie rozwoju sportu, 

wpłynęły 24 oferty. Kwota dotacji na granty w tej sferze została ustalona na 250 000,00 zł, 

natomiast kwota wnioskowana przez uprawnionych grantobiorców wynosiła 543 352,32 zł. 

Dziesięć ofert nie uzyskało aprobaty komisji i zostało odrzuconych. Pozostałe oferty – w sumie 

czternaście – zostały dofinansowane. 

 

KULTURA FIZYCZNA

16 ofert
dofinansowanych

17 ofert
odrzuconych

KULTURA FIZYCZNA
FINANSOWE WSPRACIE ROZWOJU SPORTU              

NA TERENIE MIASTA GIŻYCKA

14 ofert
dofinansowanych

10 ofert
odrzuconych
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Zarządzeniem nr 63/2015, z dn. 03 kwietnia 2015 r., zatwierdzono podział środków                 

w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu                

na terenie miasta Giżycka. 

XIV. 

III KONKURS GRANTOWY 

 

Zarządzeniem nr 57/2015, Burmistrza Miasta Giżycka, z dnia 30 marca 2015 r. 

ogłoszono III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinach: ochrona 

zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna, 

natomiast Zarządzeniem nr 84/2015 z dnia 08 maja 2015 r. powołano komisję do rozpatrywania 

ww. ofert. 

 

 

Na zadanie z dziedziny ochrona zdrowia wpłynęło 9 ofert. Kwota dotacji na granty            

w tej sferze została ustalona na 20 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez 

uprawnionych grantobiorców wynosiła 39 480,00 zł. Cztery oferty nie uzyskały aprobaty 

komisji i zostały odrzucone. Pozostałe oferty – w sumie pięć – zostały dofinansowane. 
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Na zadanie z dziedziny opieka społeczna wpłynęły 2 oferty. Kwota dotacji na granty               

w tej sferze została ustalona na 10 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez 

uprawnionych grantobiorców wynosiła 20 000,00 zł. Żadna z ofert nie została odrzucona. 

 

 

Na zadanie z dziedziny kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęło 13 ofert. 

Kwota dotacji na granty w tej sferze została ustalona na 30 000,00 zł, natomiast kwota 

wnioskowana przez uprawnionych grantobiorców wynosiła 53 550,00 zł. Trzy oferty                 

nie uzyskały aprobaty komisji i zostały odrzucone. Pozostałe oferty – w sumie dziesięć – 

zostały dofinansowane. 

OCHRONA ZDROWIA

5 ofert
dofinansowanych

4 oferty
odrzucone

OPIEKA SPOŁECZNA

2 oferty
dofinansowane
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Na zadanie z dziedziny kultura fizyczna wpłynęło 14 ofert. Kwota dotacji na granty                 

w tej sferze została ustalona na 20 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez 

uprawnionych grantobiorców wynosiła 51 477,00 zł. Sześć ofert nie uzyskało aprobaty komisji 

i zostało odrzuconych. Pozostałe oferty – w sumie osiem – zostały dofinansowane. 

 

 

Zarządzeniem nr 86/2015, z dn. 13 maja 2015 r., zatwierdzono podział środków                        

w III otwartym konkursie zadań publicznych. 

 

XV. 

IV KONKURS GRANTOWY 

Zarządzeniem nr 80/2015, Burmistrza Miasta Giżycka, z dnia 05 maja 2015 r. ogłoszono 

IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinach: ochrona zdrowia, 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 ofert
dofinansowanych

3 oferty
odrzucone

KULTURA FIZYCZNA

8 ofert
dofinansowanych

6 ofert
odrzuconych
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opieka społeczna, kultura fizyczna oraz ochrona zwierząt, natomiast Zarządzeniem nr 93/2015 

z dnia 28 maja 2015 r. oraz zarządzeniem nr 97/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. powołano 

komisję do rozpatrywania ww. ofert. 

 

Na zadanie z dziedziny ochrona zdrowia wpłynęło 8 ofert. Kwota dotacji na granty                   

w tej sferze została ustalona na 20 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez 

uprawnionych grantobiorców wynosiła 39 370,00 zł. Wszystkie oferty zostały dofinansowane. 

 

Na zadanie z dziedziny opieka społeczna nie wpłynęła żadna oferta. Kwota dotacji              

na granty w tej sferze została ustalona na 10 000,00 zł. 

Na zadanie z dziedziny kultura fizyczna wpłynęło 16 ofert. Kwota dotacji na granty             

w tej sferze została ustalona na 20 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowana przez 
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uprawnionych grantobiorców wynosiła 40 064,00 zł. Dziewięć ofert nie uzyskało aprobaty 

komisji i zostało odrzuconych. Pozostałe oferty – w sumie siedem – zostały dofinansowane. 

 

 

Na zadanie z dziedziny ochrona zwierząt wpłynęła 1 oferta. Kwota dotacji na granty               

w tej sferze została ustalona na 30 000,00 zł i tyle wynosiła kwota wnioskowana przez 

uprawnionego grantobiorcę, którego oferta została dofinansowana. 

 

Zarządzeniem nr 94/2015, z dn. 28 maja 2015 r., zatwierdzono podział środków                  

w IV otwartym konkursie zadań publicznych w dziedzinie ochrona zwierząt, natomiast 

zarządzeniem nr 98/2015, z dn. 16 czerwca 2015 r., zatwierdzono podział środków na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia. 

KULTURA FIZYCZNA

7 ofert
dofinansowanych

9 ofert
odrzuconych

OCHRONA ZWIERZĄT

1 oferta
dofinansowana
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W 2014 roku przeprowadzono konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Roczny Program Współpracy na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską               

w Giżycku uchwałą nr III/19/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. 

Systematycznie uzupełniano bazę organizacji pozarządowych, znajdującą się na stronie 

www.gizycko.pl oraz dokonywano wpisów w zakładce „Aktualności NGO”. Wiadomości                   

te dotyczyły głównie istotnych spotkań, konferencji, szkoleń, a także możliwości pozyskania 

funduszy ze źródeł zewnętrznych. Ponadto, organizacje pozarządowe były informowane,                   

za pośrednictwem poczty elektronicznej, o najważniejszych wydarzeniach i konkursach. 

Kalendarz imprez, który znajduje się na oficjalnej stronie miasta, był na bieżąco 

uzupełniany terminami wydarzeń odbywających się w Giżycku - zgodnie z danymi 

przedstawionymi w harmonogramach realizacji umów grantowych. Wszystkie informacje 

dotyczące organizacji pozarządowych, w tym zarządzenia i uchwały, znajdują się na stronie 

internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

 

 

 

 

 

 


