
UCHWAŁA NR 329/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 08 marca 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia 

oraz turystyki i wypoczynku. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 h, ust.2 j ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017  rok” uchwala się:  

 

      § 1.  

Na podstawie przedłożonych Protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych  

do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury  

i sztuki, kultury fizycznej i sportu z dnia 15 lutego 2017 r. oraz ochrony zdrowia, turystyki  

i wypoczynku z dnia 17 lutego 2017 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

wybiera do realizacji następujące oferty zadań publicznych w formie wspierania wykonania 

zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

udzielonej 

dotacji (zł) 

KULTURA I SZTUKA 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Elżbiety Węgierskiej  

w Lubieszewie 

Odpustowy festyn dla mieszkańców 

Powiatu Nowodworskiego 
900,00 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

1. 

Warszawska 54.org 

Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju Zespołu Szkół nr 2 

Popularyzujemy sport wśród młodzieży 1300,00 

2. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Morze 
Piłka lekarstwem na nudę 3000,00 



3. 
Ludowy Klub Sportowy 

"Żuławy" 

Organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych i imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Powiatu Nowodworskiego 

8500,00 

4. 
Fundacja Morze Inspiracji z 

siedzibą w Jantarze 
Ruch to życie 1500,00 

5. 
Szkolny Klub Sportowy 

"Olimp" 

Krzewimy sport wśród dzieci i 

młodzieży Powiatu Nowodworskiego 
1500,00 

6. Stowarzyszenie Kmiecin 

Organizacja XVIII Wiosennego 

Samorządowego Turnieju w Piłce 

Siatkowej o Puchar Przechodni 

500,00 

7. 
Stowarzyszenie Wystarczy 

Jeden Uśmiech 
Bądź fitt na lato! 1500,00 

8. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

"Od smyka do zawodnika - siatkówka z 

UKS OGÓLNIAK" (organizacja zajęć, 

zawodów i imprez sportowo-

rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego w szczególności o 

charakterze otwartym) 

2300,00 

9. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

"Od smyka do zawodnika - siatkówka z 

UKS OGÓLNIAK" (organizacja 

sportowych zajęć pozalekcyjnych) 

1300,00 

10. 

Uczniowski Klub Sportowy 

pod nazwą "Towarzystwo 

Szachowe Zieloni Zielonka" 

V Festiwal Szachowy "Bursztynowe 

Wybrzeże" - zakup nagród i wynajem 

obiektu 

800,00 

OCHRONA ZDROWIA 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Morze" Stegna 

Szkolenie - Trening motoryczny dzieci i 

młodzieży 
800,00 

2. 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

Rejonowy etap XXV ogólnopolskich 

mistrzostw pierwszej pomocy PCK dla 

uczniów ponadgimnazjalnych w 

Powiecie Nowodworskim 

1600,00 

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

Obóz sportowo - rekreacyjny Garczyn 

2017 
1000,00 



2. 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży zamieszkujących 

Powiat Nowodworski z realizacją 

programu profilaktycznego, opiekuńczo-

wychowawczego i socjoterapeutycznego 

700,00 

 

§2.  
 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz zamieszczenie na stronie internetowej 

Powiatu Nowodworskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wz. STAROSTY 

(-) 

Barbara Ogrodowska 

Wicestarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, sportu i kultury fizycznej, ochrony 

zdrowia, turystyki i wypoczynku w 2017 roku wymagała przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert na realizację określonych zadań. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach 

konkursu organ administracji publicznej zobowiązany był powołać komisję konkursową. 

Komisja miała charakter opiniodawczy, a ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane jest przez 

organ wykonawczy. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert w konkursie 

otwartym bierze pod uwagę kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (art. 15 ust.1). Ocena dotyczy m.in.:  

- możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,  

- przedstawionej kalkulacji kosztów,  

- proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą je realizować,  

- planowanego przez organizację wkładu własnego (wolontariuszy, pozyskanych nieodpłatnie 

rzeczy lub usług), oraz dotychczasowego doświadczenia w zakresie współpracy z daną 

organizacją. 

 W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Ogłoszenie 

wyników konkursu musi zawierać co najmniej następujące informacje: nawę oferenta, nazwę 

zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych. 

 

Wz. STAROSTY 

(-) 

Barbara Ogrodowska 

Wicestarosta 

 


