
 

UCHWAŁA NR 342/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie 

działalności pożytku publicznego w 2016 roku. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności 

pożytku publicznego w 2016 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      UZASADNIENIE 

 

 

Uchwałą Nr XXV/176/2016 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu  

29 grudnia 2016 r. przyjęła „Roczny programu współpracy Powiatu Nowodworskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. 

W 2016 roku konkursy ofert zostały ogłoszone Uchwałą Nr 152/2016 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury 

fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.  

Ogłoszenie wyników nastąpiło Uchwałą Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2016 roku. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, 

obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy 

kapitał  społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 
 



                                                                                                                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr 342/2017 
             Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdaoskim 
             z dnia 29 marca 2017 r. 
 

Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 roku. 
 

Lp. Nazwa oferenta i zadania Cele 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota rozliczonej 
dotacji 

 
1. 

 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Oddziału 
Powiatowego  
 w Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 integracja młodzieży i szkół wokół problemu ochrony 
przeciwpożarowej, 

 jej aktywizacja do życia koniecznego w świecie dorosłych 
zgodnie z zasadą „ucząc – bawimy się”, chronimy naszą 
kulturę i sztukę oraz „małą ojczyznę”. 

 
1.000,00 zł 

 
1.000,00 zł 

 
2. 

 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Oddziału 
Powiatowego 
 w Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Powiatowe obchody Dnia Strażaka 
 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 uroczyste upamiętnienie dnia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia 
Strażaka 4 maja, 

 prezentacja roli strażactwa w życiu miast i gmin Powiatu 
Nowodworskiego, 

 uhonorowanie społecznych zasług, 

 rekreacja strażaków i mieszkaoców powiatu.     

 
1.000,00 zł 

 
999,94  zł 
 
niewykorzystana  
kwota dotacji w 
wysokości 0,06 zł 
została wpłacona  

 
3. 

 
Stowarzyszenie „Kulturalni”  
w Stegnie 
 
Cuda natury – biżuteria z żywicy 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób powyżej 18 roku 
życia oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej wśród 
mieszkaoców Powiatu Nowodworskiego, 

 integracja i aktywizacja mieszkaoców Powiatu 
Nowodworskiego, 

 kultywowanie tradycji i technik rękodzieła, 

 rozwój twórczych inicjatyw, 

 wzrost poczucia własnej wartości wśród uczestników 
zadania publicznego. 

 
2.000,00 zł 

 
2.000,00 zł 



4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Elżbiety 
Węgierskiej w Lubieszewie 
 
Festyn odpustowy dla mieszkaoców 
Powiatu Nowodworskiego 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 rozwój życia kulturalnego, 

 integracja środowiska Powiatu Nowodworskiego, 

 poszerzenie poglądów światopoglądowych, 

 rozwój życia duchowego. 

 
1.000,00 zł 

 
1.000,00 zł 

 
5. 

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno  – 
Krajoznawcze Oddział Regionalny 
w Gdaosku 
 
XI Rajd Fanatyka 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 popularyzacja historii, kultury i sztuki Żuław Wiślanych za 
pomocą turystyki rowerowej, formy rekreacji i wypoczynku 
– formy, która w sposób harmonijny łączy aktywnośd 
fizyczną z intelektualną oraz doznaniami estetycznymi.  

 
1.000,00 zł 

 
1.000,00 zł 

 
6. 

 
Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w 
Sztutowie 
 
Beach soccer, sport regionalny – 
popularyzacja poprzez szkolenie dzieci i 
młodzieży oraz organizowanie zawodów 
 
 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez 
organizację zajęd, 

 upowszechnianie beach soccera jako sportu regionalnego, 

 ukazywanie młodemu pokoleniu, że aktywne 
wykorzystywanie czasu wolnego przyczyni się  
do ich rozwoju, 

 zorganizowanie zajęd dla młodzieży podczas wakacji, 

 integracja środowiska, 

 powiększenie ilości uprawiających beach soccer 
w Polsce. 

 
3.000,00 zł 

 
3.000,00 zł 

 
7. 

 
Żuławskie Towarzystwo Sportowe  
w Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych poprzez organizację zajęd i 
imprez sportowych dla mieszkaoców 
Powiatu Nowodworskiego 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 spędzanie wolnego czasu na sportowo przez uczestników, 

 prowadzenie zajęd treningowych z piłki nożnej, tenisa 
stołowego oraz koszykówki, 

 walka z nałogami poprzez prowadzenie zajęd sportowych,  

 rywalizacja sportowa w duchu fair play, 

 podnoszenie zdrowotności i tężyzny fizycznej dzieci i 
młodzieży, 

 popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych, 

 organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci i 
młodzieży (Grand Prix Żuław w Piłce Nożnej – cykl 5 

 
6.500,00 zł 

 
6.500,00 zł 



turniejów, Żuławski Bieg Gburów, Sportowe Spotkanie 
Miast Partnerskich, Żuławska Halowa Liga Piłki Nożnej, Cykl 
turniejów w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży, Miejska 
Liga Siatkówki Kobiet) 

 promocja zdrowia przez propagowanie rozwoju kultury 
fizycznej, 

 aktywizacja społeczności lokalnych do udziału  
w rozgrywkach sportowych, 

 integracja środowiska lokalnego, 

 propagowanie czynnego wypoczynku wśród dzieci 
 i młodzieży z elementami współzawodnictwa. 

 
8. 

 
Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w 
Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Od smyka do zawodnika – siatkówka  
z UKS „Ogólniak”. 
Organizacja sportowych zajęd 
pozalekcyjnych 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja i popularyzacja siatkówki na terenie Powiatu 
Nowodworskiego, 

 utworzenie sprawnie działającego klubu piłki siatkowej dla 
dziewcząt, 

 doskonalenie umiejętności technicznych  
i taktycznych  z piłki siatkowej, 

 wyposażenie dziewcząt w zasób umiejętności ruchowych 
umożliwiających uczestnictwo w różnych formach 
aktywności ruchowej, 

 eksponowanie indywidulanych możliwości  
i zainteresowao młodzieży, 

 wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-
koordynacyjnej, 

 kształtowanie umiejętności działania na rzecz własnego 
zdrowia, 

 promocja miasta. 

 
2.000,00 zł 

 
2.000,00 zł 

 
9. 

 
Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w 
Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Od smyka do zawodnika – siatkówka z UKS 
„Ogólnika”. 
Organizacja zajęd, zawodów i imprez 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja Powiatu Nowodworskiego, 

 promocja i popularyzacja piłki siatkowej na terenie Powiatu 
Nowodworskiego, 

 doskonalenie siatkarskich umiejętności technicznych i 
taktycznych, 

 
2.500,00 zł 

 
2.500,00 zł 
 
 



sportowo – rekreacyjnych dla mieszkaoców 
Powiatu Nowodworskiego w szczególności 
o charakterze otwartym. 

 wyposażenie młodzieży w zasób umiejętności ruchowych 
umożliwiających uczestnictwo  
w różnych formach aktywności ruchowej, 

 eksponowanie indywidualnych możliwości  
i zainteresowao młodzieży, 

 wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-
koordynacyjnej, 

 kształtowanie umiejętności działania na rzecz własnego 
zdrowia, 

 harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny. 

 
10. 

 
Uczniowski Klub Sportowy „Morze” w 
Stegnie 
 
Piłka lekarstwem na nudę. 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zainteresowanie dzieci sportem, zapoznanie ich  
z zasadami przebywania w grupie oraz zapewnienia im 
świetnej zabawy, 

 zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej wśród różnych 
grup wiekowych, szczególnie z obszarów wiejskich i 
zagrożonych patologia Powiatu Nowodworskiego, 

 zainteresowanie społeczeostwa sportem w celu 
zapewnienia prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego, 

 rozwijanie zasad poszanowania drugiego człowieka 
i krzewienia Fair Play, 

 zagospodarowanie czasu wolnego (szczególnie uczniów i 
młodzieży, która ma w tym czasie wolne). 

 
2.800,00 zł 

 
2.800,00 zł 
 
 
 

 
11. 

 
Warszawska54.org Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze 
Gdaoskim 
 
„Krzewimy sport wśród młodzieży”. 
Organizacja III Powiatowego Turnieju Piłki 
Nożnej w kat. juniorów młodszych.  Organizacja 
Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół 
ponadgimnazjalnych. Organizacja zajęd 
sportowych z zakresu piłki siatkowej dla 
młodzieży z terenu Powiatu Nowodworskiego. 

 
Celem realizacja zadania publicznego było: 

 popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, 

 promocja Powiatu Nowodworskiego, 

 wyłonienie zwycięzców w turnieju piłki nożnej i igrzysk 
młodzieży szkolnej, 

 aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, zagospodarowanie 
czasu wolnego, 

 krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, 

 promocja szkoły – Zespołu Szkól nr 2 w Nowym dworze 
Gdaoskim w środowisku lokalnym 
 

 
2.000,00 zł 

 
2.000,00 zł 



12. Polskie Towarzystwo Turystyczno  – 
Krajoznawcze Oddział Regionalny  
w Gdaosku 
 
Wyprawa kajakowa 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 popularyzacja sportów kajakowych jako formy spędzania 
czasu wolnego, rekreacji, wypoczynku  
i aktywnego krajoznawstwa, 

 kajakarstwo jako forma, która w  sposób harmonijny łączy 
aktywnośd fizyczną z intelektualną oraz  
z doznaniami estetycznymi; jest doskonałym sposobem 
promowania walorów krajoznawczych regionu 

500,00 zł 500,00 zł 

 
13. 

 
Powiatowy Szkolny Klub Sportowy  
w Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej  
i Gimnazjalnej dla dzieci i młodzieży  
z Powiatu Nowy Dwór Gdaoski 
 
 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 organizacja wszystkich imprez sportowych dla dzieci szkól 
podstawowych i gimnazjalnych w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzież Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży na terenie 
Powiatu Nowy Dwór Gdaoski od szczebla Mistrzostw 
Powiatu, 

 promocja zdrowia, 

 integracja dzieci i młodzieży, 

 promocja Powiatu nowodworskiego. 

 
3.000,00 zł 

 
3.000,00 zł 

 
14. 

 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskie  
Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdaoskim 
 
Powiatowa Olimpiada Sportowa  
OSP i ZOSPRP  Powiatu Nowodworskiego 
Płomieo 2016 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 sprawdzanie fizycznych umiejętności strażaków oraz innych 
uczestników, 

 rywalizacja sportowa,  

 integracja różnych środowisk wokół spraw sportu i ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
600,00 zł 

 
599,99 zł 
 
niewykorzystana  
kwota dotacji w 
wysokości 0,01 zł 
została zwrócona 

 
15. 

 
Fundacja Strefa Mocy 
w Sztutowie 
 
Wykorzystaj potęgę wiatru 2016 

 
Celem realizacja zadania publicznego było: 

 umożliwienie nabycia umiejętności pilotażu latawców 
pociągowych  - powerkite dla grupy do 15 osób w wieku 12-
18 lat, 

 zaszczepienie pasji do uprawiania nowoczesnego, 
wszechstronnie rozwijającego sportu, do uprawiania 
którego w powiecie nowodworskim warunki są „na 
wyciągnięcie ręki”. 

600,00 zł 600,00 zł 
 
 



16. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w 
Drewnicy 
 
Z wodą za pan brat 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 nauka pływania oraz sposoby ratowania życia ludzkiego w 
wodzie – zajęcia prowadzone przez instruktora pływania, 

 nauka  nurkowania (instruktor nurkowania i nurkowie z OSP 
Drewnica), 

 uczestnictwo w zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego 
(ratownik WOPR i strażacy z OSP Drewnica). 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 

 
17. 

Szkolny Klub Sportowy „Olimp” 
w Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Krzewimy sport wśród młodzieży. 
Organizacja VI Mistrzostw Powiatu 
Nowodworskiego w kategoriach 
wiekowych w tenisie stołowym. 
Organizacja Wojewódzkiego Memoriału  
B. Sarnowskiego i M. Multaniaka w tenisie 
stołowym. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla młodzieży z terenu Powiatu 
Nowodworskiego z zakresu nauki gry w 
tenisa stołowego.   

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie 
Nowodworskim, 

 zagospodarowanie czasu wolnego po szkole, 

 wyłonienie zwycięzców w poszczególnych turniejach 
zawodów, 

 aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. 

2.000,00 zł 2.000,00 zł 
 

 
18. 

Ludowy Klub Sportowy Żuławy  
w Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Organizacja pozalekcyjnych zajęd 
sportowych i imprez sportowo – 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
Powiatu Nowodworskiego 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
 zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży w 

sportowe zajęcia pozalekcyjne, 

 utrwalanie wśród dzieci i młodzieży nawyków regularnego 
uprawiania sportu, 

 oderwanie od zagrożeo wynikających z uzależnieo i patologii 
społecznej, 

 promowanie zdrowego stylu życia bez używek (alkoholu, 
papierosów, narkotyków), 

 przeciwdziałanie agresji podczas udziału  w zajęciach czy 
zawodach oraz rozwiązywanie problemów emocjonalnych 
charakterystycznych dla danej grupy wiekowej, 

 zapewnienie godziwego zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, dorosłych, 

 wymiana doświadczeo w szkoleniu, 

 ożywienie zainteresowania młodzieży kultura fizyczna i 
sportem. 

8.000,00 zł 8.000,00 zł 



19. Uczniowski Klub Sportowy Morze  
w Stegnie 
 
FSM – test w celu ochrony zdrowia  
i przeciwdziałaniu wadom postawy 

Celem realizacji zdania publicznego było: 

 ocena, identyfikacja problemu jakim są wady postawy 
wieku rozwojowego, 

 profilaktyka wad postawy u dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 zmniejszenie prawdopodobieostwa doznania urazu 
sportowego, 

 zmiana złych nawyków żywieniowych dzięki szkoleniu. 
 

600,00 zł 600,00 zł 

20. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Gdaosku 
 
Podsumowanie Promocji Honorowego 
Krwiodawstwa – Dzieo Honorowego Dawcy 
Krwi 

Celem realizacji zdania publicznego było: 
 promowanie honorowego krwiodawstwa,  szczególnie wśród 

osób młodych, które jeszcze nigdy nie oddawały krwi i wśród 
tzw. dawców pierwszorazowych, 

 zachęcanie krwiodawców do systematycznego oddawania 
krwi, 

 zwiększanie liczby nowych osób honorowo i systematycznie 
oddających krew, 

 integrowanie środowiska honorowych dawców krwi, 

 aktywna działalnośd na rzecz samowystarczalności powiatu 
nowodworskiego, województwa  pomorskiego w krew i jej 
składniki, 

 wzrost aktywności dorosłej młodzieży szkolnej oddającej krew, 

 uhonorowanie najaktywniejszych, najbardziej systematycznych  
krwiodawców i klubów HDK PKC Powiatu Nowodworskiego, 

 promowanie bezinteresowności,  zachowao humanitarnych i 
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

 

1.100,00 zł 1.100,00 zł 

21. Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze Oddział Regionalny  
w Gdaosku 
 
Cykl wycieczek pieszych, w tym nordic 
walking 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja zdrowia przez popularyzację aktywnego 
i zdrowego stylu życia, 

 propagowanie turystyki pieszej, jako formy spędzania czasu 
wolnego, rekreacji, wypoczynku i aktywnego krajoznawstwa 
służącej zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 turystyka piesza jako forma, która w sposób harmonijny 
łączy aktywnośd fizyczną z intelektualną oraz z doznaniami 
estetycznymi. 
 
 

300,00 zł 300,00 zł 



22. Żuławski Towarzystwo Sportowe  
w Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Ruch jest lekiem – ochrona i promocja 
zdrowia poprzez organizację biegu 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 pobudzenie społeczności lokalnej do czynnego udziału w 
aktywnym spędzaniu czasu wolnego, 

 promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz 
osób dorosłych, 

 przekazanie informacji na temat podnoszenia poziomu 
wiedzy społeczeostwa o problemach związanych z 
nadużywaniem środków psychotropowych i możliwości 
zapobiegania temu zjawisku, połączone z elementami 
współzawodnictwa i rozwijania cech osobowości takich jak: 
silna wola, zdyscyplinowanie. 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 
 
 
 
 

23. Warszawska 54org. Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym 
Dworze Gdaoskim 
 
Klub podróżnika – „Świat pełen tajemnic” 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
 kształtowanie i rozbudzanie w mieszkaocach i młodych 

ludziach zamiłowania do uprawiania turystyki, do aktywnego 
trybu życia, do dalekich, egzotycznych podróży, miejsc 
odległych geograficznie i kulturowo, zdobywanie wiedzy  
i praktycznych wskazówek  z zakres założeo odpowiedzialnej 
turystyki, poznawanie innych kultur, 

 zdobywanie wiedzy przez mieszkaoców  i uczniów powiatu z 
zakresu turystyki, historii i kultury regionu, 

 poszerzanie umiejętności pracy zespołowej, integracja wśród 
uczniów i wiedzy o europejskich atrakcjach turystycznych, 

 poszerzanie wiedzy mieszkaoców na temat profilu kształcenia 
zawodowego na naszym terenie. 

500,00 zł 500,00 zł 

24. Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w 
Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Obóz sportowo – rekreacyjny Charzykowy 
2016 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja walorów turystycznych województwa pomorskiego, 

 popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

 doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w 
wiodących dyscyplinach sportowych, 

 wyposażenie młodzieży w zasób umiejętności ruchowych 
umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności 
ruchowej, 

 eksponowanie indywidualnych możliwości i zainteresowao, 

 wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej, 

 kształtowanie umiejętności działania na rzecz własnego 
zdrowia, 

 harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny. 

800,00 zł 800,00 zł 



25. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja i Pomoc” w 
Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci 
niepełnosprawnych 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
 rozwój wolontariatu, 

 kształtowanie umiejętności funkcjonowania 
w otoczeniu, 

 integracja środowisk dzieci niepełnosprawnych  
z różnych placówek, 

 rozwijanie samodzielności, 

 rozwijanie procesu kontaktu z otoczeniem, 

 spędzenie dnia na łonie natury, 

 nabywanie umiejętności pracy zespołowej, 

 przeciwdziałanie procesowi społecznego wykluczenia dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. 

500,00 zł 500,00 zł 

26. Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze Oddział Regionalny  
w Gdaosku 
 
XIII  Spływ Wodami Żuław 

Celem realizacja zadania publicznego było: 
 popularyzacja walorów rekreacji wypoczynkowej, turystyki, 

krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, a także walorów 
turystycznych powiatu oraz aktywne wspieranie inicjatyw  pro 
turystycznych przez propagowanie turystyki kajakowej jako 
formy spędzania czasu wolnego. 

 kajakarstwo jako aktywnośd, która w sposób harmonijny łączy 
aktywnośd fizyczną z intelektualną oraz z doznaniami 
estetycznymi zarówno wśród mieszkaoców Powiatu 
Nowodworskiego jak i gości z innych regionów,      

 promowanie walorów krajoznawczych regionu. 

500,000 zł 500,00 zł 

27. Polskie Towarzystwo Turystyczno  – 
Krajoznawcze Oddział Regionalny 
w Gdaosku 
 
IX Żuławski Rajd Rowerowy 

Celem realizacji zdania publicznego było: 
 popularyzacja turystyki i aktywnego wypoczynku, a także 

walorów turystycznych powiatu oraz aktywne wspieranie 
inicjatyw pro turystycznych przez propagowanie turystyki 
rowerowej jako formy spędzania czasu wolnego, rekreacji, 
wypoczynku i krajoznawstwa, 

 turystyka rowerowa jako forma łącząca  aktywnośd fizyczną, 
intelektualną oraz doznania estetyczne,  

 promowanie walorów krajoznawczych regionu. 

500,00 zł 500,00 zł 

28. 
 

Warszawska54.org Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym 
Dworze Gdaoskim 
 

„Skarby Nowego Dworu Gdaoskiego” – 
Projekt Geocachingowy 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
 poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów ZS nr 2 w zakresie 

organizacji, współdziałania w grupie, komunikacji i 
autoprezentacji 

 poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjum z 
zakresu matematyki, języka angielskiego  i turystyki, 

700,00 zł 700,00 zł 



 propagowanie wiedzy regionalnej, 

 pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu, 

 wskazanie nowych możliwości rozwoju, 

 stworzenie możliwości poznania historii miasta, zabytków 
Nowego dworu Gdaoskiego, 

 profesjonalne szkolenie z instruktorem geocachingu, 

 kształtowanie u młodzieży poczucia własnej wartości poprzez 
udział w zabawach języka angielskiego i matematyki, 

 wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej, 

 stworzenie możliwości wykazania się twórczą postawa i 
zamiłowaniem do turystyki regionalnej, 

 propagowanie wiedzy ekologicznej. 
 

29. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Morze” w 
Stegnie 
 
Obóz rekreacyjny z UKS Morze 
 
 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zwiększenie samodzielności, 

 integracja w grupie, 

 zwiększenie wiedzy na temat innych miejscowości, 

 poprawa umiejętności motorycznych poprzez zajęcia 
rekreacyjne. 

 
800,00 zł 

 
800,00 zł 

 
30. 

  
Żuławskie Towarzystwo Sportowe w 
Nowym Dworze Gdaoskim 
 
Organizacja obozu dla młodych 
sportowców w Swornychgaciach  
w czasie letnich wakacji 
 

 
rezygnacja 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
700,00 zł 

 
zwrot dotacji wraz z 
należnymi odsetkami, 
tj. łącznie 706,00 zł 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 
 


