
UCHWAŁA NR 463/2018 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie 

działalności pożytku publicznego w 2017 roku. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały  

Nr XXXVII/236/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 grudnia 2017 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 2018 rok” 

uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności 

pożytku publicznego w 2018 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta Nowodworski 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Corocznie Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, 

ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku. W roku 2017, w związku z tym, że w wyniku 

rozstrzygnięcia pierwszego konkursu nie rozdysponowano wszystkich środków 

przeznaczonych na ten cel, zasadnym było ogłoszenie drugiego konkursu. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert został ogłoszony Uchwałą Nr 317/2017 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 stycznia 2017 r., drugi Uchwałą 330/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 marca 2017 r.  

Ogłoszenie wyników nastąpiło Uchwałą Nr 329/2017 Zarządu Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 8 marca 2017 r. oraz drugiego Uchwałą Nr 360/2017 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. Dotację otrzymało  

31 organizacji pozarządowych. Z wykonania zadania publicznego, w terminie 30 dni od dnia 

jego zakończenia, należało złożyć sprawozdanie. Informacje, dotyczące zachowania terminu 

dostarczenia sprawozdania, ewentualnych zwrotów niewykorzystanej dotacji lub rezygnacji  

z przyznanej dotacji, znajdują się w załączniku do niniejszej uchwały. 

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 Nowodworski 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 463/2018 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 marca 2018 r. 
 

Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 r. 
 

Lp. Nazwa oferenta i zadania Cele 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota rozliczonej 
dotacji 

 
1. 

 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety 
Węgierskiej w Lubieszewie 
 
Odpustowy festyn dla mieszkańców 
Powiatu Nowodworskiego 
Kultura i sztuka 
 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 Poszerzenie horyzontów światopoglądowych, 

 Rozwój życia kulturowego, 

 Rozwój życia duchowego. 

 
900,00 zł 

 
900,00 zł 

 
2. 

 
Warszawska 54.org Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 2 
 
Popularyzujemy sport wśród młodzieży 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, 

 krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, 

 popularyzacja piłki nożnej i siatkowej w powiecie, 

 wyłonienie zwycięzców w poszczególnych turniejach i zawodach, 

 aktywny wypoczynek młodzieży. 
 

 
1 300,00 zł 

 
1 300,00 zł 

 
3. 

 
Uczniowski Klub Sportowy Morze 
 
Piłka lekarstwem na nudę 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej wśród wszystkich 
grup wiekowych, szczególnie z obszarów wiejskich i zagrożonych 
patologią powiatu nowodworskiego, 

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

 rozwijanie zasad poszanowania drugiego człowieka 
i krzewienia Fair Play, 

 zagospodarowanie czasu wolnego (szczególnie uczniów i 
młodzieży, którzy mają w tym czasie czas wolny). 
 

 
3 000,00 zł 

 
3 000,00 zł 



4. Ludowy Klub Sportowy "Żuławy" 
 
Organizacja sportowych zajęć 
pozalekcyjnych i imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
Powiatu Nowodworskiego 
Kultura fizyczna i sport 

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 zagrożeń wynikających z uzależnień 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 i dorosłych, 

 wymiana doświadczeń w szkoleniu, 

 ożywienie zainteresowania młodzieży kultura fizyczna i sportem. 

8 500,00 zł 8 500,00 zł 

 
5. 

 
Fundacja Morze Inspiracji z siedzibą  
w Jantarze 
 
Ruch to życie 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 systematyczne podwyższanie poziomu zaawansowania i 
umiejętności zawodniczek, 

 popularyzacja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród 
kobiet, 

 wzrost sprawności fizycznej i poprawa kondycji psychofizycznej 
kobiet, 

 organizacja czasu wolnego kobiet, 

 rozwijanie zainteresowania sportem kobiet, 

 podniesienie wiedzy na temat piłki siatkowej kobiet.  

 
1 500,00 zł 

 
zwrot 1 500,00 zł 
- dotacja 
niewykorzystana  
 

 
6. 

 
Szkolny Klub Sportowy "Olimp" 
 
Krzewimy sport wśród dzieci i młodzieży 
Powiatu Nowodworskiego 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych na terenie powiatu nowodworskiego, 

 krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, 

 popularyzacja tenisa stołowego i innych dyscyplin sportu, 

 wyłonienie zwycięzców w poszczególnych turniejach i zawodach, 

 aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży. 
 
 

 
1 500,00 zł 

 
1 500,00 zł 



7. Stowarzyszenie Kmiecin 
 
Organizacja XVIII Wiosennego 
Samorządowego Turnieju w Piłce Siatkowej 
o Puchar Przechodni 
 
Kultura fizyczna i sport 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 rozwój kultury fizycznej i sportu, 

 pobudzenie społeczności lokalnych do aktywności fizycznej i 
lokalnych inicjatyw, 

 integracja społeczeństwa poprzez duże wydarzenie sportowo-
kulturalne, 

 promowanie rywalizacji w myśl fair-play, 

 promocja gminy i Stowarzyszenia Kmiecin, 

 podtrzymywanie tradycji organizacji turnieju, 

 budowanie współpracy Żuław i Mierzei Wiślanej. 

500,00 zł 
 

rezygnacja jeszcze 
przed podpisaniem 
umowy 

 
8. 

 
Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech 
 
Bądź fitt na lato! 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zwiększenie aktywności ruchowej wśród mieszkańców powiatu, 

 integracja i aktywizacja rodzin, 

 kształtowanie postaw prospołecznych poprzez aktywność 
sportowo-rekreacyjną, 

 ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu 
korzystnych dla zdrowia. 

 
1 500,00 zł 

 
1 500,00 zł 

 
9. 

 
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) 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja powiatu nowodworskiego, 

 promocja i popularyzacja piłki siatkowej na terenie powiatu, 

 doskonalenie siatkarskich umiejętności technicznych i 
taktycznych, 

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

 eksponowanie indywidualnych możliwości i zainteresowań, 

 wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej, 

 kształtowanie umiejętności działania na rzecz własnego zdrowia, 

 harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny. 

 
2 300,00 zł 

 
2 300,00 zł 
 

 
10. 

 
Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak" 
 
"Od smyka do zawodnika - siatkówka z UKS 
OGÓLNIAK" (organizacja sportowych zajęć 
pozalekcyjnych) 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja powiatu nowodworskiego, 

 promocja i popularyzacja piłki siatkowej, 

 doskonalenie siatkarskich umiejętności technicznych i 
taktycznych, 

 
1 300,00 zł 

 
1 300,00 zł 
 
 
 



 
Kultura fizyczna i sport 

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

 eksponowanie indywidualnych możliwości i zainteresowań, 

 wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej, 

 kształtowanie umiejętności działania na rzecz własnego zdrowia, 

 harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny. 

 
11. 

 
Uczniowski Klub Sportowy pod nazwą 
"Towarzystwo Szachowe Zieloni Zielonka" 
 
V Festiwal Szachowy "Bursztynowe 
Wybrzeże" - zakup nagród i wynajem 
obiektu 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacja zadania publicznego było: 

 propagowanie szachów w powiecie nowodworskim i na Pomorzu, 

 podnoszenie kultury sportowej, promocja powiatu, 

 rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, intelektualny oraz 
fizyczny, 

 wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do 
usystematyzowanej aktywności fizycznej, 

 promocja aktywności fizycznej, profilaktyka agresji, patologii 
społecznych i przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu, 

 podniesienie poziomu sportowego, upowszechnienie sportu w 
środowiskach. 

 
800,00 zł 

 
800,00 zł 

 
12. 

 
Uczniowski Klub Sportowy "Morze" 
Stegna 
 
Szkolenie – Trening motoryczny dzieci  
i młodzieży 
 
Ochrona zdrowia 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zwiększenie zakresu wiedzy specjalistycznej na tematy poruszone 
na szkoleniu przez trenerów, 

 późniejsza możliwość działań profilaktycznych przeciwko wadom 
postawy u dzieci i młodzieży, 

 zwiększenie samoświadomości na temat własnego ciała i 
mechanizmów w nim zachodzących u uczestników. 
 

 
800,00 zł 

 
800,00 zł 

 
13. 

 
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
 
Rejonowy etap XXV ogólnopolskich 
mistrzostw pierwszej pomocy PCK dla 
uczniów ponadgimnazjalnych w Powiecie 
Nowodworskim 
Ochrona zdrowia 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz 
podnoszenie poziomu umiejętności w tym zakresie, 

 wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 
przeciwdziałanie różnorodnym wypadkom poprzez 
upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i kształcenie nawyków 
ich przestrzegania. 

 
1 600,00 zł 

 
1 600,00 zł 
 



14. Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak" 
 
Obóz sportowo - rekreacyjny Garczyn 2017 
 
Turystyka i wypoczynek 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja walorów turystycznych woj. pomorskiego, 

 popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 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 zainteresowań 
młodzieży, 

 wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej, 

 kształtowanie umiejętności działania na rzecz własnego zdrowia, 
harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny. 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

 
15. 

 
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży zamieszkujących Powiat 
Nowodworski z realizacją programu 
profilaktycznego, opiekuńczo-
wychowawczego i socjoterapeutycznego 
 
Turystyka i wypoczynek 

 
Celem realizacja zadania publicznego było: 

 zapewnienie uczestnikom kolonii wypoczynku podczas wakacji, 
oderwanie ich od przykrej codzienności, 

 zagwarantowanie dzieciom miłego, urozmaiconego wypoczynku 
podczas kolonii poprzez piesze wędrówki, kąpiele słoneczne i 
morskie, naukę, zabawę i sport, 

 zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom m. in. poprzez uczestnictwo w zajęciach 
profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych 
i sportowo-rekreacyjnych, 

 korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku 
rówieśniczym. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
700,00 zł 

 
rezygnacja jeszcze 
przed podpisaniem 
umowy 
 



II KONKURS 

 
16. 

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

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu, 

 kultywowanie tradycji i technik rękodzieła, 

 rozwój twórczych inicjatyw, 

 wzrost poczucia własnej wartości wśród uczestników zadania. 
 

 
1 000,00 zł 

 
1 000,00 zł 

 
17. 

 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. 
Jadwigi Królowej w Kmiecinie 
 
Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców 
Powiatu Nowodworskiego 
 
Kultura i sztuka 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 podnoszenie i propagowanie kultury muzycznej wśród 
społeczności lokalnej, 

 rozwijanie zdolności artystycznych wśród dzieci i młodzieży, 

 promowanie talentów różnych grup wiekowych, 

 możliwość zaprezentowania własnego dorobku artystycznego, 

 zdobywanie doświadczenia scenicznego, 

 promowanie lokalnych artystów muzycznych, 

 promocja powiatu nowodworskiego. 

 
1 000,00 zł 

 
1 000,00 zł 

 
18. 

 
Stowarzyszenie Absolwentów  
i Przyjaciół Nowodworskiego Ogólniaka 
 
Organizacja Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego o tematyce wojennej, 
obozowej i patriotycznej 
 
Kultura i sztuka 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 pielęgnowanie postaw patriotycznych i upowszechnienie kultury 
języka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, 

 integracja środowiska lokalnego i środowiska oświatowego, 

 promocja działalności kulturalnej prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Absolwentów i Miłośników Nowodworskiego 
Ogólniaka oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd., 

 promocja produktu lokalnego – Muzeum Stutthof w Sztutowie. 

 
600,00 zł 

 
zwrot całości dotacji  
z odsetkami 603,91 zł 
- dotacja 
niewykorzystana  
w terminie  
 

 
19. 

 
 

 
Fundacja „Kreatywna Edukacja” 
 
Teatr Bez Kurtyny – Dzieciom! 
 
Kultura i sztuka 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 docenianie i okazywanie poczucia więzi rodzinnych, dumy i 
zadowolenia z przynależności do rodziny, 

 dostrzeganie piękna i wartości sztuki, wyrażanie doznań 
estetycznych i emocjonalnych u dzieci poprzez odbiór 
przedstawienia teatralnego w wykonaniu rodziców, 

 zmotywowanie rodziców i nauczycieli do podejmowania 

 
1 500,00 zł 

 
1 404,78 zł 
- zwrot 
niewykorzystanej 
dotacji z odsetkami  
95,68 zł 



wspólnych działań na rzecz dzieci i społeczności lokalnej, 

 wspieranie twórczej aktywności społecznej i współuczestniczenie 
w rozwijaniu kultury i sztuki na terenie własnego miasta i 
powiatu, 

 odkrywanie możliwości twórczych u rodziców i nauczycieli, 

 zacieśnienie współpracy między rodzicami, nauczycielami i 
Żuławskim Ośrodkiem Kultury, 

 rozszerzenie dostępu do bezpłatnych form artystycznych i 
kulturalnych, 

 promocja bezinteresownego zaangażowania na rzecz 
społeczności. 

 
20. 

 
Żuławskie Towarzystwo Sportowe 
 
Ruch jest lekiem – promocja zdrowia 
poprzez organizację biegu 
 
Ochrona zdrowia 

 
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 
społeczeństwa 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. 

 
600,00 zł 

 
600,00 zł 

 
21. 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Nadzieja i Pomoc" 
 
Dzień Dziecka bez barier 
 
Turystyka i wypoczynek 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 rozwój wolontariatu, 

 kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu, 

 integracja środowisk osób niepełnosprawnych, 

 rozwijanie samodzielności, 

 rozwijanie procesu kontaktu z otoczeniem, 

 nabywanie umiejętności pracy zespołowej, 

 przeciwdziałanie procesowi społecznego wykluczenia. 

 
500,00 zł 

 
500,00 zł 

 
22. 

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział Regionalny  
w Gdańsku 
 
XIV Spływ Wodami Żuław 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców gminy 
Nowy Dwór Gdański oraz gości, 

 promocje walorów turystyczno-krajoznawczych regionu, 

 przywrócenie zwyczaju wspólnego spędzania czasu wśród osób w 

 
300,00 zł 

 
zwrot 300,00 zł 
- dotacja 
niewykorzystana  
 



 
Turystyka i wypoczynek 

różnym wieku, 

 upowszechnianie turystyki kajakowej, 

 zwiększanie wydajności organizmu, poprawa samopoczucia oraz 
wzrost energii życiowej, 

 integracja środowiskowa osób niepełnosprawnych z osobami 
zdrowymi. 

 
23. 

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział Regionalny  
w Gdańsku 
 
X Jubileuszowy Żuławski Rajd Rowerowy 
 
Turystyka i wypoczynek 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców gminy 
Nowy Dwór Gdański oraz gości, 

 promocje walorów turystyczno-krajoznawczych regionu, 

 przywrócenie zwyczaju wspólnego spędzania czasu wśród osób w 
różnym wieku, 

 upowszechnianie jazdy rowerowej, 

 zwiększanie wydajności organizmu, poprawa samopoczucia oraz 
wzrost energii życiowej, 

 integracja środowiskowa osób niepełnosprawnych z osobami 
zdrowymi. 

 
300,00 zł 

 
300,00 zł 

 
24. 

 
Uczniowski Klub Sportowy "Morze" 
Stegna 
 
Obóz rekreacyjny w Nowej Wsi 
Przywidzkiej 
Turystyka i wypoczynek 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zwiększenie samodzielności, 

 integracja w grupie, 

 zwiększenie wiedzy na temat innych miejscowości, 

 poprawa umiejętności motorycznych przez zajęcia rekreacyjne. 

 
500,00 zł 

 
500,00 zł 

 
25. 

 
Żuławskie Towarzystwo Sportowe 
 
Organizacja obozu dla młodych 
sportowców w Swornegaciach w czasie 
letnich wakacji 
 
Turystyka i wypoczynek 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 spędzanie wolnego czasu w sposób atrakcyjny, 

 organizacja spływu kajakowego, 

 walka z nałogami, 

 kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, 

 podnoszenie zdrowotności i tężyzny fizycznej dzieci i młodzieży, 

 popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród najmłodszych, 

 organizacja obozu rekreacyjno-sportowego w Swornegaciach. 
 
 

 
700,00 zł 

 
549,94 zł 
– zwrot  
niewykorzystanej 
dotacji z odsetkami  
152,62 zł 
 
sprawozdanie 
dostarczone 
08.09.2017r.  
(10 dni spóźnienia) 
  



26. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Oddział Wojewódzki  
w Gdańsku 
 
Wielki Piknik Królewski nad Wisłą 
Królewiecką w Sztutowie 
 
Turystyka i wypoczynek 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 rozwój turystyki wodnej, 

 rozwój rekreacji. 

1 000,00 zł 969,88 zł 
– zwrot  
niewykorzystanej 
dotacji z odsetkami 
31,33 zł 

 
27. 

 
Fundacja Strefa Mocy 
 
Wykorzystaj potęgę wiatru 2017 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

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

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

  
700,00 zł 

 
700,00 zł 

 
28. 

 
Żuławskie Towarzystwo Sportowe 
 
Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych poprzez organizację 
zajęć i imprez sportowych dla 
mieszkańców Powiatu Nowodworskiego 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 spędzanie wolnego czasu na sportowo, 

 prowadzenie zajęć treningowych z piłki nożnej oraz tenisa 
stołowego, 

 walka z nałogami,  

 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, młodzieży i 
dorosłych, 

 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. 

 
 
 

 
6 000,00 zł 

 
6 000,00 zł 



29. Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej 
w Sztutowie 
 
Beach soccer, sport regionalny - 
popularyzacja poprzez szkolenie dzieci  
i młodzieży oraz udział i organizowanie 
zawodów 
 
Kultura fizyczna i sport 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację 
zajęć, 

 upowszechnianie beach soccera jako sportu regionalnego, 

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

 zorganizowanie zajęć dla młodzieży podczas wakacji, 

 integracja środowiska, 

 powiększenie ilości uprawiających beach soccer w Polsce. 

2 600,00 zł 2 600,00 zł 

 
30. 

 
Powiatowy Szkolny Klub Sportowy 
 
„Igrzyska Młodzieży Szkolnej i 
Gimnazjada” dla dzieci i młodzieży  
z Powiatu Nowodworskiego 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

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

 wytypowanie drużyny z powiatu nowodworskiego do półfinału i 
finału wojewódzkiego, 

 propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form 
spędzania czasu wolnego, 

 integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych, 

 wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć sportowych i 
rekreacyjnych, 

 promowanie rywalizacji z zachowaniem zasad fair play. 

 
2 000,00 zł 

 
2 000,00 zł 

 
31. 

 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Drewnicy 
 
Być jak ryba 
 
Kultura fizyczna i sport 

 
Celem realizacji zadania publicznego było: 

 nauka pływania i nurkowania, 

 pokazanie dzieciom alternatywy dla spędzania wolnego czasu, 

przyczynienie się do aktywizacji sportowej, 

 przybliżenie zagrożeń związanych z wodą. 
 

 
1 000,00 zł 

 
1 000,00 zł 
 
sprawozdanie 
dostarczone po 
pisemnych 
upomnieniach  
(30 dni spóźnienia) 

 


