
          

UCHWAŁA Nr XXXI/197/2017 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.” 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 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 art. 12 pkt. 11  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z 

późn. zm.), uchwala się: 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z realizacji 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.”, które stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą XII/82/2015Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2015 r. przyjęła „Roczny program 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 2016 rok. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na obowiązek 

przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania programu współpracy za rok 

ubiegły.  

Uchwała wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 i jest 

zgodna z celem operacyjnym 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zawartym w celu 

strategicznym 2.2 Wartościowy kapitał społeczny 

                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/197/2017 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdaoskim  

z dnia 25 kwietnia 2017 r.  
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Powiatu Nowodworskiego  

z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi 
działalnośd pożytku publicznego  

na rok 2016 
sprawozdanie z realizacji  
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I. WSTĘP  

 

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie współpracy Powiatu Nowodworskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 
publicznego, opierając sięna corocznie przyjmowanym przez RadęPowiatu w Nowym Dworze 
Gdaoskim Programie Współpracy. W roku 2015 przyjęto Uchwałą Nr XII/82/2015 
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdaoskimz dnia 25 listopada 2015 r. „Roczny program 
współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na rok 2016”. 

Program określał obszary i formy współpracy samorządu z organizacjami oraz priorytety 
zadao publicznych, których realizacja związana jest z wykorzystaniem środków publicznych.  

Ilekrod w niniejszym sprawozdaniu jest mowa jest mowa o: 
Ustawie – należy przez to rozumied ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.); 
Programie – należy przez to rozumied „Roczny program 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 2016 rok”; 
zadaniu publicznym – należy przez to rozumied zadanie określone w art. 4 Ustawy; 
Organizacji Pozarządowej – należy przez to rozumied organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy;  
Starostwie – należy przez to rozumied Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdaoskim; 
Powiecie – należy przez to rozumied samorząd powiatu nowodworskiego (Powiat 
Nowodworski); 
Radzie – należy przez to rozumied Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdaoskim;  
Zarządzie – należy przez to rozumied Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdaoskim. 

Celem głównym Programu było budowanie i umacnianie współpracy i partnerstwa pomiędzy 
Powiatem a Organizacjami Pozarządowymi.  

Celami szczegółowymi były: 
wspieranie działao na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw 
związanych z powstawaniem nowych Organizacji Pozarządowych w powiecie 
nowodworskim; 
zwiększenie udziału lokalnej społeczności w kształtowaniu polityki Powiatu; 
poprawa życia mieszkaoców powiatu nowodworskiego poprzez lepsze zaspokojenie ich 
potrzeb; 
wspieranie lokalnych inicjatyw mających pozytywne znaczenia dla rozwoju powiatu 
nowodworskiego; 
otwarcie na innowacyjnośd i konkurencyjnośd poprzez umożliwienie Organizacjom 
Pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadao 
publicznych; 
udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych 
źródeł zewnętrznych na realizację zadao własnych Powiatu i organizacji; 
włączenie zainteresowanych Organizacji Pozarządowych do realizacji programów służących 
rozwojowi powiatu nowodworskiego.  
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II. WSPÓŁPRACA POWIATU NOWODWORSKIEGO ZORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

 

Współpracę pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, można podzielid na finansową 
i niefinansową. Przyjęcie tego podziału pozwala zwrócid uwagę na szczególne znaczenie 
formy niefinansowej, która daje wiele możliwości współdziałania.  

 

1.WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

 

Powiat czynnie współpracował z Organizacjami Pozarządowymi. Organizacje Pozarządowe  i 
samorządy działają na rzecz danej wspólnoty lokalnej, zaspokajają potrzeby mieszkaoców, 
tworzą i realizują rozwiązania zmierzające do poprawy jakości życia na danym terenie. 
Samorząd ma określone zadania do wykonania i co istotne posiada na ten cel stosowne 
środki finansowe.  

 

1.1. OTWARTE KONKURSY OFERT  

Zgodnie z Ustawą, podstawowym trybem zlecania realizacji zadao publicznych jest otwarty 
konkurs ofert.  

W budżecie Powiatu na rok 2016 zaplanowane były następujące wydatki na realizację zadao 
publicznych: 

 z zakresu kultury i sztuki – 10000,00 zł, 

 z zakresu kultury fizycznej i sportu – 35000,00 zł, 

 z zakresu ochrony zdrowia – 3000,00 zł, 

 z zakresu turystyka i wypoczynek – 5000,00 zł. 

 

 

konkursy ofert – podział środków 2016 

turystyka

zdrowie

kultura

sport
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W ramach ogłoszonych konkursów przyznano następujące dotacje: 

 

Konkurs: TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Kwota przyznanej 
dotacji 

1. 

Warszawska54.org 

Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Zespołu Szkół nr 

2 w Nowym Dworze 

Gdaoskim  

Klub podróżnika – „Świat pełen tajemnic” 500,00 zł 

2. 

Uczniowski Klub Sportowy 

Ogólniak w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Obóz sportowo-rekreacyjny Charzykowy 

2016 
800,00 zł 

3. 

Żuławskie Towarzystwo 

Sportowe w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Organizacja obozu dla młodych sportowców 

w Swornegaciach w czasie letnich wakacji 
700,00 zł 

4. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

„Nadzieja i Pomoc” Nowy 

Dwór Gdaoski  

Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci 

niepełnosprawnych 
500,00 zł 

5. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Regionalny w 

Gdaosku 

XIII Spływ Wodami Żuław 500,00 zł 

6. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Regionalny w 

Gdaosku 

IX Żuławski Rajd Rowerowy 500,00 zł 

7. 

Warszawska54.org 

Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Zespołu Szkół nr 

2 w Nowym Dworze 

Gdaoskim  

Skarby Nowego Dworu Gdaoskiego – 

projekt Geocachingowy 
700,00 zł 

8. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Morze” Stegna 
Obóz rekreacyjny z UKS "Morze" 800,00 zł 
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Konkurs: OCHRONA ZDROWIA 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Morze" Stegna 

FMS – test w celu ochrony zdrowia i 

przeciwdziałaniu wadom postawy  
600,00 zł 

2. 

Pomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Podsumowanie promocji honorowego 

krwiodawstwa – Dzieo Honorowego Dawcy 

Krwi PCK 

1.100,00 zł 

3. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Regionalny w 

Gdaosku 

Cykl wycieczek pieszych w tym 

nordicwalking 
300,00 zł 

4. 

Żuławskie Towarzystwo 

Sportowe w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Ruch jest lekiem – ochrona i promocja 

zdrowia poprzez organizację biegu  
1.000,00 zł 

 

KULTURA I SZTUKA 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wysokośd przyznanej 

dotacji 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Elżbiety 

Węgierskiej w 

Lubieszewie 

Festyn odpustowy dla mieszkaoców 

Powiatu Nowodworskiego 
1.000,00 zł 

2. 

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarząd Oddziału 

Powiatowego Nowy Dwór 

Gdaoski 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 1.000,00 zł 

3. 

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarząd Oddziału 

Powiatowego Nowy Dwór 

Gdaoski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

zapobiega  pożarom” 
1.000,00 zł 
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4. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 

Regionalny w Gdaosku 

XI Rajd Fanatyka 1.000,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie 

"Kulturalni" Stegna 
„Cuda natury – biżuteria z żywicy” 2.000,00 zł 

 

 

Konkurs: KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

1. 

Towarzystwo Sportowe 

Mierzei Wiślanej w 

Sztutowie 

Beach soccer, sport regionalny – 

popularyzacja poprzez szkolenie dzieci i 

młodzieży oraz organizowanie zawodów 

3.000,00 zł 

2. 

Żuławskie Towarzystwo 

Sportowe w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych poprzez organizację zajęd i 

imprez sportowych dla mieszkaoców 

Powiatu Nowodworskiego 

6.500,00 zł 

3. 

Uczniowski Klub Sportowy 

Ogólniak w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Od smyka do zawodnika – siatkówka z UKS 

Ogólniak 
2.000,00 zł 

4. 

Uczniowski Klub Sportowy 

Ogólniak w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Od smyka do zawodnika – siatkówka z UKS 

Ogólniak (2) 
2.500,00 zł 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Morze" Stegna 
Piłka lekarstwem na nudę 2.800,00 zł 

6. 

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 kategorii  juniorów młodszych. 

Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych.  

Organizacja zajęd  sportowych z zakresu 

piłki siatkowej dla młodzieży z terenu 

Powiatu Nowodworskiego 

2.000,00 zł 
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7. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 

Regionalny w Gdaosku 

Wyprawa kajakowa 500,00 zł 

8. 

Powiatowy Szkolny Klub 

Sportowy  w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada 

dla dzieci i młodzieży z Powiatu 

Nowodworskiego 

3.000,00 zł 

9. 

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarząd Oddziału 

Powiatowego Nowy Dwór 

Gdaoski 

Powiatowa Olimpiada Sportowa OSP i 

ZOSPRP Powiatu Nowodworskiego 

"Płomieo 2016" 

600,00 zł 

10. 
Fundacja Strefa Mocy 

Sztutowo 
Wykorzystaj potęgę wiatru 2016 600,00 zł 

11. 

Stowarzyszenie 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Drewnicy 

Z wodą za pan brat 1.000,00 zł 

12. 

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. 

2.000,00 zł 

13. 

Ludowy Klub Sportowy 

"Żuławy" w Nowym 

Dworze Gdaoskim 

Organizacja pozalekcyjnych zajęd 

sportowych i imprez sportowo 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Powiatu Nowodworskiego. 

8.000,00 zł 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 160/2016Zarządu Powiatu w Nowym Dworze powołana  
została Komisja Konkursowa do rozstrzygnięcia konkursów składanych ofert na realizację 
zadao publicznych. Komisja Konkursowa rozpatrywała oferty pod względem formalnym  
oraz merytorycznym. Charakter jej był opiniodawczy, a ostateczne rozstrzygnięcie 
podejmowane było przez organ wykonawczy organu administracji publicznej. 
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1.3.PATRONAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

Jednym z narzędzi współpracy pomiędzy Powiatem Nowodworskim a organizacjami 
pozarządowymi jest Patronat Starosty Nowodworskiego. Podstawą otrzymania Patronatu 
jest Uchwała Nr 164/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdaoskim z dnia 8 maja 2012 
r. w sprawie: zasad obejmowania przez Starostę Nowodworskiego honorowego patronatu 
nad imprezami ponadlokalnymi i fundowania nagród. Aby ubiegad się o Patronat Starosty 
Nowodworskiego należy zorganizowad przedsięwzięcia o ponadgminnym zasięgu i 
charakterze oraz szczególnej randze i znaczeniu dla Powiatu, które wzbogacą nasze życie 
społeczne i kulturalne. Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym. 
Wnioski mogą składad: organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, jednostki 
samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz instytucje 
kultury.  

W 2016 roku Patronat Starosty Nowodworskiego otrzymały następujące 
podmiotyprowadzące działalnośd pożytku publicznego: 

 

Żuławskie Towarzystwo Sportowe w Nowym 
Dworze Gdaoskim  

Żuławska Halowa Liga Piłki Nożnej – 
zakooczenie rozgrywek 

Koło PZW Sztutowo 
Zawody spławikowe o Puchar Mierzei 
Wiślanej 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Królowej 
Jadwigi w Kmiecinie  

Festiwal pieśni religijnej dla mieszkaoców 
Żuław i Mierzei 

Koło Powiatowe Polskiego Związku 
Niewidomych w Nowym Dworze Gdaoskim  

Konkurs pieczenia ciast domowych i warsztaty 
decoupage 
Obchody „Dnia białej laski” połączone z 40-
leciem założenia Koła PZN w Nowym Dworze 
Gdaoskim 

Uczniowski Klub Sportowy Morze Stegna  
Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji 10-lecia 
UKS Morze Stegna 

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Sztutowie 

Wielki piknik królewski –rewitalizacja szlaków 
wodnych – Pętla Żuławska 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Zarząd Rejonowy 

Organizacja Dnia Seniora 2016 

Żuławskie Towarzystwo Sportowe w Nowym 
Dworze Gdaoskim  

IX Jesienny Bieg Gburów 

Stowarzyszenie  dla wsi Lubieszewo i nie tylko Festiwal Pieśni Patriotycznej 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna Gminy Sztutowo 

Promocja aktywnego wypoczynku na Mierzei 
Wislanej - Jesienny rajd NordicWalking w 
Krainie Kormoranów 

Ludowy Klub Sportowy "Żuławy" 
XXXIV Ogólnopolski Turniej Podnoszenia 
Ciężarów o "Bursztynową Sztangę" 
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2. WSPÓŁPRACA NIEFINANSOWA  

Współpraca pomiędzy Powiatem Nowodworskim a organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego polegała również na wsparciu 
pozafinansowym, w tym: organizowaniu szkoleo, spotkao informacyjnych, współpracy i 
udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych, jak również w 
bezpłatnym korzystaniu z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. 

W grudniu 2016 roku została zorganizowana Wigilia Powiatowa, na którą zostały zaproszone 
w celu prezentacji swojego dorobku artystycznego warsztaty terapii zajęciowej z naszego 
terenu działające przy stowarzyszeniach i fundacjach.  

Starostwo Powiatowe posiada bazę e-mailową organizacji i na bieżąco informuje o wszelkich 
inicjatywach, przedsięwzięciach, konkursach, formach otrzymania dofinansowania lub 
dotacji organizowanych przez inne urzędy, jednostki, stowarzyszenia.  
Na naszej stronie internetowej zamieszczane są także wszelkie informacje, uznawane  
za szczególnie ważne. Promujemy również akcje i przedsięwzięcia, których inicjatorami  
są organizacje pozarządowe.  

 

IV.PODSUMOWANIE  

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowodworskiegoz organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośdpożytku publicznego na rok 
2016” jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z 
organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi 
działalnośdpożytku publicznego. 

Partnerstwo pomiędzy Powiatem a Organizacjami Pozarządowymimiało za zadanie 
zmotywowad mieszkaoców do zwiększenia udziału w działaniach Powiatu 
Nowodworskiego.Powyższą współpracę należy ocenid pozytywnie. Miała ona wpływ na 
kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa, 
suwerenności stron, pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i efektywności. 

Analiza przedstawionego materiału wskazuje, że realizacja Programu dotyczyła różnorodnych 
form współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu w sferze 
pożytku publicznego. 

Niestety, należy stwierdzid, że powyższy zakres współpracy zmniejszył się w stosunku do lat 
poprzednich. Spowodowane to było przede wszystkim brakami i zmianami kadrowymi w 
Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdaoskim. 

 

 

 

 

 

 


