UCHWAŁA Nr XLII/270/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy
Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 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 2018r. poz. 450) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1868
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 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 2017 r.”, które stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Przewodniczący Rady
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą Nr XXV/176/2016Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskimz dnia 29grudnia 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”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 2017 rok”. Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć
organowi stanowiącemujednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
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 XLII/270/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Roczny program współpracy
Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2017
sprawozdanie z realizacji
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I. WSTĘP
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie współpracy Powiatu Nowodworskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
opierając się na corocznie przyjmowanym przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Programie Współpracy. W roku 2016 przyjęto Uchwałą Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. „Roczny program współpracy Powiatu Nowodworskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2017”.
Program określał obszary i formy współpracy samorządu z organizacjami oraz priorytety zadań
publicznych, których realizacja związana jest z wykorzystaniem środków publicznych.
Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa jest mowa o:
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450);
Programie – należy przez to rozumieć „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 2017 rok”;
Zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadanie określone w art. 4 Ustawy;
Organizacji Pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy;
Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim;
Powiecie – należy przez to rozumieć samorząd powiatu nowodworskiego (Powiat Nowodworski);
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Celem głównym Programu było budowanie i umacnianie współpracy i partnerstwa pomiędzy
Powiatem a Organizacjami Pozarządowymi.
Celami szczegółowymi były:
 wspieranie działań 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 mieszkańców powiatu nowodworskiego poprzez lepsze zaspokojenie ich potrzeb;
 wspieranie lokalnych inicjatyw mających pozytywne znaczenia dla rozwoju powiatu
nowodworskiego;
 otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie Organizacjom
Pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych;
 udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł
zewnętrznych na realizację zadań własnych Powiatu i organizacji;
włączenie zainteresowanych Organizacji Pozarządowych do realizacji programów służących
rozwojowi powiatu nowodworskiego.
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II. WSPÓŁPRACAPOWIATUNOWODWORSKIEGO
ZORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpracę pomiędzy sektorem publicznym, a pozarządowym, można podzielić na finansową i
niefinansową. Przyjęcie tego podziału pozwala zwrócić 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 mieszkańców, 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 zadań publicznych jest otwarty konkurs
ofert.
W budżecie Powiatu na rok 2017 zaplanowane były następujące wydatki na realizację zadań
publicznych:
 z zakresu kultury i sztuki – 5 000,00 zł,
 z zakresu kultury fizycznej i sportu – 34 500,00 zł,
 z zakresu ochrony zdrowia – 3000,00 zł,
 z zakresu turystyka i wypoczynek – 5000,00 zł.

Konkursy ofert – podział środków 2017

turystyka
zdrowie
kultura
sport

W ramach ogłoszonych konkursów przyznano następujące dotacje:
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KULTURA I SZTUKA
lp.

1.
2.

nazwa oferenta
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Elżbiety Węgierskiej w
Lubieszewie
Stowarzyszenie „Kulturalni”
w Stegnie

nazwa zadania
Odpustowy festyn dla mieszkańców
Powiatu Nowodworskiego
Cuda natury – biżuteria z żywicy

3.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie

4.

Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Nowodworskiego
Ogólniaka

Cykl imprez kulturalnych dla
mieszkańców Powiatu
Nowodworskiego
Organizacja Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego o tematyce
wojennej, obozowej i patriotycznej

5.

Fundacja „Kreatywna Edukacja”

Teatr Bez Kurtyny – Dzieciom!

kwota
przyznanej
dotacji
900,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł

600,00 zł
1 500,00 zł

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
lp.

nazwa oferenta

1.

Uczniowski Klub Sportowy
"Ogólniak"

2.

Pomorski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

3.

4.

5.
6.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Nadzieja i
Pomoc"
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Regionalny
w Gdańsku
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Regionalny
w Gdańsku
Uczniowski Klub Sportowy
"Morze" Stegna

7.

Żuławskie Towarzystwo Sportowe

8.

Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Oddział Wojewódzki
w Gdańsku

nazwa zadania
Obóz sportowo - rekreacyjny
Garczyn 2017
Organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży
zamieszkujących Powiat
Nowodworski z realizacją programu
profilaktycznego, opiekuńczowychowawczego i
socjoterapeutycznego

kwota
przyznanej
dotacji
1 000,00 zł

700,00 zł

Dzień Dziecka bez barier

500,00 zł

XIV Spływ Wodami Żuław

300,00 zł

X Jubileuszowy Żuławski Rajd
Rowerowy

300,00 zł

Obóz rekreacyjny w Nowej Wsi
Przywidzkiej
Organizacja obozu dla młodych
sportowców w Swornegaciach w
czasie letnich wakacji
Wielki Piknik Królewski nad Wisłą
Królewiecką w Sztutowie

500,00 zł
700,00 zł

1 000,00 zł
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT
lp.

1.
2.

3.

4.
5.

nazwa oferenta
Warszawska54.org Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Gdańskim
Uczniowski Klub Sportowy "Morze"
Stegna
Ludowy Klub Sportowy "Żuławy" w
Nowym Dworze Gdańskim
Fundacja Morze Inspiracji z siedzibą
w Jantarze
Szkolny Klub Sportowy Olimp w
Nowym Dworze Gdańskim

6.

Stowarzyszenie Kmiecin

7.

Stowarzyszenie Wystarczy Jeden
Uśmiech

nazwa zadania
Popularyzujemy sport wśród dzieci i
młodzieży

1 300,00 zł

Piłka lekarstwem na nudę

3 000,00 zł

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych i imprez sportowo
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
Powiatu Nowodworskiego.

8 500,00 zł

Ruch to życie

1 500,00 zł

Krzewimy sport wśród młodzieży
Powiatu Nowodworskiego
Organizacja XVIII Wiosennego
Samorządowego Turnieju w Piłce
Siatkowej o Puchar Przechodni
Bądź fitt na lato!

8.

Uczniowski Klub Sportowy
"Ogólniak"

9.

Uczniowski Klub Sportowy
"Ogólniak"

10.

Uczniowski Klub Sportowy pod
nazwą "Towarzystwo Szachowe
Zieloni Zielonka"

"Od smyka do zawodnika - siatkówka z
UKS OGÓLNIAK" (organizacja zajęć,
zawodów i imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkańców
Powiatu Nowodworskiego w
szczególności o charakterze otwartym)
"Od smyka do zawodnika - siatkówka z
UKS OGÓLNIAK" (organizacja
sportowych zajęć pozalekcyjnych)
V Festiwal Szachowy "Bursztynowe
Wybrzeże" - zakup nagród i wynajem
obiektu

11.

Fundacja Strefa Mocy

Wykorzystaj potęgę wiatru 2017

12.

Żuławskie Towarzystwo Sportowe
w Nowym Dworze Gdańskim

13.

Towarzystwo Sportowe Mierzei
Wiślanej w Sztutowie

14.

Powiatowy Szkolny Klub Sportowy
w Nowym Dworze Gdańskim

15.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Drewnicy

kwota
przyznanej
dotacji

Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży
oraz dorosłych poprzez organizację
zajęć i imprez sportowych dla
mieszkańców Powiatu
Nowodworskiego
Beach soccer, sport regionalny –
popularyzacja poprzez szkolenie dzieci i
młodzieży oraz organizowanie
zawodów
Igrzyska Młodzieży Szkolnej i
Gimnazjada dla dzieci i młodzieży z
Powiatu Nowodworskiego
Być jak ryba

1 500,00 zł
500,00 zł
1 500,00 zł

2 300 00 zł

1 300,00 zł

800,00 zł
700,00 zł

6 000,00 zł

2 600,00 zł

2 000,00 zł
1 000,00 zł
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OCHRONA ZDROWIA
lp.

nazwa oferenta

nazwa zadania

1.

Uczniowski Klub Sportowy
"Morze" Stegna

Szkolenie – Trening motoryczny dzieci i
młodzieży

2.

Pomorski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

Rejonowy etap XXV ogólnopolskich
mistrzostw pierwszej pomocy PCK dla
uczniów ponadgimnazjalnych w
Powiecie Nowodworskim

3.

Żuławskie Towarzystwo Sportowe

Ruch jest lekiem – promocja zdrowia
poprzez organizację biegu

kwota
przyznanej
dotacji
800,00 zł

1 600,00 zł

600,00 zł

W celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert powołana została komisja
konkursowa do rozstrzygnięcia konkursów składanych ofert na realizację zadań publicznych. Komisja
Konkursowa, która oceniała oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym. Charakter jej był
opiniodawczy, a ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane było przez organ wykonawczy organu
administracji publicznej.

1.2.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 Gdańskim z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie: zasad obejmowania
przez Starostę Nowodworskiego honorowego patronatu nad imprezami ponadlokalnymi i
fundowania nagród. Aby ubiegać się o Patronat Starosty Nowodworskiego należy zorganizować
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 składać: organizacje pozarządowe, organizacje społeczne,
jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz
instytucje kultury.
W 2017 r.Patronat Starosty Nowodworskiego otrzymały następujące podmiotyprowadzące
działalność pożytku publicznego (wraz z nazwami wydarzeń i udziałem finansowym Powiatu):
lp.

nazwa podmiotu

1., Powiatowy Szkolny Klub Sportowy

2. Muzeum Stutthof w Sztutowie

nazwa wydarzenia
Mistrzostwa Powiatu Nowodworskiego
w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych w ramach
programu „Całe Pomorze gra w piłkę
ręczną”
XXII Bieg Pamięci

udział
finansowy
Powiatu

504,00 zł

247,02 zł
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Zarząd Rejonowy Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
4. UKS Morze Stegna
3.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Organizacja Dnia Seniora 2017

Turniej Przystanek Metropolia
Promocja aktywnego wypoczynku na
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja
Mierzei – piknik jeździecki Hubertus w
Turystyczna Gminy Sztutowo
Sztutowie
Żuławskie Towarzystwo Sportowe
X Jubileuszowy Jesienny Bieg Gburów
Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Nowym
Obchody Dnia Krwiodawstwa 2017
Dworze Gdańskim
Stowarzyszenie dla wsi Lubieszewo i
Dzień Niepodległości na biało-czerwono
nie tylko
Promocja aktywnego wypoczynku na
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Mierzei Wiślanej
Turystyczna Gminy Sztutowo
– Jesienny rajd NordicWalking w Krainie
Kormoranów
Ludowy Klub Sportowy Żuławy
XXXV Bursztynowa Sztanga

996,21 zł
1400,00 zł
500,00 zł
1000,00 zł
1000,00 zł
749,99 zł

750,00 zł
794,58 zł

1.3. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Powiat przeprowadził po koniec 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku
przeprowadzonego konkursu, uchwałą Nr 436/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 21 listopada 2017 r., wybrano Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, ul.
Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60725,88 zł
(dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku).
W dniu 13 grudnia 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Zaborskim
Towarzystwem Naukowym w Brusach, o powierzenie realizacji zadania publicznego na okres od 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Organizacja pozarządowa udziela nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2030).

2. WSPÓŁPRACA NIEFINANSOWA
Współpraca pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała również na wsparciu pozafinansowym, w
tym:

organizowaniu szkoleń, spotkań informacyjnych,

współpracy i udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych

bezpłatnym korzystaniu z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.
W grudniu 2017 r. została zorganizowana Wigilia Powiatowa, na którą zostały zaproszone w celu
prezentacji swojego dorobku artystycznego m.in. warsztaty terapii zajęciowej z naszego terenu
działające przy stowarzyszeniach i fundacjach.
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W 2017 roku podjęto decyzję o zakupie oprogramowania online Witkac.pl. służącego organizacji
konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych. Program w znacznym stopniu usprawni
procesy naboru, oceny wniosków i sprawozdawczości. Będzie znacznym ułatwieniem dla organizacji
pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego na zlecenie Powiatu.
Niestety, oprogramowanie nie zostało wdrożone w konkursach na 2018 rok ogłoszonych w 2017
roku.
W 2017 roku został wdrożony program RESTO obsługujący ewidencję stowarzyszeń zwykłych oraz
ewidencję klubów sportowych (w tym uczniowski klubów sportowych). Rozwiązanie posiada
wbudowany edytor treści decyzji i zaświadczeń. Oprogramowanie w nowoczesny i łatwy sposób
zwiększa przejrzystość, lepiej chroni dane osobowe, usprawnia i porządkuje rejestrację organizacji
pozarządowych, wydawanie zaświadczeń oraz postępowanie ws. nadzoru nad organizacjami
pozarządowymi.
W 2017 roku została zarejestrowana 1 nowa organizacja pozarządowa przy wykorzystaniu programu
RESTO.
Na stronie internetowej www.nowydworgdanski.plzamieszczane są wszelkie informacje, uznawane
za szczególnie ważne dla organizacji pozarządowych. Promujemy również akcje i przedsięwzięcia,
których inicjatorami są organizacje pozarządowe.

III.PODSUMOWANIE
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowodworskiegoz organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” jest
dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Partnerstwo pomiędzy Powiatem, a Organizacjami Pozarządowymimiało za zadanie zmotywować
mieszkańców do zwiększenia udziału w działaniach Powiatu. Powyższą współpracę należy ocenić
pozytywnie. Miała ona wpływ na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez
budowanie partnerstwa, suwerenności stron, po6.mocniczości, 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.
Powyższy zakres współpracy utrzymał się na podobnym poziomie, co w latach poprzednich.

sporządził Grzegorz Gola
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