
 

UCHWAŁA Nr  16/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 12 marca 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie 

działalności pożytku publicznego w 2018 roku. 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz 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  

            (-) 

                Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr XXXVII/236/2017 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dnia  

8 grudnia 2017 roku 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 2018 rok”. 

W 2018 roku konkursy ofert zostały ogłoszone Uchwałą Nr 448/2017 Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, 

kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku. 

Natomiast Uchwałą Nr 458/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 

stycznia 2018 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Dotację otrzymało 13 

organizacji pozarządowych ale jedna złożyła rezygnację. Z wykonania zadania publicznego, 

w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia, należało złożyć sprawozdanie.  

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  

                (-) 

                       Jacek Gross 

 



Załącznik do Uchwały Nr 16/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 12 marca 2019 r. 
 

Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w 2018 r. 
 

Lp. Nazwa oferenta i zadania Cele 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota rozliczonej 
dotacji 

 
1. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Jadwigi Królowej 

w Kmiecinie 

Cykl imprez kulturalnych dla 

mieszkańców Powiatu Nowodworskiego 

Kultura i sztuka 

 

 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 propagowanie i podnoszenie kultury muzycznej wśród 

społeczności nie tylko 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 

1 400,00 zł 1 400,00 zł 

 
2. 

 

Fundacja Strefa Mocy 

Warsztaty rękodzielnicze dla 

mieszkańców Powiatu Nowodworskiego 

Kultura i sztuka 

 

 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 umożliwienie mieszkańcom powiatu uczestniczenia w 

cyklicznych zajęciach rękodzieła  

 wymiana międzypokoleniowa 

 wyłonienie i edukacja lokalnych liderów, którzy swoją 

wiedzą i umiejętnościami będą dzielić się w swoim 

środowisku 

 promowanie lokalnych twórców kultury  

 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

3. Ludowy Klub Sportowy "Żuławy" 

 

Organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych i imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

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, 

9 000,00 zł 9 000,00 zł 



Powiatu Nowodworskiego 

Kultura fizyczna i sport 
 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. 

 
4. 

 

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. 

 

 
1 000,00 zł 

 
1 000,00 zł 

 
5. 

 

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, 

 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, 

 
3 500,00 zł 

 
3 500,00 zł 
 



 harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny. 

 
6. 

 

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, 

 

9 000,00 zł 9 000,00 zł 

7.  

Powiatowy Szkolny Klub Sportowy 

 

„Igrzyska Dzieci Młodzieży Szkolnej ” 

dla dzieci i młodzieży  

z Powiatu Nowodworskiego 

 

Kultura fizyczna i sport 

 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 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, 

 kształtowanie umiejętności współdziałania  i współpracy w 

zespole, 

 zapewnienie prawidłowego procesu wychowawczego dzieci 

i młodzieży, 

 działania profilaktyczne służące ograniczeniu zjawisk 

ryzykownych. 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

8. Stowarzyszenie „Drewnica” 

„Organizacja turnieju i utrzymanie 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

      •    rozwijanie umiejętności sportowych poprzez udział w 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 



drużyny piłkarskiej juniorów młodszych 

Kultura fizyczna i sport 

treningach, 

       •   aktywizacja i integracja dzieci poprzez udział w rywalizacji    

            sportowej, 

      •   programowanie zdrowego trybu życia poprzez zwiększoną  

           aktywność fizyczną. 

 

 

 

  

9. Fundacja Strefa Mocy 

I Fundacja Mierzeja 2200 

„Złap wiatr w żagle” 

Kultura fizyczna i sport 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

      •   zainteresowanie młodzieży z terenu Powiatu   

           Nowodworskiego sportami wodnymi, 

      •    nabycie podstawowych umiejętności żeglarstwa, obsługi  

            latawców powerkite oraz doskonalenie nauki pływania. 

1 000,00zł 1 000,00 zł 

10. Klub Sportowy Mady Ostaszewo 

Nauka prze sport- organizacja 

sportowych zajęć pozalekcyjnych 

Kultura fizyczna i sport 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród młodzieży i 

dzieci dzięki uczestnictwu w regularnych treningach, 

rozgrywkach, 

 stworzenie alternatywy dla komputera, 

 nauka przez sport- nauka systematyczności obowiązkowości 

i pracy w zespole. 

 

2 600,00 zł 2 355,00 zł 
Zwrot 
niewykorzystanej 
kwoty wraz z 
odsetkami w 
wysokości 252,00 zł 

11. Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

„Kajakiem po Kaszubach” 

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 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 



zdrowia, harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny. 

12.  

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 dzieci niepełnosprawnych z różnych 

placówek, 

 rozwijanie samodzielności, 

 rozwijanie procesu kontaktu z otoczeniem, 

 nabywanie umiejętności pracy zespołowej, 

 przeciwdziałanie procesowi społecznego wykluczenia dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

1 200,00 zł 1 200,00 zł 

 
13. 

 

Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

 XXVI Ogólnopolskie mistrzostwa 

pierwszej pomocy PCK – etap rejonowy 

w Nowym Dworze Gdańskim 

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. 

 
1 500,00 zł 

 
1 500,00 zł 
 

14. Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

XXVI Ogólnopolska Olimpiada 

Promocji Zdrowego Stylu Życia- etap 

rejonowy w Powiecie Nowodworskim 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań 

prozdrowotnych, 

 pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych 

oraz dbałości o zdrowie, 

 inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań 

promujących zdrowie w środowisku lokalnym. 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

 

 

Starosta  

                        (-) 

                               Jacek Gross 

 


