
          

UCHWAŁA NR 10/2020 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia 

oraz turystyki i wypoczynku. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 h, ust.2 j ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/77/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 29 listopada 2019 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 2020 rok” uchwala się:  

      § 1.  

Na podstawie przedłożonego Protokołu z posiedzeń Komisji Konkursowych  

do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury  

i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, turystyki i wypoczynku z dnia 23 

stycznia 2020 r., odrzucono z przyczyn formalnych ofertę złożoną przez Parafię 

Rzymskokatolicką p.w. Św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie oraz  Polski Czerwony Krzyż – 

Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim. 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wybiera  następujące oferty zadań publicznych 

w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

udzielonej 

dotacji (zł) 

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 

1. 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

Nowy Dwór Gdański 

Kajakiem po Kaszubach 1.300,00 zł 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

1. 

Ludowy Klub Sportowy 

"Żuławy" 

Nowy Dwór Gdański 

Organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych i imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Powiatu Nowodworskiego 

7.800,00 zł 



 

2. 

Żuławskie Towarzystwo 

Sportowe  

Nowy Dwór Gdański 

Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży 

oraz osób dorosłych poprzez organizację 

zajęć i imprez sportowych dla 

mieszkańców Powiatu Nowodworskiego 

6.200,00 zł 

3. 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak"  

Nowy Dwór Gdański 

„Od Smyka do Zawodnika – Siatkówka z 

UKS Ogólniak” 

 

3.000,00 zł 

4. 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Morze" Stegna 
Piłka lekarstwem na nudę 

2.000,00 zł 

5. 

Towarzystwo Sportowe 

Mierzei Wiślanej w 

Sztutowie 

Beach soccer, sport regionalny - 

popularyzacja poprzez szkolenie  

młodzieży oraz udział w zawodach 
3.000,00 zł 

6. 

Powiatowy Szkolny Klub 

Sportowy  

Nowy Dwór Gdański 

„Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej” 

dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu 

Nowodworskiego 
3.400,00 zł 

7. 

Klub Sportowy Mady 

Ostaszewo 

„ Nauka przez sport- szkolenie w piłce 

nożnej dla dzieci i młodzieży, udział w 

rozgrywkach ligowych” 
2.800,00 

8. 

Klub Sportowy Power Zone 

Krynica Morska 

„Złap wiatr w żagle 2020- zajęcia 

żeglarskie dla dzieci z Powiatu 

Nowodworskiego” 
1.800,00 

9. 

Stowarzyszenie Czarni 

Przemysław 

Piłka nożna ponad wszystko- wychowało 

nas boisko” 2.000,00 

OCHRONA ZDROWIA 

1. 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Morze" Stegna 

Szkolenie – korekcja wad postawy w 

treningu piłkarskim 600,00 zł 

                                              

KULTURA I SZTUKA 

1

1. 

Stowarzyszenie Miłośników 

Nowego Dworu 

 Gdańskiego- Klub 

 Nowodworski 

Wydanie publikacji 

„Z dziejów stolicy Żuław Wiślanych. 

Nowy Dwór Gdański- początki” 

 

2.000,00 zł 
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2. 

 

Stowarzyszenie „Kulturalni” 

Stegna 

 

„Sznurkiem przybrana, ozdoba szklana” 

 

1.700,00 zł 

 

§2.  
 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§3.  

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz zamieszczenie na stronie internetowej 

Powiatu Nowodworskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§4.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

    Starosta  

         (-) 

             Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego 

organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, 

ogłasza konkurs ofert. Do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu organ 

administracji publicznej zobowiązany był powołać komisję konkursową. Komisje miały 

charakter opiniodawczy, a ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane jest przez organ 

wykonawczy. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym 

bierze pod uwagę kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (art. 15 ust.1). Ocena dotyczy m.in.:  

- możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,  

- przedstawionej kalkulacji kosztów,  

- proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą je realizować,  

- planowanego przez organizację wkładu własnego (wolontariuszy, pozyskanych nieodpłatnie 

rzeczy lub usług), oraz dotychczasowego doświadczenia w zakresie współpracy z daną 

organizacją. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 

Ogłoszenie wyników konkursu musi zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę 

oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych. Wyniki 

otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w 

art. 13 ust. 3 ww. ustawy.  

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 

 

 


