
UCHWAŁA Nr 36/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie 

działalności pożytku publicznego w 2020 roku. 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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, co następuje: 

 

      § 1. 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności 

pożytku publicznego w 2020 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

       

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Jacek Gross 

(-) 

Starosta Nowodworski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr IX/77/2019 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dnia  

29 listopada 2019 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 2020 rok”. 

W 2020 roku konkursy ofert zostały ogłoszone Uchwałą  Nr  148/2019 Zarządu Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 grudnia 2019  r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

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

sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku. Natomiast Uchwałą Nr 

10/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłoszone 

zostały wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i 

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

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. 

 

 

Jacek Gross 

(-) 

Starosta Nowodworski 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 36/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 marca 

 

Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 r. 
 

Lp. Nazwa oferenta i zadania Cele 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota rozliczonej 
dotacji 

 
1. 

Stowarzyszenie Miłośników  

Nowego Dworu Gdańskiego- Klub 

Nowodworski 

Nowy Dwór Gdański 

 

Wydanie publikacji „Z dziejów stolicy 

Żuław Wiślanych. Nowy Dwór Gdański- 

początki”. 

Kultura i sztuka 

 

 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zwiększenie wiedzy o początkach powstania ekonomii 

nowodworskiej, 

 wzrost zainteresowania historią regionu. 

2 000,00 zł Rozwiązanie umowy 
i zwrot dotacji 

 
2. 

Stowarzyszenie „Kulturalni” 

 Stegna 

„Sznurkiem przybrana, ozdoba szklana” 

 

Kultura i sztuka 

 

 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zwiększenie aktywności uczestników,  

 zwiększenie udziałem w życiu publicznym i społeczno-

kulturalnym, 

 możliwość alternatywnych metod spędzania wolnego czasu, 

 integracja międzypokoleniowa. 

1 700,00 zł 1 700,00 zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy Morze 

Stegna 

 

Szkolenie – korekcja wad postawy w 

treningu piłkarskim 

Ochrona zdrowia 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

     •    podniesienie kwalifikacji trenerów i wolontariuszy oraz  

          efektów szkolenia wpływających na zdrowy tryb życia    

           zawodników 

600,00 zł 600,00 zł 

4. Ludowy Klub Sportowy "Żuławy" 

Nowy Dwór Gdański 

Organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych i imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 prowadzenie regularnych pozalekcyjnych zajęć sportowych 

dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, podnoszenia 

ciężarów i zapasów,  

7 800,00 zł 7 800,00 zł 



Powiatu Nowodworskiego 

Kultura fizyczna i sport 
 rozwój poprzez regularne zajęcia sportowe ogólnej 

sprawności fizycznej, 

 nauka pracy w zespole, nauka zasad fair play, 

 nabycie motywacji do prowadzenia aktywnego o zdrowego 

stylu życia, 

 promocja różnych form aktywności fizycznej- zapobieganie 

powstawaniu wad postawy, wzmocnienie odporności, 

zwiększenie wydajności układu krążenia, zmniejszenie 

ryzyka otyłości. 

 
5. 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

Nowy Dwór Gdański 

"Od smyka do zawodnika - siatkówka z 

UKS OGÓLNIAK"  

 

Kultura fizyczna i sport 

 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci, 

 upowszechnianie kultury fizycznej, 

 sportowa integracja dzieci w duchu fair play, 

 rozwój sprawności ogólnej i specjalnej w zakresie 

wiodących dyscyplin sportowych, 

 wszechstronny rozwój fizyczny, 

 zwiększenie zainteresowania piłką siatkową wśród dzieci i 

młodzieży, na terenie całego Powiatu Nowodworskiego,  

 kultura kibicowania w czasie widowisk sportowych. 

 
3 000,00 zł 

 
3 000,00 zł 
 

 
6. 

 

Żuławskie Towarzystwo Sportowe 

Nowy Dwór Gdański 

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, 

 rywalizacja sportowa w duchu fair play, 

 podnoszenie zdrowotności i tężyzny fizycznej dzieci i 

młodzieży, 

 popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród najmłodszych, 

 organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, 

młodzieży, 

 promocja zdrowia przez propagowanie rozwoju kultury 

fizycznej, 

 aktywizacja społeczności lokalnych do udziału w 

rozgrywkach sportowych, 

 integracja środowiska lokalnego, 

 

6 200,00 zł 6 200,00 zł 



 

 

7.  

Powiatowy Szkolny Klub Sportowy 

Nowy Dwór Gdański 

Organizacja Mistrzostw Powiatu w 

ramach „Igrzysk Dzieci Młodzieży 

Szkolnej ” dla dzieci i młodzieży ze 

szkół 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, 

 rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród 

uczestników programu, 

 stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów w grupach rówieśniczych, 

 utrwalanie właściwych postaw uczestników programu 

wobec środków psychoaktywnych, 

 rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy 

sportowo- rekreacyjnej. 

3 400,00 zł Wykorzystanie 
1.500,00 zł 
Zwrot 
niewykorzystanej 
dotacji w wysokości 
1 900,00 zł 

8. Klub Sportowy Mady Ostaszewo 

 

Nauka przez sport- szkolenie w piłce 

nożnej dla dzieci i młodzieży, udział w 

rozgrywkach ligowych” 

Kultura fizyczna i sport 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród młodzieży i 

dzieci dzięki uczestnictwu w regularnych treningach, 

rozgrywkach, 

 zaangażowanie 60 uczestników w zajęciach z piłki nożnej, 

 stworzenie alternatywy dla komputera i telewizora, 

 nauka przez sport- nauka systematyczności obowiązkowości 

i pracy w zespole, radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

 

2 800,00 zł 2 800,00 zł 
 

9. Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

Nowy Dwór Gdański 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

 promocja walorów turystycznych woj. pomorskiego, 

 popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

1 300,00 zł Rozwiązanie umowy 
i zwrot dotacji 



„Kajakiem po Kaszubach” 

 

Turystyka i wypoczynek 

 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. 

10. Klub Sportowy Power Zone Krynica 

Morska 

„Złap wiatr w żagle 2020- zajęcia 

żeglarskie dla dzieci z Powiatu 

Nowodworskiego” 

 

Kultura fizyczna i sport 

 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

      •    nabycie umiejętności z żeglarstwa, 

      •    nabycie nowych możliwości spędzania czasu 

1.800,00 zł Klub nie rozliczył 
dotacji. Została 
wydana decyzja o 
zwrocie dotacji z 
ustawowymi 
odsetkami. 

11. Towarzystwo Sportowe Mierzei 

Wiślanej w Sztutowie 

 

Beach soccer, sport regionalny - 

popularyzacja poprzez szkolenie  

młodzieży oraz udział w zawodach 

 

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. 

 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

12. Uczniowski Klub Sportowy Morze 

Stegna 

 

„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, 

 zainteresowanie społeczeństwa sportem w celu zapewnienia 

prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego, 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 



 rozwijanie zasad poszanowania drugiego człowieka 

i krzewienia Fair Play, 

 zagospodarowanie czasu wolnego (szczególnie uczniów i 

młodzieży, którzy mają w tym czasie czas wolny). 

 

13. Stowarzyszenie Czarni Przemysław 

 

„Piłka nożna ponad wszystko- 

wychowało nas boisko” 

 

Kultura fizyczna i sport 

Celem realizacji zadania publicznego było: 

      •  zorganizowanie turniejów piłkarskich na boisku sportowym w                  

          miejscowości Przemysław, 

      •  przeprowadzenie regularnych treningów dla dzieci, 

      •  rozwój poprze treningi, ogólnej sprawności fizycznej, która   

         skutecznie odciąga od używek i zbyt częstego korzystania z   

         technologii komputerowej, 

      •  rozwijanie umiejętności pracy w zespole i wykorzystanie   

         zasady fair play nie tylko na boisku, 

      •  integracja społeczności lokalnej, poprzez zaangażowanie w  

         sportowe zajęcia pozalekcyjne najmłodszych mieszkańców  

         powiatu nowodworskiego, 

      •  promocja sportu, 

      •  rozwijanie talentów sportowych w przypadku szczególnie  

         uzdolnionych dzieci. 

 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

 

 

 


