
UCHWAŁA Nr 24/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 8 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działalności 

pożytku publicznego w 2021 roku. 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz Uchwały Nr IX/42/2020 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 października 2020 roku 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 2021 rok” uchwala się, co następuje: 

      § 1. 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 

ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działalności pożytku 

publicznego w 2021 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

       

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Starosta 

       (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr IX/42/2020 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dnia  

28 października  2020 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 2021 rok”. 

W 2021 roku konkursy ofert zostały ogłoszone Uchwałą  Nr  1/2021 Zarządu Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 stycznia 2021  r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i 

promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku. Natomiast Uchwałą Nr 

12/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i 

krajoznawstwa w 2021 roku ogłoszono wyniki. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

decyzją z dnia 28 września 2021 r. dofinansował kwotą 2.000 zł zadanie publiczne z 

pominięciem otwartego konkursu ofert  zrealizowane przez  Europejskie Ugrupowanie Na 

Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA” z Redy pn.: „Warsztaty szkutnicze dla 

młodzieży w Kątach Rybackich”. 

  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 24/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 8 marca 2022 r. 
 

 Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert w 

zakresie działalności pożytku publicznego w 2021 roku  
 

Lp. Nazwa oferenta i zadania Cele 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota rozliczonej 
dotacji 

1. Stowarzyszenie „Kulturalni” 
Stegna 

 

„Widowisko”- warsztaty słowno- 

muzyczne 

 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

 

Osiągnięte rezultaty: 

 w ramach warsztatów zrealizowano 12 spotkań  w  których 

uczestniczyło 30  mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. 

Podczas warsztatów prowadzono zajęcia z 

emisji głosu, przygotowania aranżacji utworu, dykcji, pracy 

z tekstem oraz elementarnych zadań aktorskich. 

Podsumowaniem warsztatów było widowisko. 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy "Żuławy" 

Nowy Dwór Gdański 

Organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych i imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Powiatu Nowodworskiego 

 

Wspieranie i  upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

 

Osiągnięte rezultaty: 

 przeprowadzenie regularnych pozalekcyjnych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, 

podnoszenia ciężarów i zapasów,  

 możliwość rozwoju ogólnej sprawności fizycznej dzieci i 

młodzieży poprzez regularne zajęcia sportowe, 

 promocja różnych form aktywności fizycznej- wsparcie w 

zapobieganiu powstawaniu wad postawy, wzmocnienia 

odporności, zwiększenia wydajności układu krążenia, 

zmniejszenia ryzyka otyłości, 

 organizacja Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej „Żuławy 

Cup”, 

 organizacja Turnieju Zapaśniczego, 

 organizacja XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Podnoszenia 

Ciężarów o „Bursztynową Sztangę”, 

 organizacja XII Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej.  

 

9 000,00 zł 9 000,00 zł 



 

 
3. 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Ogólniak" 

Nowy Dwór Gdański 

"Od smyka do zawodnika - siatkówka z 

UKS OGÓLNIAK"  

 

Wspieranie i  upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

 

Osiągnięte rezultaty: 

 zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z 

terenu Powiatu Nowodworskiego, 

 zwiększenie zainteresowania piłką siatkową dzieci i 

młodzieży, 

 podniesienie umiejętności z zakresu gry w piłkę siatkową, 

 udział uczestników w rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki 

Siatkowej. 

 

 
3 000,00 zł 

 
3 000,00 zł 
 

 
4. 

 

Żuławskie Towarzystwo Sportowe 

Nowy Dwór Gdański 

Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży 

oraz osób dorosłych poprzez 

organizację zajęć i imprez sportowych 

dla mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego 

 

Wspieranie i  upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

 

Osiągnięte rezultaty: 

 realizacja zajęć pozalekcyjnych podczas których 

przeprowadzono 144 godzin zajęć z piłki nożnej i 144 

godzin zajęć z tenisa stołowego, 

 zorganizowano turnieje: Żuławską Ligę Piłki Nożnej i 

Grudniowy Turniej Piłki Nożnej, 

 projekt przyczynił się do wsparcia  rozwoju 

psychoruchowego uczestników zajęć sportowych oraz 

popularyzacji sportu jako formy spędzania wolnego czasu. 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

5.  

Powiatowy Szkolny Klub Sportowy 

Nowy Dwór Gdański 

Organizacja Mistrzostw Powiatu w 

ramach „Igrzysk Dzieci Młodzieży 

Szkolnej ” dla dzieci i młodzieży ze 

szkół Powiatu Nowodworskiego 

 

Wspieranie i  upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

 

Osiągnięte rezultaty: 

 propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form 

spędzania czasu wolnego dla dzieci, 

 wzbogacenie oferty  pozalekcyjnych zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, 

 realizacja zawodów: biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, 

zawody w unihokeju dziewcząt i chłopców, tenis stołowy 

dla dziewcząt i chłopców. 

 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zawodów ze 

względu na sytuację pandemiczną. 

4 000,00 zł 1 710,00 zł 
 
Zwrot 
niewykorzystanej 
dotacji w wysokości 
2.290,00 zł  

6. Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego Koło nr 6  

Nowy Dwór Gdański 

 

Osiągnięte rezultaty: 

 organizacja 5 zawodów składających się na cykl IV Grand 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 



 

IV Grand Prix w wędkarstwie 

spławikowym 

 

Wspieranie i  upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

Prix Żuław, 

 w zawodach wzięło udział 213 wędkarzy w różnym wieku, 

 integracja środowiska lokalnego i promocja wędkarstwa. 

7. Towarzystwo Sportowe Mierzei 

Wiślanej w Sztutowie 

 

Beach soccer, sport regionalny - 

popularyzacja poprzez szkolenie  

młodzieży oraz udział w zawodach 
 

Wspieranie i  upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

 

Osiągnięte rezultaty 

 popularyzacja piłki plażowej jako dyscypliny sportu, 

 zorganizowanie zajęć sportowych podczas wakacji dla 

młodzieży, 

 udział uczestników zajęć w zawodach: Puchar Polski i 

Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Gdańsku.  

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Czarni Przemysław 

 

Żyj zdrowo na sportowo 

 

Wspieranie i  upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

Osiągnięte rezultaty 

      •    przeprowadzenie treningów z piłki nożnej dla dzieci, 
 zainteresowanie sportem oraz propagowanie spędzania 

wolnego czasu na boisku lub sali gimnastycznej. 

 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

9. Europejskim Ugrupowaniem na 

Rzecz Edukacji i Kreowania 

Aktywności „EUREKA” 

Tryb pozakonkursowy 

 

Warsztaty szkutnicze dla młodzieży w 

Kątach Rybackich 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

 

Osiągnięte rezultaty: 

 przeprowadzenie warsztatów szkutniczych w Muzeum 

Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich dla 39  uczniów 

szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, 

 propagowanie historii regionu. 

 

2 000,00 2 000,00 zł 

 

 

 


