
Uchwała Nr XXVII/190/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 marca 2013 r.  

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2012 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 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11  ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 

uchwala się: 

§ 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 2012 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady  

                     Zbigniew Ptak 
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UZASADNIENIE 

Uchwałą nr XII/70/2011 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu  

29 listopada 2011 r. przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Nowodworskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2012 r.” Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynika z ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z wymienioną ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek 

przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania programu współpracy za rok ubiegły.   

 
 
 

Przewodniczący Rady  

                                                                    Zbigniew Ptak 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/189/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 18 marca 2013 r.  

 

 

 

 
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI    

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

POWIATU NOWODWORSKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

W 2012 R.” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.” 
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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 2011 przyjęto 

uchwałą nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

29 listopada 2011 r. „Roczny program współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.” 

Program określa obszary i formy współpracy samorządu z organizacjami oraz priorytety 

zadań publicznych, których realizacja związana jest z wykorzystaniem środków publicznych. 

Celem nadrzędnym powyższego programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w oparciu o partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program 

Współpracy na rok 2012 określił również cele strategiczne. Były nimi: 

1. Zwiększenie udziału lokalnej społeczności w kształtowaniu polityki Powiatu 

Nowodworskiego. 

2. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

3. Poprawa życia lokalnej społeczności poprzez lepsze zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców Powiatu. 

4. Wspieranie lokalnych inicjatyw mających pozytywne znaczenie dla rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego. 

5. Otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego indywidualnego 

wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych 
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II.  DANE STATYSTYCZNE  

 

W 2012 roku w Powiecie Nowodworskim, pod nadzorem Starosty Nowodworskiego 

zarejestrowanych było 69 organizacji pozarządowych, łącznie ze stowarzyszeniami oraz 

Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Nie oznacza to jednak, że tyle właśnie organizacji 

prowadzi rzeczywiste działania. Wedle szacunków GUS-u wynika, iż tylko 75% to 

organizacje prężnie działające.  

Poniższy wykres obrazuje ilość zarejestrowanych organizacji w Powiecie Nowodworskim.  
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Blisko dwie trzecie organizacji pozarządowych prowadzi działania wyłącznie na skalę 

regionalną lub lokalną.             

Podstawę zróżnicowania sektora pozarządowego stanowi przedmiot działalności organizacji. 

Najwięcej działa w Powiecie Nowodworskim stowarzyszeń kładących nacisk na rozwój 
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lokalny w wymiarze ekonomicznym i społecznym.  Druga pod względem liczebności grupa 

organizacji koncentruje swoje działania na usługach socjalnych, pomocy społecznej, 

humanitarnej, ratownictwie. Najmniej organizacji zajmuje się edukacją i wychowaniem.  
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Powyższe dane dotyczą głównego obszaru działalności organizacji. Jednak wiele  

z nich nie ogranicza się wyłącznie do jednej dziedziny.  
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III. WSPÓŁPPRACA POWIATU NOWODWORSKIEGO  

I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

 

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 Nowodworski czynnie współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Organizacje 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. OTWARTY KONKURS OFERT  

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert.  

W 2012 roku Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłosił dwa otwarte konkursy 

ofert, łącznie na cztery działy: kultura fizyczna i sport,  kultura i sztuka, ochrona zdrowia oraz 

turystyka i wypoczynku.  

W budżecie Powiatu na rok 2012 zaplanowane były następujące wydatki na realizację zadań: 

- zadania z zakresu turystyki i wypoczynku – 8.600,00 zł 

- zadania z zakresu ochrony zdrowia – 8.000,00 zł 

- zadania z zakresu kultury i sztuki – 9.000,00 zł 

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 36.500,00 zł 
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TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU – 16 luty 2012 r.  

DOTACJI UDZIELONO – 6 OFERENTOM  

FORMALNIE ODRZUCONO – 8 OFERT  

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota udzielonej dotacji 

Zarząd Gminny Związku 

OSP RP w Sztutowie 

XIII Wielki Piknik Królewski  

1.700,00 

PTTK Oddział Regionalny w 

Gdańsku 

IX Spływ Wodami Żuław  

600,00 

PTTK Oddział Regionalny w 

Gdańsku 

V Jubileuszowy Żuławski Rajd Rowerowy  

600,00 

Rzymskokatolicka Parafia w 

Kępkach 

Śladami Kościołów zabytkowych w Powiecie 

Nowodworskim „Ocalamy od zapomnienia” 

 

600,00 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Jantarowe 

Wybrzeże” 

XIV Mistrzostwa Świata w Poławianiu 

Bursztynu Jantar 2012 

 

4.400,00 

Żuławskie Towarzystwo 

Sportowe 

Organizacja obozów dla młodych sportowców w 

Przechlewie i Swornychgaciach w czasie letnich 
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wakacji 700,00 

 

OCHRONA ZDROWIA 

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU – 16 luty 2012 r.  

DOTACJI UDZIELONO – 6 OFERENTOM  

FORMALNIE ODRZUCONO – 1 OFERTĘ  

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota udzielonej dotacji 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Wspieranie programów profilaktycznych z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia 

 

1.200,00 

PCK  Pomorski Zarząd 

Okręgowy w Gdańsku  

Promowanie Zdrowego Stylu Życia – etap 

rejonowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady 

Promocji Zdrowego Stylu Życia 

 

1.100,00 

PCK  Pomorski Zarząd 

Okręgowy w Gdańsku 

Podsumowanie Promocji Honorowego 

Krwiodawcstwa – Dzień  Honorowego Dawcy 

Krwi PCK 

 

2.000,00 

PCK  Pomorski Zarząd 

Okręgowy w Gdańsku 

Światowy dzień rzucenia palenia tytoniu   

1.300,00 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Pomorski  

Integracja osób niewidomych i słabowidzących   

1.400,00 

Żuławskie Towarzystwo 

Sportowe 

Ruch jest lekiem – ochrona i promocja zdrowia 

przez aktywizację ruchową społeczności  

 

1.000,00 

 

KULTURA I SZTUKA 

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU – 16 luty 2012 r. i 17 maj 2012  r.   

DOTACJI UDZIELONO – 7 OFERENTOM  

FORMALNIE ODRZUCONO – 9 OFERT  

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość udzielonej 

dotacji 

Parafia Rzym. Kat. Św. 

Jadwigi Królowej  

w Kmiecinie 

Festiwal pieśni religijnej dla mieszkańców 

Żuław i Mierzei Wiślanej 

 

1.400,00 
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Parafia Rzym. Kat. Św. 

Jadwigi Królowej w 

Kmiecinie 

Koncert organowy dla wszystkich mieszkańców 

Powiatu Nowodworskiego 

      

700,00 

Stowarzyszenie „Dajmy 

Dzieciom Szanse” Chełmek 

Osada 

I Powiatowy Festiwal pt. „Jesienne Inspiracje”  

1.500,00 

Sztutowskie Towarzystwo 

Kulturalne  

w Sztutowie  

I Przegląd Twórczości Artystycznej 

Mieszkańców Powiatu Nowodworskiego „Morze 

kultury” 

 

1.000,00 

Stowarzyszenie „Żuławki i 

Książęce Żuławy 

…wieczorek literacki…  

600,00 

Stowarzyszenie Jazowa  „Żuławy – Kraina na Wodzie” – X Żuławski 

Plener Malarski  

1.400,00 

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych ZOP 

Nowy Dwór Gdański  

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka  

800,00 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU – 16 luty 2012 r.   

DOTACJI UDZIELONO – 7 OFERENTOM  

FORMALNIE ODRZUCONO – 2 OFERTY  

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota udzielonej dotacji 

Żuławskie Towarzystwo 

Sportowe  

w Nowym Dworze 

Gdańskim  

Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych poprzez organizację zajęć i imprez 

sportowych dla mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego 

 

11.000,00 

Powiatowy Szkolny Klub 

Sportowy 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada dla 

dzieci i młodzieży z Powiatu Nowy Dwór 

Gdański 

 

4.500,00 

Ludowy Klub Sportowy 

„Żuławy” w Nowym Dworze 

Gdańskim  

Organizacja zajęć i imprez sportowo – 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

 

11.000,00 

UKS Ogólniak w Nowym 

Dworze Gdańskim  

„Obóz sportowo – rekreacyjny Charzykowy 

2012” Powiatowa Liga Mini-siatkówki „Mini-

liga”, „Grand Prix w siatkarskich dwójkach”, 

Cykl Turniejów Piłki Nożnej „Orlik 2012” 

 

2.500,00 
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UKS „Morze” Stegna  Piłka lekarstwem na nudę o każdej porze w 

każdym miejscu i dla każdego  

 

4.500,00 

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych ZOP 

Nowy Dwór Gdański   

Powiatowa Olimpiada Sportowa OSP  

1.500,00 

Zarząd Gminny Związku 

OSP RP w Sztutowie 

Regaty Łodzi Wiosłowych o Puchar Starosty 

Powiatu 

 

1.500,00 

 

Przyczyny odrzucenia ofert: 

o formalna – brak kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego 

rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym  

i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), 

o niezgodność oferowanych zadań z ogłoszeniem i „Rocznym programem współpracy 

Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.”.  

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/2012 oraz Uchwałą Nr 176/2012 Zarządu Powiatu w Nowym 

Dworze powołana została Komisja Konkursowa do rozstrzygnięcia konkursów składanych 

ofert na realizację zadań publicznych. Komisja Konkursowa rozpatrywała oferty pod 

względem formalnym oraz merytorycznym. Charakter jej był opiniodawczy, a ostateczne 

rozstrzygnięcie podejmowane było przez organ wykonawczy organu administracji publicznej. 

 

1.2.  ZADANIE ZLECONE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM  

Dodatkowo jednostka samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej 

z pomięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 

lokalnym lub regionalny, tzw. tryb pozakonkursowy. W roku 2012 z takiej możliwości 

skorzystała Fundacja Pokolenia, składając ofertę na „Współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i grupami nieformalnymi poprzez realizację szkolenia dla realizatorów 

projektu w ramach Lokalnego Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”.  

Działaj Lokalnie to program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. „Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski 

program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. W Powiecie Tczewskim  



 13 

i Nowodworskim Ośrodkiem Działaj Lokalnie jest Fundacja Pokolenia. Celem programu jest 

aktywizowanie mieszkańców do: działania na rzecz dobra wspólnego, współdziałania ze sobą 

na rzecz swojego otoczenia, sprawienia by żyło się lepiej w swojej okolicy. Organizacja 

otrzymała dotację w kwocie 4.000,00 zł.  

1.3.  PATRONAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

Bardzo dobrym narzędziem współpracy pomiędzy Powiatem Nowodworskim, 

 a organizacjami pozarządowymi jest objęcie przez Starostę Nowodworskiego patronatu. 

Podstawą udzielenia 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 2012 roku patronat otrzymały takie organizacje jak: 

1. Stowarzyszenie „Żuławki i Książęce Żuławy”, nazwa zadania: Festyn rodzinny  

w Żuławkach, 

2. Stowarzyszenie Drewnica, nazwa zadania: Jubileusz 20-lecia powstania Klubu 

Piłkarskiego „Czarni Przemysław”  

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, nazwa zadania: Nordick Walking 

w Kraju Kormoranów – I Jesienny Bieg 2012 r., 

4. Ludowy Klub Sportowy „Żuławy”, nazwa zadania: XXX Ogólnopolski Turniej 

Podnoszenia Ciężarów o „Bursztynową Sztangę”.  
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2. WSPÓŁPRACA NIEFINANSOWA  

 

Współpraca pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała również na 

wsparciu pozafinansowym, a w tym: organizowaniu szkoleń, spotkań informacyjnych, 

współpracy i udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych, jak również 

w bezpłatnym korzystaniu z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. 

 

Powiat Nowodworski w 2012 roku zgłosił zapotrzebowanie oraz propozycje szkoleń  

i spotkań tematycznych do Fundacji Pokolenia w ramach projektu Omnibus NGO. Szkolenia 

odbywają się w od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 roku. Tematyka: cykl spotkań dla 

liderów i liderek NGO, podstawowy kurs księgowy oraz aspekty formalno – prawne 

organizacji pozarządowej, szkolenia z zakresu budowania strategii, strategii fundrisingowej, 

uczestnictwa w konsultacjach społecznych.  

 

Współpracujemy, także z Regionalnym Centrum Młodzieży w Tczewie. Ośrodek 

przeznaczony jest dla młodzieży, gdzie zainteresowani mogą otrzymać wsparcie 

informacyjno – doradcze, począwszy od wiadomości o możliwościach młodych ludzi 

związanych z wolontariatem, studiami, pracą w kraju i za granicą, przez programy dla 

młodzieży i skończywszy na projektach oraz praktyczne w postaci konsultacji i pomocy przy 

realizacji pomysłów.  

 

Corocznie w ramach prezentacji Powiatu Nowodworskiego na Jarmarku św. Dominika 

w Gdańsku zapraszamy organizacje pozarządowe, w celu promocji swoich wyrobów, 

rękodzieła, artystów na naszym stoisku. Dodatkowo znajduje to swoje odzwierciedlenie na 

Dożynkach Powiatowych. W grudniu 2012 roku została zorganizowana Wigilia Powiatowa, 

na którą zostały zaproszone warsztaty terapii zajęciowej, z naszego terenu, działające przy 

stowarzyszeniach, w celu prezentacji swojego dorobku artystycznego.  

 

Skutecznym kanałem komunikacji z organizacjami jest poczta elektroniczna. Zespół 

PTS posiada całą bazę mailową organizacji i na bieżąco informuje o wszelkich inicjatywach, 

przedsięwzięciach, konkursach, formach otrzymania dofinansowania lub dotacji 

organizowanych przez inne urzędy, jednostki, stowarzyszenia. Na naszej stronie internetowej 
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zamieszczane są także wszelkie informacje, uznawane za szczególnie ważne. Promujemy 

również akcje i przedsięwzięcia, których inicjatorami są organizacje pozarządowe. 

Zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego do udziału w Komisjach Konkursowych, 

reprezentowania Powiatu Nowodworskiego na Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego. 
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IV.  PODSUMOWANIE  

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowodworskiego                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2012 rok” jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

Partnerstwo pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a organizacjami pozarządowymi                   

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego miało za zadanie zmotywować 

mieszkańców do zwiększenia udziału w działaniach Powiatu Nowodworskiego. Powyższą 

współpracę należy ocenić pozytywnie. Miała ona wpływ na kształtowanie ładu społecznego  

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości, 

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. 
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