
          
 
              Uchwała Nr  XIV/92/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2015 „Programu Opieki 
Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego  na lata 2013-2017”. 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), 
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,  uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2015 „Programu Opieki Nad 
Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017”, którego treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      UZASADNIENIE 
 

 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), Zarząd województwa, powiatu 

lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, 

powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Z realizacji programów opieki nad 

zabytkami co dwa lata sporządzane jest sprawozdanie zgodnie z zapisem art. 87 ust. 5 ustawy, 

które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie 

gminy. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia 

sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2015 „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2013- 2017”. 
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               Załącznik do Uchwały Nr XIV/92/2015 
                                         Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

          z dnia 30 grudnia 2015 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2013-2015 
„PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

POWIATU NOWODWORSKIEGO  
NA LATA 2013-2017” 
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I. Wstęp 
 

Ratowanie zasobów dziedzictwa kulturowego jest ustawowym obowiązkiem 
samorządów, ale także koniecznością, między innymi dlatego, że dziedzictwo kulturowe 
stanowi ważny czynnik kształtowania tożsamości regionu oraz jego rozwoju społecznego i 
ekonomicznego, a tradycyjny krajobraz kulturowy ulega stałej degradacji, tracąc swoją 
historycznie ukształtowaną wyjątkową strukturę. W takiej sytuacji bardzo ważna jest 
współpraca wszystkich podmiotów zainteresowanych problemami ochrony dziedzictwa. 
Przejawem tego zainteresowania powinno być podejmowanie różnorakich działań w tym 
zakresie. 
 „Program Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017” został 
przyjęty Uchwałą Nr XXXI/213/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 
września 2013 r., zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). Program opieki nad 
zabytkami jest podstawowym dokumentem służącym podejmowaniu działań dotyczących 
inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu 
kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Program opracowany został na cztery lata i będzie cyklicznie 
aktualizowany. Co dwa lata przedstawione zostanie Radzie Powiatu sprawozdanie z jego 
wykonania. 
Celem programów opieki nad zabytkami jest: 
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 
dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej; 
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania; 
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami; 
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 
opieką nad zabytkami. 
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II. Realizacja ”Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 

2013- 2017”    

Program ma służyć ochronie, sukcesywnej rewaloryzacji i wykorzystaniu lokalnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego do różnych dziedzin życia społecznego. 
Celem strategicznym „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 
2013-2017” jest zachowanie dziedzictwa kulturowego służące społeczno-gospodarczemu 
rozwojowi powiatu. Metodą do realizacji tak określonego celu jest jakościowe i ilościowe 
powiększenie form ochrony zabytków i opieki nad zabytkami stosowanych przez władze 
powiatu przy wykonywaniu zadań własnych realizowanych na rzecz lokalnego środowiska: 
infrastruktury podstawowej, społecznej oraz lokalnej społeczności (zasobów ludzkich).  
Cel ten realizowany jest poprzez wskazane w „Programie Opieki Nad Zabytkami Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2013-2017” kierunki działań w ramach trzech zdefiniowanych 
priorytetów:  
Priorytet  I. Zarz ądzanie  dziedzictwem  kulturowym  powiatu. 
Priorytet II: Ochrona krajobrazu kulturowego powiat u. 
Priorytet III: Promocja, edukacja i dokumentacja walorów dziedzictwa kulturowego 
powiatu. 
 
Priorytet  I. Zarz ądzanie  dziedzictwem  kulturowym  powiatu. 

1. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych. 

 
Na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego umieszczana jest  informacja o możliwości 
ubiegania się o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub 
budowlanych przy obiektach zabytkowych z terenu Powiatu Nowodworskiego.   
Uchwałą Nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 
2013 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej 
rozliczania i kontroli wykorzystania, stworzono możliwość otrzymania dotacji przez 
właścicieli obiektów zabytkowych  wpisanych do rejestru  prowadzonego przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

1) Dotacje z budżetu Powiatu Nowodworskiego: 
Z uwagi na fakt  przyjęcia  uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na koniec 
roku, w 2013 roku z budżetu powiatu nie udzielono dotacji. Natomiast w 2014 roku po raz 
pierwszy przyznano dotację na zabytek dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Stegnie w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich przy obrazie „Złożenie do grobu”. W 2015 roku wpłynął jeden 
wniosek od Parafii Greckokatolickiej p. w. Św. Mikołaja w Żelichowie, która otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 4. 995,00 zł. na zadanie „Remont ścian ryglowej części nawy z 
wymianą stolarki okiennej” w kościele. Beneficjent w tym przypadku zrezygnował z dotacji. 
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2) Prace  przy  zabytkach  stanowiących  własność Powiatu Nowodworskiego:  
a) Powiat Nowodworski będący właścicielem budynku zabytkowego (siedziba Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim), podejmuje działania w celu jego 
modernizacji i ochrony. W 2013 roku na opracowanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej na remont budynku starostwa wydano ze środków własnych 126.837 
zł. W 2015 roku wykonano oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych za kwotę 7.600 
zł oraz remont instalacji elektrycznej pierwszego piętra, parteru  i piwnic budynku za 
kwotę 8.000 zł. 

b) W 2014 roku Powiat Nowodworski pozyskał z zakresu małych projektów w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, środki na zadanie pt. „Remont 
dachu lokomotywowni w Nowym Dworze Gdańskim”. Celem realizacji zadania było 
umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności żuławskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki żuławskich obszarów oraz wzrost atrakcyjności turystycznej 
Żuław i Mierzei Wiślanej. Prace polegały na remoncie dachu nad lokomotywownią 
oraz częściowo nad tzw. łącznikiem, co kosztowało 85.212,92 zł z czego 
dofinansowanie z programu wyniosło 50.000,00 zł. Budynek jest własnością powiatu i 
znajduje się w wykazie  Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 
 

3) Dotacje przyznane przez Zarząd Województwa Pomorskiego dla właścicieli  
zabytków  znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego:    

 
     2013 rok 
lokalizacja obiektu nazwa zadania kwota 

dofinansowania 
Orłowo, gm. Nowy 
Dwór Gdański 

Prace restauratorskie, budowlane i 
konserwatorskie domu podcieniowego 

197. 154,00 zł 

Kmiecin, 
kościół p.w. św. Jadwigi 
Królowej 

Wykonanie izolacji wodochronnej 
średniowiecznych murów 
fundamentowych kościoła pw. św. Jadwigi 
Królowej 

47. 644,00 zł 

Drewnica, gm. 
Stegna 
gburski dom 
holenderski z 
zagrody 
holenderskiej typu 
wzdłużnego 

Prace konserwatorsko restauratorskie 
okien z ościeżnicami, okiennic i drzwi 
zewnętrznych gburskiego domu 
holenderskiego z 1894 r. 

31. 616,00 zł 
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     2014 rok 
lokalizacja 
obiektu 

nazwa zadania kwota 
dofinansowania 

Tuja, 
gm. Nowy 
Dwór Gdański 

Ratunek dla barokowego ołtarza głównego 
z kościoła pw. św. Jakuba w Tuji – etap I prac 
konserwatorskich 

27. 888,00 zł 

Stegna, 
gm. Stegna 
 

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie 

40. 000,00 zł 

Jantar, 
gm. Stegna 
 

Jantar, chata rybacka (XIX w). 
Remont kapitalny budynku 

117. 012,00 zł 

 
     2015 rok 
lokalizacja obiektu nazwa zadania kwota dotacji 
Mikoszewo, gm.  
Stegna 

Remont konstrukcji 
 podcienia oraz stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej domu podcieniowego w Mikoszewie 

60.000,00 zł 

Żelichowo, gm. 
 Nowy Dwór 
 Gdański 

Cyganek – Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja 
(XIV w.), remont ratunkowy ścian ryglowej części 
nawy z wymianą stolarki okiennej 

151.345,00 zł 

Żuławki, gm. 
 Stegna 

Remont okien i okiennic południowej części domu 
podcieniowego w Żuławkach 

33.525,00 zł 

 

 
4) Dotacje z budżetów gmin Powiatu Nowodworskiego: 

 
Nowy Dwór Gdański  
Gmina posiada zasady udzielania dotacji (Uchwała Nr 265/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w 
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków). W najbliższym czasie przyjęty będzie Program opieki nad zabytkami oraz   
Gminna Ewidencja Zabytków. 
Gmina jest właścicielem 4 obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków. 
Jednym z nich  jest pełniący funkcje turystyczne i kulturalne  Żuławski Park Historyczny. 
 
Dotacje z budżetu Gminy: 
Nazwa zadania objętego dotacją Kwota dotacji 
2014 rok  
remont barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. 
św. Jakuba w Tuji 

2.789 zł. 

wykonanie dokumentacji technicznej na remont domu 
podcieniowego w Lubieszewie 

6.250 zł. 

2015 rok  
konserwacja lica ściany 
zachodniej, podstawy 
wieży, konserwacja drzwi wejściowych- kościół p.w. 
Św. Mikołaja  w Żelichowie 
 

13.000 zł. 
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wykonanie dokumentacji technicznej renowacji 
budynku dawnej gospody w Jazowej 

2.000 zł. 

wykonanie prac remontowych ganku domu 
mieszkalnego „Orzechowy Dwór” Rychnowo 
Żuławskie 

2.500 zł. 

wykonanie prac remontowych ganku domu 
mieszkalnego „Orzechowy Dwór” Rychnowo 
Żuławskie 

2.500 zł. 

 
Ostaszewo 
Gmina posiada zasady udzielania dotacji (Uchwała Nr XL/225/2014 Rady Gminy Ostaszewo 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie). Program opieki nad zabytkami (Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/152/2013 
Rady Gminy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Program opieki nad zabytkami dla 
Gminy Ostaszewo na lata 2012-2016) oraz Gminną Ewidencję Zabytków. 
Gmina jest właścicielem 5 zabytków znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Jednym z nich jest budynek świetlicy w Nowej Kościelnicy  pełniący funkcje kulturalne. 
Gmina wyremontowała świetlicę w 2015 roku (termomodernizacja). Koszt całkowity zadania 
119.522,60 zł, nakłady gminy 83.235,32 zł. 
 
Dotacje z budżetu Gminy: 
Nazwa zadania objętego dotacją Kwota dotacji 
2015  
ekspertyza dendrochronologiczna elementów drewnianych 
konstrukcji dzwonnicy  Kościoła filialnego - Parafia p.w. Św. 
Jerzego w Jezierniku 

10.000 zł. 

 
Stegna  
Gmina posiada zasady udzielania dotacji (Uchwała Nr XLII/433/10 Rady Gminy z dnia 12 
października 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków) oraz 
Gminną Ewidencję Zabytków. Program opieki nad zabytkami zostanie w najbliższym czasie 
przyjęty. 
W ankiecie nie podano informacji o udzielonych dotacjach w okresie objętym 
sprawozdaniem. Gmina jest właścicielem 5 obiektów zabytkowych znajdujących się w 
Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 

Sztutowo 

Gmina posiada Program opieki nad zabytkami (Uchwała Nr XXV/226/2013 Rady Gminy 
Sztutowo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami na lata 2013-2016 na terenie Gminy Sztutowo) oraz Gminną Ewidencję 
Zabytków, nie ma zasad przyznawania dotacji. Gmina jest właścicielem 7 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków oraz 4 wpisanych w gminnej ewidencji zabytków. 
W 2013 i 2014 roku wykonano prace konserwatorskie przy zabytku stanowiącym własność 
gminy: 
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- w 2013 roku wykonano remont budynku „Psiarnia” mieszczącego się na  terenie Muzeum 
Stutthof w Sztutowie, polegający na wymianie stolarki okiennej, którego koszt wyniósł 
10.911,00 zł i pokryty został całkowicie ze środków gminy. 
- w 2014 roku wykonano w tym budynku remont polegający na wymianie pieca centralnego 
ogrzewania, którego koszt wyniósł 4.898,11 zł. ze  środków gminy. 
 
Krynica Morska 

Gmina Miasta Krynica Morska posiada Program opieki nad zabytkami (Uchwała Nr 
XX/250/13 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2013-
2016”) oraz Gminną Ewidencję Zabytków.  Nie posiada zasad przyznawania dotacji. Gmina 
jest właścicielem 1 zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz 4 wpisanych do Gminnej 
Ewidencji Zabytków. 
 

Poza dotacjami otrzymywanymi od samorządów powiatu i województwa, właściciele 
obiektów zabytkowych mają możliwość pozyskania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach również od Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

Priorytet I. Zarz ądzanie  dziedzictwem  kulturowym  powiatu. 

2. Podejmowanie działań umożliwiaj ących tworzenie miejsc pracy związanych z 
opieką nad zabytkami. 

 
Jednym z zadań w tym kierunku działania jest wspieranie szkolenia osób bezrobotnych w 
rzemiosłach związanych z tradycyjną sztuką budowlaną oraz wsparcie utrzymywania na 
rynku pracy zanikających rzemiosł i zawodów. W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w 
Nowym Dworze Gdańskim zorganizował szkolenie  dla 5 osób w zakresie: „Szkutnik 
laminator” w okresie od 05.10.2015 do 26.11.2015 r. finansowanego ze środków Funduszu 
Pracy w ramach Regionalnego Programu GRYF, którego inicjatorem jest Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku. Powyższe szkolenie trwało 300 godzin. Celem szkolenia było uzyskanie 
przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu szkutnictwa, w tym podstawowej wiedzy 
z dziedziny budowy, konserwacji i użytkowania jachtów, technologii prac stolarskich i 
mechanicznych, technologii materiałów chemicznych stosowanych w szkutnictwie, remontów 
i naprawy statków, jednostek i łodzi. Szkolenie przeprowadziła Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw  w Gdańsku. 
 
Priorytet II: Ochrona krajobrazu kulturowego powiat u. 

1. Rozszerzenie zasobu i ochrony środowiska kulturowego powiatu. 

W zmienianych lub nowo opracowywanych planach miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniane są zagadnienia z zakresu ochrony zabytków. Wszelkie działania 
inwestycyjne na terenach objętych ochroną konserwatorską wymagają opinii nadzoru 
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konserwatorskiego, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami.  Powyższe jest realizowane przez odpowiednie instytucje. 

Priorytet III: Promocja, edukacja i dokumentacja walorów dziedzictwa kulturowego 
powiatu. 

1. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym. 
2. Promocja dziedzictwa kulturowego. 

Powiat Nowodworski oraz gminy powiatu, promują kulturę i tradycje regionu poprzez 
organizację imprez, wydawnictwa itp. 

1) Zadania realizowane  przez Powiat Nowodworski: 
a) W 2013 roku Powiat Nowodworski wydał album fotograficzny „Perły Powiatu 

Nowodworskiego”, którego  koszt całkowity  wyniósł 33.234,00 zł a dofinansowanie z 
zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 25.000 zł. 

b) W ramach dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania „Żuławy i Mierzeja” 
pozyskanego przez Powiat Nowodworski zrealizowano w 2014 roku: 
- „Stworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Powiatu 
Nowodworskiego” w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim-  
koszt projektu wyniósł 34.161,50 zł. a dofinansowanie 24.222,44 zł. 
- „Urządzenie Pracowni kultury regionalnej oraz prowadzenie zajęć tematycznych w 
Nowym Dworze Gdańskim” – Zespół Szkół Nr 2 
koszt projektu wyniósł  23.304,00 zł. a  dofinansowanie 18.643,20 zł. 
- „Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altany oraz wyposażenie obiektu 
turystycznego w elementy małej infrastruktury” – Zespół Szkół Nr 2 
Koszt projektu wyniósł 27.890,25 zł. a dofinansowanie 21.055,00  zł. 

 
c) Zrealizowano film promujący Powiat Nowodworski 2013-2014. Koszt wyniósł 

32.338,00 zł a dofinansowanie  20. 960,00 zł 
 

d) Konkurs „Smak Żuław i Mierzei” - zrealizowano podczas dożynek w 2014 roku. 
Koszt wyniósł 18.420,00  zł. a dofinansowanie 15. 360,00 zł. 
Powiatowe dożynki samorządowe są organizowane corocznie z inną gminą z terenu 
powiatu. Podczas dożynek organizowane były następujące konkursy: smak dożynek,  
konkurs piękna wieś, konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe i wieniec 
dożynkowy. 

 
e) Kultywowanie i promocja bożonarodzeniowych tradycji Żuław i Mierzei Wiślanej 

oraz organizacja wigilii w 2014 roku.  Koszt wyniósł 35.048,00 zł. a dofinansowanie  
24.563,20 zł. 
 
Wigilia Powiatowa od 2012 roku corocznie organizowana jest na placu przed 
starostwem, podczas której można skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych. 
Można obejrzeć wystawę ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych 
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warsztatów terapii zajęciowej z Nowego Dworu Gdańskiego i Marzęcina oraz 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- wychowawczego w Nowym Dworze 
Gdańskim. Kolędy i jasełka wykonują uczniowie ZS NR 1 i Nr 2, SOSW oraz innych. 

 
f) Jarmark św. Dominika – Powiat Nowodworski wystawia stoisko podczas Jarmarku w 

Gdańsku. Na stoisku udostępniane są publikacje związane z regionem, rękodzieło, 
prezentacje organizacji i stowarzyszeń. 

 
g) Wojewódzkie Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowane zostały w 

2014 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Organizatorami obchodów byli Wojewoda 
Pomorski oraz Starosta Nowodworski. 
 

h) 15 – lecie Powiatu Nowodworskiego- uroczystość zorganizowana została 20 listopada 
2013 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.  
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, 
samorządowych, radni powiatowi wszystkich kadencji, obecni i byli pracownicy 
Starostwa Powiatowego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu,  
przedstawiciele firm współpracujących z powiatem, służby mundurowe i zaproszeni 
goście. 
 

i) Powiatowa Wiosna Rolnicza – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012, 2013, 
2014. Impreza mająca charakter pikniku rodzinnego, skierowana głównie do 
środowiska rolników. Podczas imprezy wystawiany był sprzęt rolniczy oraz 
prezentowane były oferty firm doradczych i stowarzyszeń. 

Powiat Nowodworski w ramach otwartych konkursów ofert co roku wspiera realizację 
przedsięwzięć  upowszechniających kulturę, sztukę oraz promocję regionu: 
- w 2013 roku  przeznaczono na kulturę i sztukę oraz turystykę  kwotę 17.240 zł. 
- w 2014 roku  przeznaczono na kulturę i sztukę oraz turystykę  kwotę 13.700 zł. 
- w 2015 roku przeznaczono na kulturę i sztukę oraz turystykę  kwotę 11.400 zł. 
 

2) Zadania realizowane  przez  gminy powiatu: 
a) w Nowym Dworze Gdańskim organizowane są Dni Żuław, impreza promująca kulturę 

regionu. W 2014  roku samorząd Gminy Nowy Dwór Gdański wydał publikację 
„Nowa przestrzeń życia”, której koszt wyniósł 9.922,50 zł.  
W dniu 11 września 2015 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze 
Gdańskim odbyła się Pomorska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 – 
utracone dziedzictwo.  

 
b) na terenie Gminy Ostaszewo organizowana jest  „Sierpniowa impreza kulturalna”, 

związana z promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego- 
odbywa się wtedy sympozjum na temat wielokulturowości miejsca zamieszkania, na 
temat zasobów jakimi dysponuje region, promowane jest dziedzictwo poprzez stoiska 
promocyjne, występy lokalnych twórców, udostępnienie Izby Historii i Tradycji 
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Gminy Ostaszewo, organizowane są konkursy mające na celu wykreowanie 
produktów. 

 
c) na terenie Gminy Stegna w miejscowości Jantar, organizowany jest Dzień Rybaka z 

prezentacją wyrobów z bursztynu jak i tradycyjnych potraw rybnych. Organizowane 
są odpusty parafialne jako podtrzymanie tradycji religijnych. Corocznie organizowane 
są Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu podczas których odbywają się także: 
konferencja, wystawy i prezentacja rękodzieła. Warto jeszcze nadmienić, że lokalne 
stowarzyszenia i inne podmioty działające na terenie Gminy Stegna podejmują 
działania dokumentujące dziedzictwo regionu poprzez: zamieszczanie potraw na 
Liście Produktów Tradycyjnych, zbieranie, archiwizacja zdjęć i dokumentów 
dotyczących historii regionu, które prezentowane są w formie wystaw a także 
utrwalanie wypowiedzi najstarszych mieszkańców. Jedna z parafii na terenie gminy 
przystąpiła do projektu „Szlak Jakubowy” wznawiając tradycje pielgrzymkowe. 
Powstają publikacje dotyczące historii, tradycji i obrzędów dotyczących terenu gminy. 
Dokonano częściowej rekonstrukcji strojów Gotów i Celtów przybywających nad 
Bałtyk tzw. Bursztynowym Szlakiem. 

 
d) na terenie Gminy Sztutowo odbywają się Dni Rybaka – impreza  corocznie 

organizowana w dniu Piotra i Pawła, nawiązująca do tradycji rybołówstwa oraz 
szkutnictwa. Wydarzenie łączy w sobie zarówno elementy teraźniejszości jak i 
historii. Uroczystościom towarzyszą obchody Ogólnopolskich Imienin Piotra i Pawła. 

 
W kolejnych latach realizacji „Programu  Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego 
na lata 2013-2017” planowane jest w miarę możliwości wspieranie inicjatyw podejmowanych 
przez właścicieli zabytków mających na celu zahamowanie procesu degradacji zabytków a 
tym samym dążenie do poprawy stanu budynków zabytkowych. Podejmowane będą 
przedsięwzięcia mające za zadanie kultywowanie tradycji  i promocję regionu. 
Powyższe działania z pewnością przyczynią się do większej ochrony dziedzictwa 
kulturowego Powiatu Nowodworskiego. 
 
 


