
            

     Uchwała Nr 170/ 2016 

                 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

      z dnia 10 marca 2016 r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie 
działalności pożytku publicznego w 2015 roku. 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

z 2015 r. poz. 1445 z  późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIX/284/2014 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 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 2015 rok”, uchwala się: 

 
      § 1. 
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności 

pożytku publicznego w 2015 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
      § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

       Wz. STAROSTY 
        (-) 

   Barbara Ogrodowska 
         Wicestarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      UZASADNIENIE 
 
Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 29 

października 2014 r. przyjęła „Roczny 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 2015 rok”. 

W 2015 roku konkursy ofert zostały ogłoszone Uchwałą Nr 16/2015 Zarządu Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 stycznia 2015 roku 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.  

Ogłoszenie wyników nastąpiło Uchwałą Nr 26/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 25 lutego 2015 roku. 

 

 

 

      
       Wz. STAROSTY 

        (-) 
  Barbara Ogrodowska 
        Wicestarosta 
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             Załącznik do Uchwały Nr 170/2016 
             Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
             z dnia 10 marca  2016 r. 
 

Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego 
w 2015 roku 
Lp.   Nazwa oferenta i zadania                        Cele  Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
rozliczonej 
dotacji 

1. Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół Nowodworskiego 
Ogólniaka w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Powiatowy festiwal piosenki 
anglojęzycznej 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•organizacja imprezy kulturalnej o charakterze powiatowym, 
•promowanie i inspirowanie twórczości muzycznej oraz 
zdolności językowych, 
•promocja działalności Stowarzyszenia, 
•rozwijanie umiejętności językowych, 
•nawiązanie kontaktów, 
•promocja produktu lokalnego- Liceum Ogólnokształcącego, 
•zwiększenie wiedzy wśród społeczności lokalnej w zakresie 
działalności szkoły, w szczególności jakości pracy. 

500,00 zł 500,00 zł 

2. Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół Nowodworskiego 
Ogólniaka w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Organizacja Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego o tematyce wojennej,  
obozowej i patriotycznej 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•pielęgnowanie postaw patriotycznych i upowszechniania 
kultury języka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
•popularyzacja piękna i wartości narodowej kultury, 
•promocja działalności kulturalnej prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nowodworskiego 
Ogólniaka oraz promocja Zespołu Szkół  Nr 1 w Nowym 
Dworze Gdańskim 
•integracja środowiska lokalnego i środowiska oświatowego, 
•promocja produktu lokalnego: muzeum Stutthof w 
Sztutowie.  
 

700,00 zł 700,00 zł 
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3. Stowarzyszenie Kulturalni Stegna  
 
Pergamanowy  zawrót głowy 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób powyżej 18 roku 
życia oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej wśród 
mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, 
•integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu, 
•kultywowanie tradycji i technik rękodzieła, 
•rozwój twórczych inicjatyw, 
•wzrost poczucia własnej wartości wśród uczestników 
zadania publicznego. 

1.500,00 zł 1.500,00 zł 

4. Parafia Św. Elżbiety Węgierskiej w 
Lubieszewie 
 
Festyn odpustowy dla mieszkańców 
Powiatu Nowodworskiego 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•rozwój życia kulturalnego, 
•integracja środowiska Powiatu Nowodworskiego, 
•poszerzanie poglądów światopoglądowych, 
•rozwój życia duchowego. 

800,00 zł 800,00 zł 

5. Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze Oddział  Regionalny w 
Gdańsku 
 
Upamiętnienie nadania imienia 
Melchiora Wańkowicza przystani 
wodnej w Osłonce 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•uroczyste i trwałe upamiętnienie istotnego dla Powiatu 
Nowodworskiego wydarzenia. 

500,00 zł 500,00 zł 

6. Stowarzyszenie Miast Partnerskich 
Nowego Dworu Gdańskiego 
 
Organizacja imprez promujących 
produkty lokalne 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•nawiązywanie i rozszerzanie przyjaźni między 
mieszkańcami Hennef i Powiatu Nowodworskiego 
•ukazywanie walorów regionalnych potraw, 
•przybliżenie kultury i historii regionu. 

600,00 zł 600,00 zł 

7. Fundacja „Mikael” w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Czas trzech kultur- cykl warsztatów 
twórczych 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•przywrócenie tradycji wspólnego kolędowania do 
przestrzeni publicznej oraz szerzenie wartości prorodzinnych 
i wspólnotowych, 
•zmotywowanie społeczności do podejmowania wspólnych 
działań na rzecz społeczności lokalnej, 

600,00 zł 600,00 zł 
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•wspieranie twórczej aktywności społecznej i 
współuczestniczenie w rozwijaniu kultury i sztuki na terenie 
własnego miasta i powiatu, 
•zwiększenie potencjału wolontariatu w zakresie współpracy 
na rzecz aktywizacji wspólnotowej. 

8. Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP ZOP Nowy Dwór 
Gdański 
 
Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
• integracja młodzieży i szkół wokół problemu ochrony 
przeciwpożarowej, 
• jej aktywizacja do życia koniecznego w świecie  dorosłych 
zgodnie z zasadą „ ucząc – bawimy się”, chronimy naszą 
kulturę i sztukę oraz „małą ojczyznę”. 

500,00 zł 500,00 zł 

9. Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP ZOP Nowy Dwór 
Gdański 
 
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•uroczyste upamiętnienie Dnia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia 
Strażaka 4 Maja, 
•prezentacja roli strażactwa w życiu Miasta i Gminy oraz 
Powiatu Nowodworskiego, uhonorowanie społecznych 
zasług. 

300,00 zł 300,00 zł 

10. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna Gminy Sztutowo 
 
 
Tradycje Mierzei Wiślanej w świetle 
10 lat działalności LOT Sztutowo – 
wydanie folderu 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji regionu 
Pomorza, 
•kultywowanie tradycji regionalnych poprzez zachowanie 
dokumentacji o wydarzeniach związanych z tradycjami 
poprzez wydanie i rozpowszechnianie folderu „Tradycje 
Mierzei Wiślanej” – 500 sztuk folderu trafiło do osób 
zamieszkujących region oraz turystów z całej Polski. 

800,00 zł 800,00 zł 

11. UKS „Morze” 
 
Piłka lekarstwem na nudę 

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 psychofizycznego, 
•rozwijanie zasad poszanowania drugiego człowieka i 

2.600,00 zł 2.600,00 zł 
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krzewienie zasad fair play, 
•zagospodarowanie czasu wolnego. 

12. Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół Nowodworskiego 
Ogólniaka w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Kajakiem po Tudze 
 
 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wśród dzieci, 
młodzieży o dorosłych, 
•popularyzowanie ruchu na świeżym powietrzu, 
•promocja sportu jako zdrowego stylu życia, 
•promocja działalności stowarzyszenia oraz Zespołu Szkół 
Nr 2, 
•integracja środowiska lokalnego. 

500,00 zł 500,00 zł 

13. UKS Ogólniak w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Od smyka do zawodnika- siatkówka z 
UKS Ogólniak 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•promocja i popularyzacja piłki siatkowej na terenie Powiatu 
Nowodworskiego, 
•doskonalenie siatkarskich umiejętności technicznych i 
taktycznych, 
•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, 
•promocja Powiatu Nowodworskiego. 

2.500,00 zł 2.500,00 zł 

14. Towarzystwo Mierzei Wiślanej 
 
Beach soccer, sport regionalny – 
popularyzacja poprzez szkolenie dzieci 
i młodzieży oraz organizowanie 
zawodów. 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez 
organizację zajęć, 
•upowszechnianie beach soccera jako sportu regionalnego, 
•ukazanie młodemu pokoleniu, że aktywne wykorzystanie 
czasu wolnego przyczyni się do ich rozwoju, 

3.000,00 zł 3.000,00 zł 
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•integracja środowiska, 
•powiększenie ilości uprawiających beach soccer w Polsce. 

15. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna Gminy Sztutowo 
 
Nordic walking w Krainie 
Kormoranów 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•zwiększenie zainteresowania sportem i rekreacja na Mierzei 
Wiślanej, 
•rozpowszechnienie tradycji otwartych imprez rekreacyjno- 
sportowych, 
•popularyzacja aktywnego wypoczynku weekendowego. 

600,00 zł 600,00 zł 

16. Warszawska 54.org Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w 
Nowym Dworze Gdańskim 
 
Krzewimy sport wśród młodzieży 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, 
•promocja Powiatu Nowodworskiego, 
•aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, 
zagospodarowanie czasu wolnego, 
•krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, 
•promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

800,00 zł 800,00 zł 

17. Ludowy Klub sportowy „Żuławy” w 
Nowym Dworze Gdańskim 
 
Organizacja zajęć i imprez sportowo 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
Powiatu Nowodworskiego 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży w 
sportowe zajęcia pozalekcyjne, 
•utrwalenie wśród dzieci i młodzieży nawyków regularnego 
uprawiania sportu, 
•oderwanie od zagrożeń wynikających z uzależnień i 
patologii społecznej, 
•promowanie zdrowego stylu życia bez używek, 
•przeciwdziałanie agresji podczas udziału w zajęciach czy 
zawodach oraz rozwiązywanie problemów emocjonalnych 
charakterystycznych dla danej grupy wiekowej, 
•zapewnienie godziwego zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
•wymiana doświadczeń w szkoleniu, 
•ożywienie zainteresowania młodzieży kulturą fizyczną i 
sportem. 
 

8.000,00 zł 8.000,00 zł 
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18. Żuławskie Towarzystwo Sportowe 
 
Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych poprzez organizację 
zajęć i imprez sportowych dla 
mieszkańców Powiatu  

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•spędzanie wolnego czasu na sportowo przez uczestników, 
•prowadzenie zajęć treningowych z piłki nożnej, tenisa 
stołowego oraz koszykówki, 
•walka z nałogami poprzez prowadzenie zajęć sportowych, 
•rywalizacja sportowa w duchu fair play, 
•podnoszenie zdrowotności i tężyzny fizycznej dzieci i 
młodzieży, 
•popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych, 
•organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci i 
młodzieży, 
•promocja zdrowia przez propagowanie rozwoju kultury 
fizycznej, 
•aktywizacja społeczności lokalnych do udziału w 
rozgrywkach sportowych, 
• integracja  środowiska lokalnego. 

6.500,00 zł 6.500,00 zł 

19. Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych ZOP Nowy Dwór Gdański 
 
Powiatowa Olimpiada Sportowa OSP 
i ZOSPRP Powiatu Nowodworskiego 
Płomień 2015 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•sprawdzenie fizycznych umiejętności strażaków oraz 
innych uczestników, 
•rywalizacja sportowa, 
•integracja różnych środowisk wokół spraw sportu i ochrony  
przeciwpożarowej. 

600,00 zł 
 

598,66 zł 
 

niewykorzystana  
kwota wraz z 
odsetkami została 
wpłacona w 
wysokości 1,39 zł 

20. Fundacja „Mikael” w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Trekking po piasku 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja wszelkiej aktywności fizycznej i rekreacyjnej 
wśród mieszkańców Powiatu, 
•rozwój trekkingu rekreacyjnego na terenie Powiatu, 
•dodatkowa promocja walorów i potencjału Mierzei 
Wiślanej. 

600,00 zł 600,00 zł 

21. Stowarzyszenie Kmiecin 
 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•rozwój kultury fizycznej i sportu, 

500,00 zł 500,00 zł 
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Organizacja XVI Wiosennego Turnieju 
w Piłce Siatkowej 

•pobudzenie społeczności lokalnych do aktywności fizycznej 
i lokalnych inicjatyw, 
•integracja społeczeństwa poprzez duże wydarzenie 
sportowo- kulturalne, 
•promowanie rywalizacji w myśl fair-play, 
•promocja Powiatu oraz Stowarzyszenia, 
•podtrzymywanie tradycji organizacji turnieju 
samorządowego, 
•budowanie współpracy Żuław i Mierzei Wiślanej. 

22. Stowarzyszenie wystarczy Jeden 
Uśmiech z Elbląga 
 
W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia 
sportowo rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży z Gminy Ostaszewo 

 Celem realizacji zadania publicznego  było: 
•integracja i aktywizacja młodzieży  
•zwiększenie aktywności  ruchowej, 
•kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży 
poprzez aktywność społeczno- rekreacyjną, 
•poprawa kondycji fizycznej, 
•przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród  
młodzieży,  
•zwiększenie poczucia własnej wartości, 
•ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego 
czasu. 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 

23. Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze Oddział Regionalny w 
Gdańsku 
 
Wyprawa kajakowa 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja sportów kajakowych  jako formy spędzania 
czasu wolnego, rekreacji, wypoczynku i aktywnego 
krajoznawstwa. 

400,00 zł 400,00 zł 

24. Fundacja Strefa Mocy Sztutowo 
 
Wykorzystaj potęgę wiatru 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•nabycie umiejętności pilotażu latawców pociągowych przez 
młodzież. 

600,00 zł 600,00 zł 

25. Żuławskie Towarzystwo Sportowe 
 
Ruch jest lekiem- ochrona i promocja 
zdrowia poprzez aktywizację ruchową 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
•pobudzenie społeczności lokalnej do czynnego udziału w 
aktywnym spędzaniu czasu wolnego, 
•promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz 

400,00 zł 400,00 zł 
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społeczności osób dorosłych, 
•przekazywanie informacji na temat podnoszenia poziomu 
wiedzy społeczeństwa o problemach związanych z 
nadużywaniem środków psychotropowych i możliwości 
zapobiegania temu zjawisku. 

26. Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział w Nowym 
Dworze Gdańskim 
 
Organizacja przedsięwzięć mających 
na celu ochronę i promocję zdrowia, 
korzystanie z basenu w Jantarze 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
 •poprawa warunków zdrowotnych 
  poprzez rehabilitację, 
 •integracja członków stowarzyszenia.  
 

500,00 zł 500,00 zł 

27. Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze Oddział Regionalny w 
Gdańsku 
 
Cykl wycieczek pieszych, w tym nordic 
walking. 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
 •promocja zdrowia przez popularyzację  aktywnego stylu 
życia, 

 •propagowanie turystyki pieszej jako  formy spędzania czasu 
wolnego, rekreacji, wypoczynku i aktywnego krajoznawstwa 
służącej zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego 

300,00 zł 300,00 zł 

28. Pomorski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
 
 
 
 
Podsumowanie Promocji Honorowego 
Krwiodawstwa- Dzień Honorowego 
Dawcy Krwi PCK 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
 •promowanie honorowego krwiodawstwa, szczególnie wśród 
osób młodych, które jeszcze nigdy nie oddawały krwi i wśród 
tzw. dawców pierwszorazowych, 
 •zachęcenie krwiodawców do systematycznego oddawania 
krwi, 
 •zwiększenie liczby nowych osób  honorowo i 
 systematycznie oddających krew, 
 •integrowanie środowiska honorowych  dawców krwi, 
 •aktywna działalność na rzecz samowystarczalności Powiatu 
Nowodworskiego, województwa pomorskiego w krew i jej 
składniki, 
 •wzrost aktywności dorosłej młodzieży szkolnej oddającej 
krew, 

1.100,00 zł 1.100,00 zł 
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 •uhonorowanie najaktywniejszych, najbardziej 
 systematycznych krwiodawców i klubów HDK PCK  
Powiatu Nowodworskiego, 
•promowanie bezinteresowności, zachowań humanitarnych i 
wrażliwości na potrzeby drugiego  człowieka. 

29. Uczniowski Klub Sportowy „Morze” 
Stegna 
 
FMS- test w celu ochrony zdrowia i 
przeciwdziałaniu wadom postawy 
 

 Celem realizacji zadania publicznego  było: 
 •ocena, identyfikacja problemu jakim są wady postawy 
wieku rozwojowego, 

 •profilaktyka wad postawy u dzieci,  młodzieży dorosłych, 
 •zmniejszenie prawdopodobieństwa doznania urazu 
 sportowego. 

600,00 zł 600,00 zł 

30. Warszawska 54.org 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Skarby Nowego Dworu Gdańskiego- 
Projekt Geocachingowy 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
 •poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 2 w 
zakresie organizacji, współdziałania w grupie, 

 •poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjów z 
zakresu matematyki, języka angielskiego i turystyki, 

 •propagowanie wiedzy regionalnej, 
 •pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu, 
 •stworzenie możliwości poznania historii miasta zabytków, 
 •profesjonalne szkolenie z instruktorem geocachingu, 
 •wykorzystanie technologii  informatycznej i 
 komunikacyjnej, 

 •stworzenie możliwości wykazania się twórczą postawą i 
zamiłowaniem do  turystyki regionalnej, 
 •propagowanie wiedzy ekologicznej. 

500,00 zł 300,00 zł 
 
 

stowarzyszenie 
musi 

zwrócić kwotę 
200,00 zł oraz 

odsetki-  
wydatek 

niekwalifikowany 

31. Warszawska 54.org 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Świat pełen tajemnic – Klub Młodego 
Podróżnika 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
 •kształtowanie i rozbudzanie zamiłowania do uprawiania 
turystyki i aktywnego trybu życia, 
 •zdobywanie wiedzy mieszkańców i uczniów z zakresu 
turystyki, historii i kultury regionu, 
 •poszerzanie umiejętności pracy zespołowej, integracji wśród 
uczniów, 

500,00 zł 500,00 zł 
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 •poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat profilu 
kształcenia zawodowego. 

32. Warszawska 54.org 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
Atrakcje Pętli Żuławskiej 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
 •popularyzacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 
Powiecie Nowodworskim, 
 •poznawanie walorów turystycznych i regionalnych Żuław 
od strony dróg wodnych Pętli Żuławskiej, 
 •nauka bezpiecznego przebywania na wodzie, 
 •promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

300,00 zł 300,00 zł 

33. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja i 
Pomoc” 
 
Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci 
niepełnosprawnych 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu, 
 •integracja środowisk dzieci niepełnosprawnych z różnych 
 placówek, 

 • rozwijanie samodzielności, 
 • rozwijanie procesu kontaktu z otoczeniem, 
 • spędzanie dnia na łonie natury. 

500,00 zł 500,00 zł 

34. UKS Ogólniak w Nowym Dworze 
Gdańskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obóz sportowo- rekreacyjny 
Charzykowy 2015 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja walorów turystycznych województw 
 pomorskiego, 
•popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
•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. 

400,00 zł 400,00 zł 
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35. Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze Oddział Regionalny w 
Gdańsku 
 
VIII Żuławski Rajd Rowerowy 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja walorów turystycznych powiatu, 
•aktywne wspieranie inicjatyw  turystycznych przez 
propagowanie turystyki rowerowej jako formy spędzania 
czasu wolnego, rekreacji, wypoczynku i krajoznawstwa. 

200,00 zł 200,00 zł 

36. Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze Oddział Regionalny w 
Gdańsku 
 
XII Spływ Wodami Żuław 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja walorów turystycznych powiatu, 
•aktywne wspieranie inicjatyw pro turystycznych przez 
propagowani turystyki kajakowej jako formy spędzania 
czasu wolnego, rekreacji, wypoczynku i krajoznawstwa. 

200,00 zł 200,00 zł 

37. Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze Oddział Regionalny w 
Gdańsku 
 
X Rajd  Fanatyka 

Celem realizacji zadania publicznego było: 
•popularyzacja walorów turystycznych powiatu, 
•aktywne wspieranie inicjatyw pro turystycznych przez 
propagowanie turystyki kajakowej jako formy spędzania 
czasu wolnego, rekreacji, wypoczynku i krajoznawstwa. 

200,00 zł 200,00 zł 

38. Stowarzyszenie Żeglarskie „Wojtuś”  
 
Spływ Kajakowy- Dopływami Wdy do 
kaszubskiego morza 

 Celem realizacji zadania publicznego było: 
 •promocja turystyki wodnej i wypoczynku na wodzie, 
 •rozwój krajoznawstwa, 
 •promocja Powiatu Nowodworskiego na ziemi kaszubskiej. 

400,00 zł 400,00 zł 

39. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym 
Dworze Gdańskim 
 
Organizacja obozu turystyczno-
wypoczynkowego dla młodzieży z 
Powiatu Nowodworskiego 

 Celem realizacji zadania publicznego   było: 
 • pożyteczne spędzenie czasu, 
 •rywalizacja podczas gier i zabaw, 
 •zapoznanie się z historią terenu  zamieszkania, 
 •integracja środowisk, 
 •zainteresowanie sportem i rekreacją. 

500,00 zł 
 
 
 
 
 

500,00 zł 
 
 
 
 
 

40. Lokalna Organizacja Turystyczna 
Gminy Sztutowo 
 
Dzień Rybaka w Kątach Rybackich 

 Celem realizacji zadania publicznego  było: 
 •podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji regionu 
Pomorza, 

 •zwiększenie liczby turystów odwiedzających Gminę 
Sztutowo poprzez zainteresowanie ich tradycjami 
związanymi z morzem i Zalewem Wiślanym.  

600,00 zł 600,00 zł 
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41. Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział w Nowym 
Dworze Gdańskim 
 
Organizacja wycieczki na terenie 
województwa pomorskiego Chojnice i 
Wiele 

- 300,00 zł zwrot dotacji 

42. Klub Sportowy „Bryza” Sztutowo 
 
Poprawa kondycji fizycznej 
mieszkańców poprzez 
upowszechnianie rekreacji i 
aktywnego trybu życia bez używek, 
zwiększenie dostępności społeczności 
lokalnej do różnorodnych form 
aktywności sportowej 

-  rezygnacja rezygnacja 

 
          

       Wz. STAROSTY 
                      (-) 

    Barbara Ogrodowska 
                        Wicestarosta 

 


