Uchwała Nr 19/37/2015
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.1)), uchwały Nr
XLIV/357/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok oraz uchwały Nr 12/21/2015 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia
4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r.
Zarząd Powiatu Kartuskiego
w składzie:
Janina Kwiecień – Starosta Kartuski
Bogdan Łapa – Wicestarosta
Zdzisław Sokół – Członek Zarządu
Janusz Bystron – Członek Zarządu
Piotr Leszczyński – Członek Zarządu
uchwala, co następuje:

§ 1. W oparciu o opinię komisji opiniującej oferty udziela się dotacji na wsparcie realizacji
zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r. w następujących zakresach: nauki, edukacji,
oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i
pomocy społecznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; porządku i
bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności; ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego organizacjom pozarządowym i podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. 1. Wysokość przyznanych środków określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok
2015 w działach: 854 rozdział 85495 § 2360, 851 rozdział 85195 § 2360, 852 rozdział 85295 §
2360, 921 rozdział 92195 § 2360, 754 rozdział 75495 § 2360, 900 rozdział 90095
§ 2360 i 010 rozdział 01095 § 2360.
§ 3. Szczegółowe informacje i uzasadnienie wyboru bądź odrzucenia ofert zamieszcza się
w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 marca 2015 r.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Referatu Ochrony Zdrowia
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Kartuzach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 i na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kartuski
/-/ Janina Kwiecień

Załącznik
do uchwały nr 19/37/2015
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r.
realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) Zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
preferowane w formie wykładów i innych form doskonalenia, warsztatów, happeningów,
wycieczek edukacyjnych, obozów – jako działania zintegrowane:
Wysokość przyznanych
środków publicznych
Zadanie a) wspieranie działań wychowawczych, edukacyjnych, promujących wartości i postawy
społecznie pożyteczne poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu ferii letnich
„Ekstra, Bomba, Szał –
kreatywne formy spędzania
czasu wolnego dzieci i
Fundacja „Zdrowie Na Końskim
młodzieży z rodzin
7 000,00 zł
Grzbiecie”
zagrożonych patologiami z
1.
obszaru Powiatu Kartuskiego,
wspomagające rozwój
społeczny, intelektualny
i emocjonalny”
Stowarzyszenie Edukacja Plus
Planszówki
2.
1 850,00 zł
Integracja
w Baninie – Kontynuacja
Stowarzyszenie dla Rozwoju
„Dobry start drogą do kariery 8 820,00 zł
Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach
3.
edycja II”
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

4.

Stowarzyszenie „Borowy Las dla
Przyszłości”

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Heweliusz

„Gdzie zaczyna się
nieskończoność?
Letnie spotkania zdolnych”
„Komunikacja
z gwiazdami”

12 280,00 zł
3 000,00 zł

Zadanie b) zadania i projekty edukacyjne przeciwdziałające uzależnieniom uczniów szkół
ponadgimnazjalnych od narkotyków, alkoholu, tytoniu, internetu i innych, oraz ryzykownych zachowań
seksualnych, połączone z edukacją rodziców
nie złożono ofert w tym zadaniu
Zadanie c) działania edukacyjne i wychowawcze o zasięgu ponadgminnym mające na celu integrację
społeczną osób pełno i niepełnosprawnych, zwiększenie tolerancji wobec niepełnosprawności
Polski Związek Niewidomych
Wyjazd rekreacyjno4 000,00 zł
Okręg Pomorski
krajoznawczy
6.
„Śladami Unii Lubelskiej”
„Rozwiń Skrzydła”
„Poznajmy się….”
2 135,00 zł
7.
8.

Stowarzyszenie „Tacy Sami”

„Ja i Ty – integracja nie boli”

4 250,00 zł

„Festyn integracyjny z okazji
0,00 zł
dnia dziecka”
Zadanie d) działania wychowawcze, edukacyjne i międzygeneracyjne wzmacniające więzi
międzypokoleniowe – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych
i narodowych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej
Wanoga „Młodzëznë” do
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Strzelna Kujawskiego –
2 000,00 zł
Oddział w Baninie
10.
kolebki norbertanek
żukowskich
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
„Samorząd uczniowski drogą
„Klasztorna”
11.
6 600,00 zł
w kierunku demokracji”
9.

12.

Stowarzyszenie „Szkolna Przyjaźń”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi
„Przyjazna Wieś Kaszubska”

Piknik historyczno-wojskowy
„Pomorze 1939”

14 103,00 zł

Zadanie e) edukacja w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy
informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych i postaw badawczych
13.

Stowarzyszenie Powiatowego
Sejmiku Młodzieży

MykReatywNi

3 700,00 zł

Zadanie f) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie umiejętności uczestnictwa w
kulturze
„Wspólne muzykowanie w
Stowarzyszenie „Młodzieżowa
orkiestrze dętej – animacja
9 000,00 zł
Orkiestra Dęta Łapalice”
społeczna młodzieży i ich
14.
rodziców w lokalnych
inicjatywach”
Stowarzyszenie
XI Konkurs „Kaszubskie
2 000,00 zł
„Akademia Głodnica”
15.
Madonny”

16.

17.
18.

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Niepełnosprawnym Wychowankom
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego
Stowarzyszenie „Przyszłość”

„Kurtyna w górę”

3 087,00 zł

„Zagubieni w sieci”

1 375,00 zł

Europejska Fundacja Promocji
Kultury „Wyspa Artystów”

„Studyjne warsztaty wokalne
dla młodzieży”

0,00 zł

„Szczyt Wieżyca” – Lokalna
Zjazd Mikołajów 2015
2 000,00 zł
Organizacja Turystyczna
Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
„Kultura i my”
2 800,00 zł
20.
Wiejskich „Hopowianki”
g) promocja wolontariatu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
nie złożono ofert w tym zadaniu
Zadanie h) organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych w celu profesjonalizacji ich działań
m.in. z zakresu prowadzenia księgowości, zagadnień dotyczących aspektów prawnych prowadzenia
organizacji pozarządowych i innych
Fundacja Edukacji i Działań
„Wzmocnienie III sektora w
5 000,00 zł
21.
Społecznych
pow. Kartuskim”
19.

2) Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
Wysokość przyznanych
środków publicznych
Zadanie a) promocja i edukacja w zakresie propagowania krwiodawstwa i transplantologii
XV Edycja Turnieju
Pomorski Oddział Okręgowy
Honorowego Krwiodawstwa
2 650,00 zł
Polskiego Czerwonego Krzyża
1.
„Ty też możesz komuś
uratować życie”
Zadanie b) promocja zdrowia psychicznego, poprawa kondycji psychicznej oraz działań
sprzyjających postawom akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi
nie złożono ofert w tym zadaniu
Zadanie c) promocja zachowań profilaktycznych i zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu kartuskiego
na temat wpływu na własne zdrowie, skutków i przyczyn powstawania niektórych chorób
„Dbam o zdrowie, bo
Stowarzyszenie „Tacy Sami”
3 000,00 zł
profilaktyka pomaga mojej
2.
kondycji”
Stowarzyszenie Edukacja Plus
Nordic Walking – przyjemniej
0,00 zł
Integracja
3.
zapobiegać niż leczyć
Lp.

4.
5.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Fundacja Kultury BOR-EK

Muzycznie pozytywni

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

„Czas na zdrowie”

4 650,00 zł
1 700,00 zł

3) Zadania publiczne w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
i pomocy społecznej:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Zadanie a) promowanie aktywności społeczno-zawodowej osób
przedsięwzięcia artystyczne, sportowe i kulturalne
Polski Związek Niewidomych Okręg
Rekreacja na sportowo
Pomorski
„Powitanie Lata 2015”
1.

2.

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Niepełnosprawnym Wychowankom
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego

3.

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych przy S.O.S.W.
w Kartuzach

4.

5.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi
„Przyjazna Wieś Kaszubska”

„Kultura i smaki świata”

„Wakacje bez telewizji –
aktywny wypoczynek na
Słonecznym Wzgórzu”

Wysokość przyznanych
środków publicznych
niepełnosprawnych poprzez
2 200,00 zł

0,00 zł

3 500,00 zł

„Jesteśmy Razem” V
Powiatowe Obchody
Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych

1 260,00 zł

„Sprawni inaczej są obok
nas”

3 000,00 zł

Zadanie b) podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz łamanie barier i stereotypów
dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez szerokie działania informacyjno-edukacyjne
w środowisku lokalnym
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury,
„Razem łatwiej”
0,00 zł
Aktywizacji, Rehabilitacji, Terapii
6.
i Autonomii „Karta”
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
„Jesteśmy razem”
2 500,00 zł
7.
Mściszewice
Zadanie c) zwiększenie świadomości w zakresie przemocy domowej i uzależnień od środków
psychoaktywnych m.in. poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, festyny, happeningi, konferencje
Parafia Katolicka p.w. Niepokalanego
Akademia damsko-męska
4 500,00 zł
Poczęcia NMP w Grzybnie
„Nas dwoje”
8.

9.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich „Hopowianki”

Zadanie d) zwiększenie wiedzy o
z przedsiębiorczości społecznej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Ekonomii Społecznej „Spoekon”
10.

„Uśmiech dla wszystkich –
organizacja festynu
profilaktycznego w
Wilanowie”
ekonomii społecznej i promocja

2 000,00 zł
korzyści

płynących

„Wioski tematyczne – szansą
na rozwój Powiatu
8 780,00 zł
Kartuskiego”
Zadanie e) tworzenie specjalistycznych form rehabilitacji wynikających ze specyficznych potrzeb osób
niepełnosprawnych i ich otoczenia
Prowadzenie zajęć
hipoterapeutycznych dla
dzieci niepełnosprawnych
oraz dzieci i młodzieży
Fundacja „Zdrowie Na Końskim
z rodzin zagrożonych
0,00 zł
Grzbiecie”
11.
patologiami z obszaru
Powiatu Kartuskiego w celu
poprawy zdrowia, jakości
życia oraz aktywizacji
sportowej
„Coraz sprawniejsi, bardziej
samodzielniejsi –
Stowarzyszenie „Tacy Sami”
rehabilitacja osób
12.
5 000,00 zł
niepełnosprawnych, terapia
rodzin.”
„Parasol” – projekt grupy
Stowarzyszenie Świat Autyzmu
wsparcia dla rodzin dzieci
13.
7 260,00 zł
z autyzmem
Zadanie f) promowanie idei rodzicielstwa zastępczego
nie złożono ofert w tym zadaniu

4) Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego:
Wysokość
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
przyznanych środków
publicznych
Zadanie a) organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego
i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub

1.

2.

3.

4.

Stowarzyszenie Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Kaszuby” w
Kartuzach

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział w Baninie

Mieszkańcy Powiatu
Kartuskiego pielęgnują
kaszubską kulturę jako
dziedzictwo narodowe poprzez
działalność i występy
artystyczne Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca
„Kaszuby” z Kartuz
„Spotkania z Literaturą
i Muzyką Kaszub”

Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego

„Jarmark Kaszubski” –
konkurs o puchar Starosty
Kartuskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
„Klasztorna”

„Historia Kartuz w fotografii
utrwalona”

5.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

6.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich w Chwaszczynie

„Organizacja konkursów,
przeglądów, festiwali
mających na celu zachowanie
języka kaszubskiego”
Przygotowanie materiału na
płytę CD z kolędami
kaszubskimi autorstwa
twórców z Chwaszczyna
(opracowanie aranżacji
utworów, przygotowanie
wokalne i muzyczne całego
projektu)

4 000,00 zł

2 000,00 zł

1 000,00 zł
2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Niepełnosprawnym Wychowankom
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego

„Muzyka kaszubska pobudza
zmysły”

0,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Sołectwa Kolonia

Teatr Kaszubski – „Bôjczi” –
w oparciu o wybrane bajki
i legendy kaszubskie.”

2 000,00 zł

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

„Najsmaczniejszy Jarmark
Dożynkowy”

1 600,00 zł

Stowarzyszenie „Szkolna Przyjaźń”

„Małe wsie, duże zabytki”

11.

Stowarzyszenie dla Rozwoju
Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach

„Przeszłość regionu – skarbem
dla przyszłości”

0,00 zł

12.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice

„Dobra kultury wśród nas”

0,00 zł

13.

Stowarzyszenie „Borowy Las dla
Przyszłości”

„Noc listopadowa”

7.

8.

9.
10.

14.

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Fabularyzowany film
dokumentalny o zanikających

1 340,00 zł

4 900,00 zł
6 000,00 zł

15.

Fundacja Rozwój

kaszubskich zwyczajach
i obrzędach”
I Mistrzostwa Pisania
Kaszubskich Baśni i Legend –
Jak to właściwie było.”

0,00 zł

16.

Stowarzyszenie
„Akademia Głodnica”

Kronika szkolna z Bącza

0,00 zł

17.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich w Paczewie

Smaki Kaszub w Skandynawii

6 160,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kartuzach
„Copernicus”

„Organizowanie działań
mających na celu
pielęgnowanie dziedzictwa
narodowego i regionalnego,
dóbr kultury i sztuki oraz
tożsamości kulturowej
Kaszub”

0,00 zł

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich „Marzëbiónci” w Długim
Krzu

„Warsztaty - ocalić
dziedzictwo kulinarne naszego
regionu”

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Kaszubskiego
im. Franciszka Brzezińskiego

„Prezentacja kaszubskiego
rzemiosła ludowego wraz
z zajęciami warsztatowymi
w Muzeum Kaszubskim
w Kartuzach”

18.

19.

20.

1 000,00 zł

5 000,00 zł

Zadanie b) wsparcie działań mających na celu promocję filmu, muzyki, sztuki, teatru, tańca, fotografii
itd.
„V Letni Festiwal Muzyki
Stowarzyszenie „Discantus”
3 000,00 zł
Kameralnej – Sierakowice
21.
2015”
Europejska Fundacja Promocji
Wydanie płyty dziecięcego
3 000,00 zł
Kultury „Wyspa Artystów”
zespołu rockowego
22.
„Czarodzieje z Kaszub”
Zadanie c) wsparcie ginących zawodów związanych z regionem (krawcowe szyjące stroje regionalne,
stolarzy - rekonstruktorów starych mebli, mechaników pojazdów zabytkowych, bednarzy itd.)
Szkolenie pt. „Haft kaszubski
Stowarzyszenie „Dzierżążno
– spotkanie z tradycyjnym
0,00 zł
Dzieciom”
23.
wzornictwem ludowym”

24.

25.

„Szczyt Wieżyca” – Lokalna
Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi
„Przyjazna Wieś Kaszubska”

Wsparcie ginących zawodów
związanych z krawiectwem i
hafciarstwem kaszubskim z
terenu Powiatu Kartuskiego

3 000,00 zł

„XVII Forum Twórczości
Ludowej Ziemi Kaszubskiej”

0,00 zł

Zadanie d) organizacja przeglądów artystycznych w ramach współpracy partnerskiej powiatów
nie złożono ofert w tym zadaniu

Zadanie e) organizacja Powiatowych Targów Organizacji Pozarządowych
Partnerstwo
Fundacja Kultury BOR-EK
wewnątrzsektorowe – Targi
26.
Organizacji Pozarządowych

0,00 zł

5) Zadania publiczne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
ratownictwa i ochrony ludności:
Wysokość
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
przyznanych środków
publicznych
Zadanie a) zadania i projekty edukacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowane do
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców wraz z wyposażeniem w elementy odblaskowe
Stowarzyszenie Mini Klub Polska
„Mini oświeca i oświetla
1.
2 000,00 zł
pieszych”
„Przygotowanie i organizacja
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
powiatowych eliminacji
Podstawowej nr 2 w Kartuzach
0,00 zł
Ogólnopolskiego Turnieju
2.
„Copernicus”
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym”
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
„Bezpieczne dziecko w ruchu
0,00 zł
Mirachowskiej
drogowym”
3.
Zadanie b) zadania promujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nad wodą
Ochotnicza Straż Pożarna
„Bezpieczni mieszkańcy
w
Sulęczynie
Powiatu Kartuskiego”
4.

4 800,00 zł

Zadanie c) edukacja i promocja bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej
Ochotnicza Straż Pożarna w
„Ogniowa akademia”
2 300,00 zł
5.
Goręczynie
Zadanie d) zwiększenie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
„Nie bądź obojętny – naucz się
Pomorski Oddział Okręgowy
pierwszej pomocy. Program
1 150,00 zł
Polskiego Czerwonego Krzyża
edukacyjny dla uczniów szkół
6.
podstawowych powiatu
kartuskiego”
„Zwiększenie wiedzy
i umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej wśród
członków OSP w
Ochotnicza Straż Pożarna w
Chwaszczynie i członków
Chwaszczynie
7.
900,00 zł
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych przy OSP
w Chwaszczynie oraz innych
mieszkańców Chwaszczyna,
gminy Żukowo i powiatu
kartuskiego”
Stowarzyszenie na rzecz Promocji
„Młodzieżowa Drużyna
2 850,00 zł
i Profilaktyki Zdrowia
Ratownicza (MDR)”
8.

6) Zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego:
Wysokość
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
przyznanych środków
publicznych
Zadanie a) działania edukacyjne w zakresie upowszechniania postaw odpowiedzialności i aktywności na
rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska – dotyczące zagrożeń (np. szkodliwości odprowadzania
ścieków do ziemi, cieków wodnych i jezior a także o szkodliwości spalania odpadów w paleniskach
domowych) oraz działań poprawiających stan środowiska (np. rolnictwo ekologiczne i zrównoważone,
odnawialne źródła energii) – adresaci zadania: dzieci, młodzież i dorośli
„EKO maluchy – przyrody
Pomorski Oddział Okręgowy
zuchy”. Zajęcia edukacyjne
1 175,00 zł
Polskiego Czerwonego Krzyża
z zakresu ochrony przyrody
1.
i zachowań proekologicznych
dla dzieci
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
„Z ekologią za pan brat od
Sołectwa Kolonia
najmłodszych lat”
2.
2 000,00 zł

3.

4.
5.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
Fundacja „Ocalić Źródło”
im. Bł. Salomei
Stowarzyszenie Kajakowe ICHTYS

„Jesteśmy Eko-Pozytywni” –
powiatowe spotkania szkół z
ekologią
„Piękne i brudne czyli o stanie
ekologicznym jezior
kartuskich”
Radunia… czysta jak łza

1 600,00 zł
8 205,00 zł
0,00 zł

Zadanie b) ochrona dzikich zwierząt – działania na rzecz ochrony dzikich zwierząt, rehabilitacji
i leczenia zwierząt chorych, porzuconych i osieroconych; propagowanie wiedzy o sposobach pomocy
chorym ptakom i zwierzętom oraz miejscach dostarczania takich zwierząt – adresaci zadania: urzędnicy
administracji, lekarze weterynarii, myśliwi, społeczeństwo
Podnoszenie warunków
rehabilitacji i odchowu dzikich
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
zwierząt w Pomorskim
6.
7 020,00 zł
Ośrodku Rehabilitacji Dzikich
Ptaków i Drobnych Ssaków
„Ostoja”
c) przyroda Kaszub – gatunki chronione – działania na rzecz rozpoznania, inwentaryzacji lub ochrony –
adresaci zadania: dzieci, młodzież i dorośli (w tym rolnicy)
nie złożono ofert w tym zadaniu
Zadanie d) wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa ekologicznego – promowanie
sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi – adresaci zadania: dorośli
Liga Ochrony Przyrody Okręg w
„X Kartuski Targ Produktów
Gdańsku
7.
4 000,00 zł
Ekologicznych”

Uzasadnienie
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu
Kartuskiego w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2015 rok oraz uchwały Nr 12/21/2015 Zarządu Powiatu
Kartuskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r.

Aleksandra Kuczkowska
Kierownik Referatu Ochrony Zdrowia
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

