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Załącznik 

do Uchwały Nr VIII/64/2015  

Rady Gminy Lubicz  

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubicz 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 za rok 2014 

 

Uchwałą NR XLII/479/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 listopada 2013 r. został 

przyjęty Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 

 

1. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców 

gminy: 

Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne powierzone przez Wójta 

Gminy Lubicz, a także prowadziły swoją działalność statutową otrzymywały wsparcie                   

w rozwoju swojej aktywności. 

 

Gmina Lubicz wspiera działalność miejscowych Klubów Seniora poprzez finansowanie 

ich szkolenia muzycznego oraz kosztów wyjazdów i uczestnictwa w różnego rodzaju 

przeglądach twórczości emeryckiej i amatorskiej, a także poprzez udostępnianie pomieszczeń 

do spotkań klubów oraz prób muzycznych dla działających przy klubach chórów. Na terenie 

Gminy w roku 2014 działały cztery Kluby Seniora i jedno Stowarzyszenie Kulturalne. Na 

wspieranie ich działalności Gmina przeznaczyła  ponad: 20 000, 00 zł na szkolenie muzyczne 

oraz 15 000,00 zł na dofinansowanie transportu oraz opłat wpisowych za uczestnictwo 

w przeglądach twórczości. Ponadto Gmina zakupiła również akordeon na wyposażenie 

świetlicy środowiskowej w Lubiczu Dolnym, z którego chóry  korzystają podczas prób 

muzycznych.  

Kluby Seniora czynnie angażują się w organizowane przez Gminę imprezy 

okolicznościowe, kulturalne czy integracyjne. W roku 2014 ze swoim programem 

artystycznym zaprezentowały się m. in. podczas Gminnego Dnia Strażaka w Grębocinie, 

festynu Lubickie Lato w Lubiczu Górnym, czy Światowego Dnia Inwalidy w Grębocinie oraz 

podczas cyklu imprez pn. „Zaproś Sąsiada”. 

Poprzez uczestnictwo w przeglądach artystycznych chóry seniora przyczyniają się do 

kulturalnej promocji Gminy Lubicz na terenie powiatu i województwa.  
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – Klubami Seniora, a także 

Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniami, w dn.  25  października 2014r. odbyła 

się impreza kulturalna – III Biesiada Jesienna połączona z Gminnym Dniem Seniora, której 

celem jest integracja najaktywniejszych środowisk oraz promocja ich działalności.                         

W tegorocznej edycji imprezy, poza Klubami Seniora, udział wzięły: 

   

- Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia”  

      - Koło Gospodyń Wiejskich z Grębocina  

- Koło Gospodyń Wiejskich z Młyńca Pierwszego  

- Koło Gospodyń Wiejskich z Mierzynka  

- Koło Gospodyń Wiejskich z Jedwabna  

- Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko   

- Stowarzyszenie Mieszkańców Społecznie Aktywnych z Rogówka  

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grębocina  

- Stowarzyszenie My Mieszkańcy Rogowa   

- Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kopanino  

- Klub Miłośników Lubicza Górnego.  

Wspieranie organizacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń odbywa się również 

poprzez materialne i organizacyjne wspieranie ich zadań statutowych oraz podejmowanych 

przez nie inicjatyw – druk zaproszeń, udostępnianie urządzeń lub pomieszczeń, promocję na 

stronie internetowej Urzędu Gminy lub w „Gońcu”. W roku 2014 Gmina współorganizowała 

m.in. uroczystość z okazji Jubileuszu 80-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich                        

w Grębocinie, która odbyła się w dn. 14 września.  

 

Gmina Lubicz wspiera działalność lokalnych Klubów Sportowych poprzez przyznawane co  

roku dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu                  

w Gminie. Dotacje przyznawane są wszystkim aktywnym klubom sportowym, które 

przyczyniają się do popularyzacji aktywności sportowej wśród mieszkańców, poprzez 

organizowanie szkoleń, treningów, zawodów i imprez sportowych. W roku 2014 Gmina 

Lubicz przeznaczyła na ten cel 120.000,00 zł. Dotacje otrzymało dziewięć Klubów 

Sportowych: W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań 

w ramach rozwoju sportu w gminie Lubicz, dofinansowanie przyznano następującym klubom: 

 4. 000,00 zł  Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo 
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 6.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” w Grębocinie 

 4.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żak” przy Szkole Podstawowej  

w Gronowie 

 14.000,00 zł  Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół 

 2.000,00 zł  Toruńskiemu Klubowi „Karate Oyama” 

 40.000,00 zł  Klubowi Sportowemu FLISAK   

 6.000,00 zł  Klubowi Sportowemu Krobia 

 4.000,00 zł Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec 

 40.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole 

Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym 

 

Dotacje przeznaczone były w szczególności na prowadzenie szkolenia sportowego, udział 

w rozgrywkach sportowych oraz organizację zawodów, turniejów i imprez sportowo – 

środowiskowych.  

Ponadto na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w tzw. trybie bezkonkursowym, udzielono dotacji na kwotę 

17.450,00 zł. Dotacje przyznano czterem Klubom Sportowym:   

 

 10 000,00 zł Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec 

 3 900,00 zł Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół 

 1 000,00 zł Klubowi Sportowemu „Lubicz Orlik”  

 2 550,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” w Grębocinie 

 

 

Ponadto Gmina współpracuje z Klubami Sportowymi przy organizacji imprez i turniejów 

kulturalno-sportowych i rekreacyjnych. Współpraca ta ma również charakter poza finansowy 

– polega na działaniach organizacyjnych – np. zabezpieczenie tras wyścigów, udostępnienie 

sal, boisk, druk zaproszeń/plakatów, promocja wydarzeń na stornie internetowej Urzędu 

Gminy lub w „Gońcu”, a także materialny np. w postaci udostępnienia różnego rodzaju 

sprzętów – nagłośnienia, warników, namiotów promocyjnych. W roku 2014 podobna 

współpraca dotyczyła organizacji takich wydarzeń sportowych jak m.in:  

- Turniej Tenisa Stołowego Grand Prix 2014 

- Mistrzostwa Polskiej Akcji Jeździeckiej „Teraz Dzieci” w Grabowcu 

- VI Integracyjne Kryterium Asów w Lubiczu  

- VII Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 

 

II. Wzmacnianie istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji              

i inicjatyw obywatelskich: 



 4 

Wzmocnienie istniejących organizacji pozarządowych następowało poprzez wspieranie ich 

organizacyjnie i merytorycznie. 

Szkoły na terenie Gminy Lubicz włączały się w akcje i proponowane przez Organizacje 

Pozarządowe działania, np.: 

 Szkoła Podstawowa w Gronowie: 

- Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” - udział w akcji 1 

% dla mojego dziecka, 

- CARITAS – Akcja „Jałmużna wielkopostna”, „Warto być bohaterem” 

- PTTK Toruń – II Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy” plastyczny, 

- Fundacja Grupa T – grupa teatralna – Przedstawienia profilaktyczne: „Strach ma wielkie 

oczy”. 

 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym: 

- Polski Czerwony Krzyż – Współorganizacja paczek świątecznych, odwiedziny u seniorów, 

Dzień Babci i Dziadka, 

- Fundacja Ekologiczna „ARKA” - Dzień Ziemi – akcja „Listy dla Ziemi”, 

- CARITAS – Zbiórka pomocy dla dziecka, Jałmużna wielkopostna, 

- Fundacja WOŚP – Włączenie się w zbiórkę funduszy poprzez przygotowanie festynu, 

wypieki ciast, aukcje. 

 

 Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym: 

- Fundacja WOŚP – Włączenie się w zbiórkę funduszy poprzez przygotowanie festynu oraz 

aukcje. 

Pozostałe szkoły z Gminy Lubicz również włączają się w akcje w/w organizacji 

pozarządowych. 

Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w licznych programach profilaktycznych 

realizowanych w ramach zadań własnych szkół. Gminny program profilaktyczny wzbogacił 

ofertę szkół o materiały programu „Postaw na rodzinę” oraz o organizację spektakli 

profilaktycznych przygotowanych przez profesjonalne teatry profilaktyczne z terenu Polski. 

Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach świetlicowych oraz dodatkowych zajęciach 

sportowych i artystycznych. 

III. Integracja podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych. 
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W siedzibie Urzędu Gminy odbywają się spotkania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy na rzecz jej mieszkańców o charakterze 

integracyjnym, a także zawierające elementy wsparcia merytorycznego. 

IV. Umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych 

zadań publicznych. 

Pierwszy konkurs ofert w zakresie Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym ogłoszony został w dniu 19.02.2014 r., a termin na składanie ofert wyznaczony 

został na 10.03.2014 r. Kwota dotacji na ten cel wynosiła 30.000,00 zł. 

Drugi konkurs ofert w zakresie Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym ogłoszony został w dniu 04.04.2014 r., a termin na składanie ofert wyznaczony 

został na 24.04.2014 r. Kwota dotacji na ten cel wynosiła 15.000,00 zł. 

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania 

rozwoju sportu w Gminie Lubicz ogłoszony został w dniu 21.02.2014 r., a termin na 

składanie ofert wyznaczony został na 24.04.2014 r.  Kwota dotacji celowej na ten cel 

wynosiła 120.000,00 zł.  

 

V. Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych. 

W 2014 r. na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy     

w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym 

udzielono dotacji na kwotę 45.000,00 zł. następującym organizacjom pozarządowym: 

 

 w wysokości 20.000,00 zł Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń  na zadanie pn. 

„Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu Górnym”. 

 w wysokości 2.000,00 zł -  Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko 

na zadanie pn. „Przyroda uczy nas”. 

 w wysokości 5.000,00 zł -  Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg 

Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Program profilaktyczny prowadzony podczas 

obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek Grań i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy  im. A. 

Małkowskiego oraz kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek „Driady z leśnego 

zakątka”. 

 w wysokości 2.000,00 zł -  Klubowi Sportowemu „Krobia” na zadanie pn. „Lubicka 

Liga Orlika”. 
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 w wysokości 3.800,00 zł - Klubowi Sportowemu „Krobia” na zadanie pn. „Kajakowy 

spływ Doliną Drwęcy”. 

 w wysokości 3.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział 

Okręgowy Toruń Gminne Koło w Lubiczu na zadanie pn. „Pielęgnujemy ognisko 

domowe”. 

 w wysokości 3.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„ŻAK”Gronowo na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z wykorzystaniem 

roweru”. 

 w wysokości 3.200,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„SPRINT”Grębocin na zadanie pn. Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw              

w jeździeindywidualnej na czas”. 

 w wysokości 3.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„SPRINT”Grębocin na zadanie pn. „Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Lubicz-

Wojewódzka Liga UKS”. 

 

VI. Współpraca o charakterze finansowym 

Obejmowała ona powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych, a także 

finansowanie, współfinansowanie i współorganizowanie przedsięwzięć planowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

Ze środków gminnego programu profilaktycznego wpierano działającą w gminie Lubicz 

Grupę Anonimowych Alkoholików „Drwęca” dostarczając jej ulotki i inne materiały 

profilaktyczne oraz finansując wyjazd na „Dni Trzeźwości” do Częstochowy i Lichenia. 

 

VII. Wspólna realizacja zadań na zasadzie partnerstwa 

Gmina Lubicz czynnie uczestniczyła we wspólnym realizowaniu projektów wraz                              

z organizacjami pozarządowymi na zasadach partnerstwa m.in. ze Stowarzyszeniem LGD 

Podgrodzie Toruńskie. 

 

1. Konsultowanie z organizacjami projektów normatywnych 
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Gmina Lubicz w 2014 r. poddała konsultacjom: 

- Program Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             

i o wolontariacie na 2015 rok. 

2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych 

Organizacje pozarządowe czynnie włączały się w organizowane w ramach gminnego 

programu profilaktycznego imprezy środowiskowe, jak również wspierały działalność 

świetlic środowiskowych, w których odbywały się zajęcia profilaktyczne. 

Gmina Lubicz w 2014 roku prowadziła działalność na rzecz dzieci i młodzieży skupionej 

wokół świetlic środowiskowych : w Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Lubiczu Górnym, 

Rogówku, Krobi. Gmina Lubicz wspierała także organizacje pozarządowe w działalności 

świetlicowej m.in. Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinku. 

3. Organizowanie wypoczynku letniego. 

W 2014 roku Gmina Lubicz skierowała i sfinansowała letni wypoczynek dla dzieci                         

i młodzieży z gminy zorganizowany przez organizacje pozarządowe -  70 dzieci łącznie 

uczestniczyło w letnich wyjazdach finansowanych z programu profilaktycznego – były to 

wyjazdy do Tlenia, nad Jezioro Chomiąskie dla grupy harcerzy, oraz do miejscowości Piła-

Młyn dla dzieci ze środowiska OSP. Gmina Lubicz przeznaczyła na ten cel 32.087,04 zł. 

 

VIII. Współpraca Gminy Lubicz ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”, jako podmiotem 

wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

W ramach współpracy Gmina Lubicz zlecała świadczenie usług w zakresie: 

 dostarczania korespondencji urzędowej (umowy z Gminą Lubicz, GOPS w Lubiczu, 

Wodociągami Lubickimi, ZEASiP w Lubiczu, ZS nr 1 w Lubiczu), 

 kolportażu ulotek, gazetki gminnej „Gońca Gminnego”, 

 usług porządkowych i remontowych: 

- utrzymywanie porządku na 15 gminnych placach zabaw,  

- wykaszanie traw,  

- wycinka zadrzewień,  

- odchwaszczanie klombów,  

- zbieranie odpadów,  
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- wyrównanie terenu, zasiew trawy, 

- zakładanie siatki ogrodzeniowej, 

- sprzątanie przedremontowe, odgrzybianie, szpachlowanie, budowa przyścianek,  

 usługi opiekuńcze, 

 transport gabarytów i materiałów (gałęzie, drewno, meble), 

 organizacja jednej wizyty studyjnej. 

W 2014 r. Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” udzielono dwóch dotacji podmiotowych na 

działalność statutową w łącznej kwocie 24.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 


