
UCHWAŁA NR VIII/94/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania 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 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z 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 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust.1 
Statutu Gminy Lubicz.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubicz

Zbigniew Barcikowski
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Załącznik do uchwały Nr VIII/94/19

Rady Gminy Lubicz

z dnia 24 kwietnia 2019 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 2018

Uchwałą Nr XXXIX/524/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. został przyjęty Program 
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 na rok 2018.

I. 

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, a także 
poprzez udostępnianie pomieszczeń do spotkań klubów oraz prób muzycznych dla działających przy 
klubach chórów. Na terenie Gminy w 2018 roku działały cztery Kluby Seniora i dwa Stowarzyszenia 
Kulturalne. Na wspieranie ich działalności Gmina przeznaczyła 25.512,00 zł na szkolenie muzyczne, 
22.960,00 zł na dofinansowanie transportu oraz opłat wpisowych za uczestnictwo w przeglądach 
twórczości.

Kluby Seniora czynnie angażują się w organizowane przez Gminę imprezy okolicznościowe, 
kulturalne czy integracyjne. W roku 2018 ze swoim programem artystycznym zaprezentowały się m.in. 
podczas: festynu Lubickie Lato w Lubiczu Górnym, II Lubickim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej oraz 
podczas imprez sołeckich.

Poprzez uczestnictwo w przeglądach artystycznych chóry seniora przyczyniają się do kulturalnej 
promocji Gminy Lubicz na terenie powiatu i województwa, w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – Klubami Seniora, a także Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniami, których 
celem jest integracja najaktywniejszych środowisk oraz promocja ich działalności. Wspieranie odbywa 
się poprzez materialne oraz organizacyjne wspieranie ich zadań statutowych oraz podejmowanych przez 
nie inicjatyw – druk zaproszeń, udostępnianie urządzeń lub pomieszczeń, promocję na stronie 
internetowej Urzędu Gminy, w „Gońcu” i Facebooku.

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 2018 Gmina Lubicz przeznaczyła na ten cel 258.000,00 zł. Dotacje 
otrzymało szesnaście Klubów Sportowych. Dotacje przeznaczone były w szczególności na prowadzenie 
szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach sportowych oraz organizację zawodów, turniejów i imprez 
sportowo – środowiskowych. Ponadto Gmina współpracuje z Klubami Sportowymi przy organizacji 
imprez i turniejów kulturalno – sportowych i rekreacyjnych. Współpraca ta ma również charakter 
pozafinansowy – polega na działaniach organizacyjnych – np.: zabezpieczenie tras wyścigów, 
udostępnianie sal, boisk, druk zaproszeń/plakatów, promocja wydarzeń na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w „Gońcu” i Facebooku, a także materialny np. w postaci udostępnienia różnego rodzaju sprzętów 
– nagłośnienia, warników, namiotów promocyjnych. Podobna współpraca dotyczyła niżej wymienionych 
wydarzeń sportowych:

1) Kryterium Asów w Lubiczu,

2) XII Mistrzostwa Lubicza w Futsalu.

Id: 17654C77-931C-4B71-A650-016839D81D4A. Uchwalony Strona 1



II. 

Wzmacnianie istniejących organizacji pozarządowych, promowanie powstawania nowych 
organizacji i inicjatyw obywatelskich:

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.:

1. 

Szkoła Podstawowa w Gronowie:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gronowie przesyła dane na temat współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2018 r.:

1) Fundacja TRYBIK – współpraca w zakresie wolontariatu, min. udział  w gali wolontariatu pod hasłem 
„Razem możemy więcej”, udział w warsztatach malowania igłą zorganizowanych przez fundację podczas 
festynu środowiskowego w szkole pod hasłem „Dwie godziny dla rodziny”;

2) Fundacja Ekologiczna ARKA – akcja Listy dla Ziemi;

3) Polska Akcja Humanitarna Towarzystwo Nasz Dom – akcja Góra Grosza;

4) Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – udział w akcji 1 % dla mojego 
dziecka;

5) Fundacja WOŚP – włączenie wolontariuszy w zbiórkę funduszy;

6) Hospicjum ŚWIATŁO – akcja charytatywna – zbiórka nakrętek;

7) Fundacja Polskie Hotele Dzieciom – we wrześniu klasa VII zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Być jak Ona, którego bohaterką była Irena Sendlerowa. Uczniowie wykonali kolaż poświęcony 
Opiekunce żydowskich dzieci, przedstawili jej działalność w pracy pisemnej oraz wzięli udział w lekcji 
opartej na jej biografii; 

8) Schronisko dla zwierząt – zbiórka karmy;

9) CARITAS – akcja „Jałmużna wielkopostna”;

10) Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty – zbiórka pieniędzy, zakup 
cegiełek;

11) Polski Związek Łowiecki – działania podejmowane w ramach programu edukacji ekologiczno-łowieckiej 
w województwie kujawsko-pomorskim pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2016 – 2021 „Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom wspólnie ożywiamy lasy i pola poprzez 
odbudowę populacji zwierzyny płowej.” Działania wynikają z programu współpracy Wojskowego Koła 
Łowieckiego Nr 235 „OSA” w Toruniu z młodzieżą szkolną regionu toruńskiego i brodnickiego (min. 
udział dzieci w konkursie fotograficznym, zajęciach terenowych z kompasem „Marsz na azymut”).

12) Udział w wielu konkursach organizowanych przez organizacje pozarządowe, min.:

–    UNICEF – udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata”. To akcja UNICEF, która już po raz 
piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień 
ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują 
i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po 
zakończeniu pracy, w szkole odbędzie się ich wystawa. Na ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, 
dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, 
a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki umożliwią 
zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie 
choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, 
Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF,

–    VI Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy – udział w konkursie plastycznym,

–    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział w Bydgoszczy – udział w konkursie plastycznym 
„Wiemy, co jemy”,
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–    Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) – realizacja programu „5 porcji owoców 
i warzyw”.

2. 

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława 
Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

Organizacja pozarządowa Rodzaj współpracy
Hospicjum Światło w Toruniu Akcja „świąteczna paczka”, zbiórka nakrętek, 

warsztaty prowadzone przez pracownika 
hospicjum.

Hospicjum Nadzieja w Toruniu Zbiórka chusteczek nawilżających i środków 
czystości.

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” Pozyskanie nagród na konkursy szkolne
Fundacja „Trybik” w Lubiczu Dolnym Warsztaty dla wolontariuszy, udział w Gali 

Wolontariuszy.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Kwesta pieniężna w ramach finału WOŚP.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Toruniu Zbiórka kacy i akcesoriów dla zwierząt.
Koło Łowieckie „Daniel” w Leśnie Konkursy, współpraca przy realizacji szkolnego 

programu „Darz Bór”
Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży „Wędka” 
im. każdego Człowieka

Świąteczne paczki

PCK W szkole funkcjonuje Szkolne Koło PCK;
realizacja programów prozdrowotnych

3. 

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym:

1) Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – programy dla Samorządu Uczniowskiego, 
„Młodzi Głosują”,

2) Adopcja na odległość, współpraca z Fundacją Misje Salezjanie,

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,

4) Zielony Edukator” przy Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym,

5) WOŚP,

6) Ośrodek Edukacji Ekologicznej Tilia,

7) Fundacja Trybik,

8) Młyn Wiedzy w Toruniu,

9) Fundacja PGNiG,

10) Fundacja Aviva – Walcz ze smogiem,

11) Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest przez Fundację WOŚP,

12) Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,

13) Fundacja WERWA CZERNIKOWO,

14) Fund Court Watch – symulacje rozpraw sądowych.

4. 

Szkoła Podstawowa w Złotorii:

1) Akademia Rozwoju Ja,

2) Teatr Zaczarowany świat,
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3) Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu,

4) Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu,

5) Schronisko dla zwierząt w Toruniu,

6) Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,

7) Szkoła Leśna na Barbarce Tilia,

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii,

9) Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,

10) OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,

11) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

12) Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

13) Polskie Centrum Programu Safer Internet,

14) ZHP,

15) SALOS,

16) Sołectwo wsi Złotoria,

17) Koło łowieckie Młodnik,

18) Dom Małego Dziecka Młody Las,

19) Cinema City w Toruniu,

20) Kinder Park,

21) Energa KTS Toruń,

22) Agroturystyka jeździecka w Krobi,

23) Leśna banda,

24) Dom kłódek – Escape room,

25) Kopalnia Soli w Kłodowie,

26) Park Makiet w Koninie,

27) Baj Pomorski w Toruniu,

28) Teatr Wilama Horzycy w Toruniu,

29) MPO Centrum Eko-kid,

30) Muzeum Okręgowe w Toruniu,

31) Muzeum Piśmiennictwa i Druku w Grębocinie,

32) Instytut Fizyki UMK w Toruniu,

33) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

34) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oddział w Grębocinie,

35) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu,

36) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie,

37) Komenda Policji w Dobrzejewicach,

38) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,

39) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu,

40) Sąd Rejonowy w Toruniu,

41) Prokuratura Rejonowa w Toruniu,

42) Kuratorzy zawodowi i społeczni w Toruniu,
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43) Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,

44) Planetarium w Toruniu,

45) Państwowa Straż Pożarna w Toruniu,

46) Polski Związek Logopedów,

47) Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

5. 

Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym:

1) Rada Sołecka Młyniec Pierwszy,

2) Rada Sołecka Młyniec Drugi,

3) Ochotnicza Straż Pożarna Młyniec Pierwszy,

4) Koło Gospodyń Wiejskich,

5) Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Toruniu,

6) Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,

7) Polski Czerwony Krzyż,

8) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Brzezinku,

9) Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń,

10) Koło Łowieckie DANIEL (powiat golubsko-dobrzyński),

11) Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu – Stowarzyszenie KILLA,

12) Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,

13) Muzeum Okręgowe w Toruniu,

14) Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu.

6. 

Szkoła Podstawowa w Grębocinie:

1) Fundacja Piękniejszego Świata,

2) Stowarzyszenie AIESEC Polska – komitet lokalny Toruń UMK,

3) Centrum Edukacji Obywatelskiej,

4) Stowarzyszenie TILIA,

5) SANEPID,

6) Fundacja DAJMY DZIECIOM SIŁĘ,

7) Stowarzyszenie MIASTA W INTERNECIE – „cyfrowobezpieczni.pl”.

III. 

Integracja podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych

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

Konkurs ofert na wykonanie w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ogłoszony został 
w dniu 07.12.2017 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został  na 28.12.2017 r. Kwota dotacji na 
ten cel wynosiła 39.500,00 zł.
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Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju 
sportu w Gminie Lubicz ogłoszony został pierwszy konkurs w dniu 08.01.2018 r., a termin na składanie 
ofert wyznaczony został na 29.01.2018 r. Kwota dotacji celowej na ten cel wynosiła 17.000,00 zł.

Drugi konkurs, 02.02.2018 r. termin na składanie ofert wyznaczony został na 26.02.2018 r. Kwota 
dotacji celowej na ten cel wynosiła 180.000,00 zł.

Trzeci konkurs, 31.07.2018 r. termin na składanie ofert wyznaczony został na 23.08.2018 r. Kwota 
dotacji celowej na ten cel wynosiła 61.500,00 zł.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 
2018 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz ogłoszony został 
w dniu 17.01.2018 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na 09.02.2018 r. Kwota dotacji 
celowej na ten cel wyniosła 24.000,00 zł

V. 

Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych

W 2018 r. na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie 
zdrowia publicznego udzielono dotacji na kwotę 39.500,00 zł. następującym organizacjom 
pozarządowym:

1) w wysokości 25.000,00 zł - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń  na zadanie pn. 
„Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego”;

2) w wysokości 8.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu na 
zadanie pn. „Kolonia letnia dla dzieci z Lubicza”.

3) w wysokości 5.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło 
Gminne w Lubiczu na zadanie pn. „Kolory lata 2018”;

4) w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Honorowe 
Krwiodawstwo”.

Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie 
rozwoju sportu w gminie Lubicz udzielono dotacji na kwotę 258.000,00 zł. następującym klubom 
sportowym:

1) Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Flisak” Złotoria zadanie pt.: 
„Cykliczna organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym dzieci i młodzieży”.

2) Dotację w wysokości 12.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Flisak” Złotoria zadanie pt.: 
„Organizacja i udział w zawodach sportowych w II lidze młodzieżowej futsalu KPZPN”.

3) Dotację w wysokości 65.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Flisak” Złotoria zadanie pt.: 
„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”.

4) Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii zadanie pt.: „Szkolenie zespołu laskarzy oraz sekcji tenisa 
stołowego”.

5) Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt.: 
„Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Lubicz.”

6) Dotację w wysokości 1621,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt.: „Brydż 
– Most pomiędzy sportem a rekreacją umysłową”.

7) Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin – zadanie pt.: 
„Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”.

8) Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin – zadanie pt.: 
„Organizacja Kolarskich międzywojewódzkich mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”.

9) Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin – zadanie pt.: 
„Organizacja wyścigu kolarskiego „XI integracyjne kryterium Asów”.

10) Dotację w wysokości 3.113,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Krobia” – zadanie pt.: „Aktywny 
Lubiczanin”.
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11) Dotację w wysokości 3.260,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Krobia” – zadanie pt.: „Lubicka Liga 
Orlika”.

12) Dotację w wysokości 7000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Orlik” – zadanie pt.: „Szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży i ich przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie 
piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców gminy”.

13) Dotację w wysokości 52.000,00zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” – 
zadanie pt.: „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”.

14) Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Gwiazda” z Torunia – zadanie pt.: 
„Kontynuacja cyklu treningów piłki nożnej dla klas 1-3 z Gminy”.

15) Dotację w wysokości 61.000,00zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” – 
zadanie pt.: „Prowadzenie  szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”.

16) Dotację w wysokości 17.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” – 
zadanie pt.: „Wspieranie rozwoju I ligi kobiet w zakresie piłki ręcznej”.

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, finansując 
wyjazdy na „Dni Trzeźwości” do Częstochowy i Lichenia oraz organizując gminną majówkę 
bezalkoholową.

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) VI Gminne Święto Kobiet – 03.03.,

2) Lubickie Lato – 18.08.,

3) Dzień zdrowia, sportu i urody – 01.09.,

4) Dożynki grębocińskie – 26.08.

1. 

Konsultowanie z organizacjami projektów normatywnych

Gmina Lubicz w 2018 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 o wolontariacie na 2018 rok. 
Konsultacje przeprowadzono w terminie 12 października 2017 r. do 26 października 2017r – uwag i opinii 
do projektu programu nie zgłoszono.

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 2018 roku prowadziła działalność na rzecz dzieci i młodzieży skupionej wokół świetlic 
środowiskowych w: Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobi, Lubiczu 
Dolnym, Lubiczu Górnym, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym, Rogówku, Złotorii. Gmina Lubicz wspierała 
także organizacje pozarządowe w działalności świetlicowej m.in.: Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinku 
oraz Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Mikołaja w Gronowie.
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3. 

Organizowanie wypoczynku letniego

W 2018 roku Gmina Lubicz skierowała i sfinansowała z programu profilaktycznego zimowy i letni 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży z gminy, zorganizowany przez organizacje pozarządowe. W „Białych 
Feriach” łącznie wzięło udział ok.100 dzieci. 20 dzieci uczestniczyło w letnich wyjazdach finansowanych 
z programu profilaktycznego – był to wyjazd dla dzieci ze świetlicy TPD O/Toruń nad jeziorem 
starogrodzkim.

4. 

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:

1) dostarczania korespondencji urzędowej (umowy z Gminą Lubicz, Wodociągami Lubickimi, ZEASiP 
w Lubiczu, GOPS w Lubiczu),

2) kolportażu ulotek, gazetki gminnej „Gońca Gminnego”,

3) dowóz dzieci autystycznych do szkoły,

4) usług porządkowych i remontowych:

a) utrzymywanie porządku na 17 gminnych placach zabaw (cykliczne),

b) naprawy i konserwacja placów zabaw,

c) wykaszanie traw,

d) udrażnianie i wykaszanie rowów melioracyjnych na terenie gm. Lubicz,

e) wycinka zadrzewień,

f) odchwaszczanie klombów,

g) zbieranie odpadów,

h) wyrównanie terenu, zasiew trawy,

i) sprzątanie przedremontowe, odgrzybianie, szpachlowanie, budowa przyścianek,

5) obsługa imprez gminnych (stoisko z watą cukrową i popcornem),

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

7) organizacja wizyt studyjnych.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

Id: 17654C77-931C-4B71-A650-016839D81D4A. Uchwalony Strona 8



Uzasadnienie

Rada Gminy Lubicz Uchwałą Nr XXXIX/524/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r.
przyjęła Program 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 na rok 2018.

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.), organ wykonawczy samorządu gminy sporządza
sprawozdanie z wykonania w danym roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy oraz efektów ich realizacji, które przedkłada radzie
gminy w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

W związku z powyższym przedkładam 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, który zawarty jest w załączniku.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 

Id: 17654C77-931C-4B71-A650-016839D81D4A. Uchwalony Strona 1




