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Inwestujemy w każdej miejscowości
Rozmowa z Markiem Olszewskim,
wójtem gminy Lubicz
- Kilka ostatnich miesięcy Urząd
Gminy Lubicz kontrolowała Regionalna Izba Rachunkowa. Jak wypadła ta
kontrola?
- To była rutynowa kontrola, która
zwykle odbywa się co cztery lata.
Obejmowała wszystkie dziedziny
działalności gminy. Wypadła bardzo
dobrze. Wykazała, że nie popełniamy
żadnych poważnych błędów, a gospodarka finansowa gminy jest poprawna.
Z dużą satysfakcją uczestniczyłem
w końcowej naradzie, podczas której
dowiedziałem się, że kieruję naprawdę
dobrym urzędem.
- Rozmawiamy do pierwszego numeru
„Gońca” w 2016 r., dlatego wróćmy
jeszcze do ubiegłego roku. Jaki on był
dla naszej gminy?
- Zakończyliśmy go dobrym wynikiem
finansowym, wykonaliśmy wszystkie
najważniejsze zadania. W tak szybko
rozwijającej się gminie zawsze jednak
pozostaje pewien niedosyt. Podsumowując każdy rok wracam myślą do tych
działań, których wykonać nie było
można. Co roku mamy bowiem bardzo
szeroki zakres różnych przedsięwzięć.
A każde kolejne lata przynoszą nowe
wyzwania. Dlatego planujemy rozsądnie, na miarę swoich możliwości
i dochodów, jakie gmina wytwarza.
Dysponujemy tylko pieniędzmi podatników, nie możemy zrobić nic więcej
niż wynika to ze zwyczajnej arytmetyki. Staramy się też oczywiście pozyskiwać środki europejskie. W ubiegłym
roku np. zakończyliśmy trwającą trzy
lata, dofinansowaną z zewnątrz, dużą
inwestycję – kanalizację Grębocina.
Wykonywaliśmy
również
liczne
uzupełnienia sieci na terenie całej
gminy. Mamy aż 65 km zbiorczej sieci
kanalizacyjnej.
- To kosztowna inwestycja, istotna, ale
niewidoczna, bo zakopana w ziemi.
- Często tak jest, że tych najkosztowniejszych inwestycji wcale nie widać,
ale one muszą być wykonane, po to,
aby mieszkańcy mogli żyć na
odpowiednim poziomie cywilizacyjnym. Ubolewam, że wciąż zbyt wolno
budujemy nowe drogi, lecz wynika to
z faktu, że ciągle nam ich przybywa.

Fot. Autorka
Wójt Marek Olszewski: - Przygotowujemy ostatecznie wykupy gruntów nie tylko pod
budowę pływalni, ale i jej otoczenia – parkingów i małej architektury
W ostatnich latach to prawie 100 km
ulic! Takie zjawisko jest niespotykane
w mieście, gdzie można się skupić na
modernizacji dróg już istniejących. Na
dodatek infrastrukturę miejską w gminie
wiejskiej buduje się często w szczerym
polu, co pochłania ogromne pieniądze
i realizowane jest przez wiele lat.
- Takim dużym wydatkiem, którego nie
widać, są także plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina Lubicz jest
znana z tego, że w nie inwestuje.
Dlaczego to jest takie ważne?
- Jakość życia i teraz, i w przyszłości
zależy od sposobu zagospodarowania
przestrzeni. W gminie Lubicz zrozumieliśmy to już dość dawno. Choć
czasem właściciele gruntów trochę się
niecierpliwią, że nie można dokonywać
podziałów nieruchomości wtedy, kiedy
się chce, ale trzeba czekać na plany
zagospodarowania.
Kształtowanie
przestrzeni determinuje jednak życie na
dziesiątki lat. Ma zatem duże znaczenie
nie tylko dla jego dobrego poziomu, ale
i atrakcyjności inwestycyjnej. Np. ulica
osiedlowa musi być na tyle szeroka,
aby można nią było swobodnie przejechać, ale też bezpiecznie przejść, czy
wbudować w nią całą niezbędną
infrastrukturę techniczną. W gminie
Lubicz staramy się to uporządkować na
tyle, na ile jest to możliwe, bo nie mamy
wyłącznie sojuszników. A koszty plano-

wania rzeczywiście są duże – robót
geodezyjnych, urbanistów, wynikające
z konieczności wypłaty odszkodowań
za grunty przejęte pod drogi. To są
miliony zł.
- 29 stycznia Rada Gminy Lubicz
przyjęła budżet na ten rok, określony
przez radnych, jako „skrojony pod
potrzeby mieszkańców”, ponieważ
zaplanowano w nim wiele inwestycji
istotnych dla danych społeczności
lokalnych.
- Tak, są w nim remonty i naprawa dróg
na terenie całej gminy, np. gruntowna
modernizacja Lipowej w Gronowie,
budowa chodników w Lubiczu
Dolnym, Lubiczu Górnym i Złotorii,
nowe wiaty przystankowe w Nowej
Wsi, Brzezinku czy Grabowcu. Rozpoczynamy też projektowanie krytej
pływalni w Lubiczu Górnym. Nadal
będziemy rozbudowywać system
kanalizacyjny i wodociągowy. Gmina,
tak jak dotychczas, dofinansuje także
oczyszczalnie przyzagrodowe i instalacje solarne. W najbliższych latach
zbudujemy oświetlenie w kilkunastu
sołectwach. Od kilku lat z budżetu
wyodrębniamy
również
fundusz
sołecki, z którego zrealizujemy
dziesiątki drobnych zadań, wskazanych
przez samych mieszkańców podczas

zebrań sołeckich. Przygotowujemy się
też do pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
inwestycje w kolejnych latach. To także
kosztuje, ale sprawi, że w 2017 i 2018
roku będziemy mogli skorzystać ze
dofinansowania w wysokości kilku
milionów euro.
- Wspomniał Pan o projektowaniu
basenu. Czy w tym roku będą jeszcze
inne konkretne działania w tym
temacie?
- Tak, przygotowujemy ostatecznie
wykupy gruntów nie tylko pod budowę
pływalni, ale i jej otoczenia – parkingów i małej architektury. Na to też już
zagwarantowaliśmy środki w tegorocznym budżecie.
- Przy okazji znacznie zmieni się także
całe centrum Lubicza Górnego.
- Zmieni się pomiędzy: Bankową,
Handlową, Spółdzielczą i Sportową,
ponieważ równolegle z projektem
basenu, projektujemy także modernizację wymienionych ulic. W tej chwili
staramy się też o dofinansowanie
zewnętrzne budowy pływalni. To
bardzo duży wydatek, ale obserwując
funkcjonowanie podobnych obiektów
w różnych miastach w Polsce, czy
gminach porównywalnych z naszą,
jestem przekonany, że jest inwestycją
potrzebną i pożądaną przez mieszkańców.
- Ten rok jest także rokiem odgórnie
wprowadzanych zmian, m.in. w pomocy
społecznej czy edukacji, których
wdrożenie spocznie na barkach
samorządów. Głośno mówi się o tym,
że jeśli sześciolatki zostaną w przedszkolach, to może w nich zabraknąć
miejsc dla najmłodszych dzieci. Jak
sytuacja wygląda u nas?
- Nasze szkoły były i są przygotowane
na przyjęcie sześciolatków. Ale mamy
też kilka przedszkoli niepublicznych,
zawsze szybko reagujących na zmiany.
Do tej pory żadne niepubliczne przedszkole nie zdecydowało się wystąpić do
nas o przekształcenie w publiczne. Ale
także niepubliczne placówki mogą
liczyć na nasza pomoc, otrzymując od
nas dotacje. Mamy też przedszkole
publiczne i oddziały przedszkolne
w szkołach. Myślę, że jesteśmy w stanie
sobie z tą zmianą poradzić.
ROZMAWIAŁA KAMILA MRÓZ

Dla pań z naszej gminy zaśpiewa Eleni
Wójt Marek Olszewski serdecznie
zaprasza panie na IV Gminne Święto
Kobiet, które odbędzie się 5 marca
w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu
Górnym.
- Kolejny już Dzień Kobiet obchodzimy w większym, wspólnym gronie. To
nie tylko mile spędzony czas, ponieważ
zapewniamy wiele atrakcji, ale także
okazja do rozmów i wymiany doświadczeń - zaprasza organizator wójt Marek
Olszewski.
Jakie więc atrakcje czekają na panie

z naszej gminy? W programie m.in.: od
godz. 12.00 obiad, na deser zaś dla
mieszkanek wystąpi Jacek Beszczyński
z
zespołem
„Nadziei
maleńka
orkiestra”, a jako gwiazda wieczoru popularna Eleni. Piosenkarka o greckich
korzeniach, ale wychowana w Polsce,
na scenie z powodzeniem obecna jest
od wielu lat. Wcześniej związana
z różnymi zespołami, w 1980 roku
rozpoczęła karierę solową. „Po
słonecznej stronie życia”, „Miłość jak
wino” czy „Za wszystkie noce” – to
zaledwie kilka przykładów z jej najbar-

dziej znanych piosenek.
Podczas Gminnego Święta Kobiet będą
dostępne także stoiska promocyjne,
m.in. kiermasz biżuterii, kosmetyczne
czy sukien ślubnych. Paniom zostanie
także zaoferowana możliwość skorzystania z porad przedstawicieli m.in.
służby zdrowia, urzędu skarbowego,
psychologa, pracownika socjalnego,
terapeuty i radcy prawnego.
Panie chętne do udziału w imprezie, ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc,
do 25 lutego powinny zgłosić swoją
wolę: sołtysom, radnym Rady Gminy

Lubicz lub w Urzędzie Gminy Lubicz
- pod nr tel. 56 62 12 139, 56 62 12 100.
Zgłaszając się należy również poinformować o chęci skorzystania z transportu organizowanego przez gminę.
Wójt Marek Olszewski mówi: - Tym
mieszkankom, które nie będą mogły
uczestniczyć w spotkaniu już dziś, za
pośrednictwem
„Gońca”,
życzę
zdrowia, uśmiechu, satysfakcji z rodziny
i pracy zawodowej, a także czasu na
indywidualne przyjemności.
(KM)

2

Goniec gminny

LUTY 2016

Radni: - To jest dobry, zrównoważony budżet
Wykaz najważniejszych inwestycji:

Fot. Autorka
Radni głosowali nad tegorocznym budżetem 29 stycznia
Rada Gminy Lubicz przyjęła budżet
na 2016 r. Dochody gminy to 61 130
600 zł, wydatki – 63 147 797 zł. –
Staramy się utrzymywać dobry
poziom życia mieszkańców, jednocześnie obniżając podatki i przy nieznacznym zadłużeniu – mówi wójt Marek
Olszewski.
29 stycznia na pierwszej w tym roku sesji
Rada Gminy Lubicz jednogłośnie
przyjęła tegoroczny budżet. Pozytywną
opinię na jego temat wyraziła również
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Gmina Lubicz w tym roku przeznaczy
m.in. przeszło 26,5 mln zł na oświatę, 8
mln zł na pomoc społeczną, 1 mln 260 tys.
zł na kulturę i 700 tys. zł na kulturę fizyczną, prawie 600 tys. zł na bezpieczeństwo,
– Ten rok będzie trudniejszy. Ale
przygotowując się do dużych zadań,
takich, jak np. budowa basenu, pamiętamy o realizowaniu inwestycji
ważnych dla poszczególnych społeczności lokalnych. Mam nadzieję, że
mieszkańcy będą z tego zadowoleni,
choć zadowolić wszystkich, niestety

nie sposób – mówił Marek Olszewski.
Najważniejsze tegoroczne inwestycje
publikujemy w ramce obok.
Przewodnicząca rady Hanna Anzel
podkreśliła, że ponad 400 tys. zł gmina
wyodrębnia na fundusz sołecki: – To
mieszkańcy sami decydują, na co
przeznaczają te pieniądze.
Jak przypomniała szefowa rady, gmina
dba o każdą grupę społeczną, wspierając m.in. seniorów czy kluby sportowe,
organizując regularne zajęcia dla dzieci
w świetlicach i wyjazdy na basen.
- Lubicz jest też jedyną gminą w powiecie toruńskim, która opłaca komunikację publiczną, dopłacając toruńskiemu
MZK za kursy na terenie gminy oraz
finansując prywatnego przewoźnika
wyłonionego w przetargu. To przeszło
2,5 mln zł – mówiła Hanna Anzel.
W dyskusji radni gminni podkreślali, że
tegoroczny budżet jest skrojony pod
potrzeby mieszkańców.
Aldona Peregonczuk zwróciła uwagę
na miliony dokładane przez samorząd
Lubicza na oświatę. Także Teresa
Klawińska zauważyła, że władze

gminy przywiązują dużą uwagę do
oświaty. – Chyba też w żadnej innej
gminie nie są tak doceniani seniorzy –
mówiła z zadowoleniem.
Ryszard Korpalski dziękował za
doposażanie strażaków, którzy na co
dzień pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. - Nie sztuką
jest działać, gdy ma się duże zasoby –
podkreślała Magdalena Borowska. –
Dlatego uważam, że tegoroczne
zadania zostały określone niezwykle
trafnie. Podobnie, jak mieszkańcy
Lubicza Górnego jestem bardzo
zadowolona z planowanej przebudowy
ulic w jego centrum.
- To jest budżet zrównoważony i podzielony na wszystkie miejscowości
– mówił Marek Gliszczyński. Z inwestycji przewidzianych w Gronowie cieszyła się także Karina Wroniecka: - Nasza
miejscowość w ostatnich latach
naprawdę się zmienia. Tak samo, jak
cała nasza wciąż
rozwijająca się
gmina. Nie ma na co narzekać.
(KM)

Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
Od ostatniego wydania biuletynu
Rada Gminy Lubicz spotkała się na
dwóch sesjach.
30 grudnia 2015 r. podjęto uchwały
w sprawie, m.in.: nadania nazwy ulicy
„ks. kan. Krzysztofa Stanowicza”
w Złotorii, przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Grębocin, a także nabycia lub zbycia
nieruchomości gruntowych w Grębocinie i Lubiczu Dolnym. Rada zdecydowała również o udzieleniu pomocy
finansowej Powiatowi Toruńskiemu na

realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych
poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, a także uchwaleniu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich
Wodociągów Sp. z o.o.
29 stycznia 2016 r. uchwalono budżet
na 2016 rok (o którym szerzej piszemy
na tej stronie), zmieniono uchwalę
dotyczącą Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz, zatwierdzono plany pracy Komisji Stałych Rady
Gminy Lubicz oraz zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
Radni określili też kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły. Gmina Lubicz wspomoże
również Toruń w opracowaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi
gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie /
ul. Kresowej w Toruniu.
Wszystkie uchwały Rady Gminy Lubicz
znajdują się na www. bip.lubicz.pl.
(MR)

Ścieki powinny trafić do kanalizacji
Zbliża się wiosna - dla niektórych
mieszkańców, to czas realizacji
zobowiązań.
W ostatnim okresie został oddany do
użytkowania trzeci etap realizowanego
w Grębocinie projektu budowy kanalizacji sanitarnej. Wiele posesji zyskało
nowe możliwości, ale i nowe obowiązki. W ub. r. pracownicy urzędu gminy
wspólnie z Lubickimi Wodociągami

przeprowadzali kontrole posesji, przy
których istnieje możliwość przyłączenia do sieci. Od mieszkańców, którzy
jeszcze tego nie zrobili zbierano wówczas
oświadczenia o terminie realizacji tego
obowiązku. Wszystko zostało odnotowane. Większość osób deklarowała wykonanie prac właśnie na wiosnę tego roku.
Przypominamy,
że
przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej należy do obowiązków

właściciela nieruchomości.
Wkrótce pracownicy urzędu gminy
sprawdzą, którzy z mieszkańców
deklarujących w tym roku przyłączenie
do kanalizacji złożyli stosowne wnioski
do Lubickich Wodociągów. Wobec
tych, którzy jeszcze tego nie zrobili
będą
wszczynane
postępowania
administracyjne, a w ostateczności
nakładane sankcje karne.
(GB)

• budowa zatoki, przejścia dla pieszych
i wiaty w Rogówku
• pomoc rzeczowa dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – budowa
chodnika w Złotorii, ul. Toruńska
i Pomorska
• pomoc rzeczowa dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – projekt
chodnika przy drodze nr 552
w Lubiczu Dolnym i Grębocinie
• pomoc rzeczowa dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – projekt
budowy zatoki autobusowej wraz
z wiatą przystankową oraz przejściem
dla pieszych w Grabowcu przy
drodze wojewódzkiej
• pomoc rzeczowa dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – projekt
chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Brzeźnie
• pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy
drodze powiatowej nr 2009 Lubicz
Górny-Krobia
• pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika na
budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 w Mierzynku
• budowa ulicy Lipowej w Gronowie
• wykonanie projektów ulic: Handlowej, Spółdzielczej, Bankowej i Piaskowej w Lubiczu Górnym
• asfaltowanie drogi w Gronowie
w kierunku szkoły
• wykonanie chodnika w Lubiczu
Dolnym od ul. Kolejowej w kierunku
zjazdu z drogi krajowej
• budowa chodnika przy ul. Lipowej
w Lubiczu Dolnym
• budowa chodnika w Lubiczu Górnym
od ul. Piaskowej do Komunalnej
• Gronowo – zakup i montaż progów
zwalniających
• zakup wiat przystankowych: Nowa
Wieś, Brzezinko i Grabowiec
• dotacja dla Torunia na opracowanie

dokumentacji
przebiegu
drogi
gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie
• podłączenie do kanalizacji sanitarnej
budynków gminnych przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym
i Karwowskiego w Grębocinie
• zakup namiotu promocyjnego dla
sołectwa Brzeźno
• zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK
• dotacja na zakup samochodu dla OSP
Złotoria
• wykonanie projektu budowy kotłowni
gazowej w ZS w Grębocinie
• modernizacja nagłośnienia w sali
gimnastycznej przy ZS w Lubiczu
Górnym
• zakup kontenerów dla SP w Młyńcu
Pierwszym
• dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła
• dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych
• projekty techniczne lub budowa
oświetleń drogowych we wszystkich
sołectwach gminy
• budowa systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku
• projekt świetlicy w Młyńcu Drugim
• modernizacja dachu oraz elewacji
świetlicy w Brzeźnie
• klimatyzacja w świetlicy w Rogówku
• wykonanie projektu basenu w Lubiczu
Górnym
• ogrodzenie placu zabaw w Krobi
• urządzenie miejsc rekreacji w Lubiczu
Górnym i Złotorii
• urządzenie terenu rekreacji i parkingów w Grabowcu
• wyposażenie placu rekreacji w Złotorii
• zakup i montaż siłowni zewnętrznych
w Kopaninie, Gronowie, Grabowcu
i Młyńcu Pierwszym
• zagospodarowanie terenu lasu w Lubiczu
Górnym
• wyposażenie terenu rekreacyjnego dla
młodzieży i dorosłych w Grębocinie

Jak skontaktować się z rajcą?
Radni to przedstawiciele mieszkańców w samorządzie. Pełnią dyżury,
na których chętnie porozmawiają
o nurtujących państwa sprawach
związanych z gminą. W każdej chwili
można też do nich napisać e-maila.
1. Przewodnicząca Rady Hanna
Anzel pełni dyżur w świetlicy środowiskowej w Grębocinie (ul. Szkolna)
w pierwszy czwartek każdego miesiąca
w godzinach od 17.00 do 18.00 oraz
w Urzędzie Gminy (Lubicz Dolny ul.
Toruńska 21, tel. 56 621 21 00) – pokój nr
16 w każdy piątek w godzinach od 11.30
do 15.00. Od 15.00 do 15.30 przewodnicząca przyjmuje w sprawie skarg i wniosków.
Adres e-mail: h.anzel@lubicz.pl.
2. Radny Zbigniew Barcikowski Młyniec Drugi, ul. Dolina Drwęcy 27,
codziennie po uzgodnieniu telefonicznym – pod nr telefonu 606249120;
z.barcikowski@lubicz.pl.
3. Radna Maria Błaszczyk - świetlica
w Szkole Podstawowej w Złotorii
w ostatni czwartek każdego miesiąca
o godz. 18.00; m.blaszczyk@lubicz.pl.
4. Radna Magdalena Borowska kwiaciarnia „WERONIKA” ul. Słoneczna
15 Lubicz Górny w ostatni piątek miesiąca
o godz. 17.00; m.borowska@lubicz.pl.
5. Radna Mariola Falkowska –
Mierzynek 23 a w ostatni piątek miesiąca
o godz. 18.00; m.falkowska@lubicz.pl.
6. Radny Marek Gliszczyński pełni
dyżur w pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 18.00–19.00 pod telefonem 56
648 97 84; m.gliszczynski@lubicz.pl.

7. Radny Jerzy Guranowski - remiza
OSP w Grębocinie ul. Lubicka 4 w każdy
poniedziałek
o
godz.
19.00;
j.guranowski@lubicz.pl.
8. Radna Teresa Klawińska - Lubicz
Dolny ul. Młyńska 5 w każdy poniedziałek
w godz. 19.00-20.00; t.klawinska@lubicz.pl.
9. Wiceprzewodniczący Rady Ryszard
Korpalski - Lubicz Dolny ul. Toruńska
55 codziennie po uzgodnieniu telefonicznym - pod numerem 507087653;
r.korpalski@lubicz.pl.
10. Radny Bartosz Malicki - Brzeźno
43 od poniedziałku do piątku pod
numerem
telefonu
665494568;
b.malicki@lubicz.pl.
11. Radna Aldona Peregonczuk świetlica
Szkoły
Podstawowej
w Złotorii w każdy ostatni czwartek
miesiąca
o
godz.
18.00;
a.peregonczuk@lubicz.pl.
12. Radny Juliusz Przybylski świetlica osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu przy ul. M. Rataja 8
w ostatni czwartek miesiąca o godz.
18.00; j.przybylski@lubicz.pl.
13. Radny Jarosław Rybiński świetlica wiejska w Krobi, ul. Olimpijska 14 w ostatni czwartek miesiąca
o godz. 18.00; j.rybinski@lubicz.pl.
14. Wiceprzewodnicząca Radna
Danuta Staniszewska - Jedwabno 89
w poniedziałki od godz. 17.00;
d.staniszewska@lubicz.pl.
15. Radna Karina Wroniecka Gronowo 3B w pierwszy czwartek
miesiąca w godzinach od 17.00 do
18.00; k.wroniecka@lubicz.pl. (MR)

Goniec gminny
Działając na podstawie art. 28 ust. 1
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca
2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715
z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego w zakresie rozwoju
sportu w Gminie Lubicz (tekst jednolity
opublikowany w Dz. Urz. Województwa
Kujawsko - Pomorskiego z 2014, poz.
477).

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla
klubów sportowych na
dofinansowanie zadań
w ramach wspierania
rozwoju sportu w Gminie
Lubicz

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wyżej
może być wykonywane poprzez
realizację przedsięwzięć z zakresu:
- prowadzenia przez klub sportowy
zajęć (szkolenia) w wybranych dyscyplinach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym,
- organizowania zawodów, rozgrywek,
imprez sportowych i rekreacyjnych,
zgrupowań (obozów) sportowych i /lub
uczestnictwa w nich.
2. Zadanie może być realizowane w różnych
formach, a w szczególności poprzez
organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
1) szkolenie poprzez prowadzenie zajęć
w różnych dyscyplinach sportowych
(projekty całoroczne), obejmujące:
a. organizację treningów, zajęć szkoleniowych, sportowych,
b. organizację zawodów i rozgrywek,
współzawodnictwa sportowego,
c. udział w zawodach i rozgrywkach,
współzawodnictwie sportowym,
d. reprezentowanie Gminy Lubicz
w zawodach sportowych na szczeblu
gminnym, ponadgminnym, wojewódzkim, krajowym,
e. wynajem bazy sportowej,
f. zakup sprzętu sportowego;
2) organizowanie zgrupowań (obozów)
sportowych,
imprez
sportowych
i rekreacyjnych popularyzujących
rozwój kultury fizycznej (projekty
krótkoterminowe).
3. Forma realizacji współpracy: wsparcie.
II. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych
na
realizację
zadania w roku 2016.
1. Na realizację zadania w roku 2016
planuje się przeznaczyć kwotę dotacji
celowej z budżetu
w wysokości
145 000,00 zł na wspieranie zadań do
realizacji klubom sportowym.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można
zrealizować
mniejszym
kosztem,
złożone oferty nie uzyskają akceptacji
Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części
przeznaczonej na realizację zadania
z przyczyn trudnych do przewidzenia
w dniu ogłaszania konkursu.

1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 5 ust. 4
uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy
Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego w zakresie
rozwoju sportu w Gminie Lubicz.
1. Wysokość przyznanej dotacji może
być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferentowi
przysługuje
prawo
negocjowania
zmniejszenia zakresu rzeczowego
zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
2. Wójt Gminy Lubicz może odmówić
podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy
w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania
znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
podmiot lub jego reprezentanci utracą
zdolność do czynności prawnych,
zostaną ujawnione nieznane wcześniej
okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową
oferenta.
3. W ramach udziału własnego oferenci
mają możliwość wniesienia wkładu
osobowego (w tym pracy społecznej
członków i świadczeń wolontariuszy)
do wysokości 10% całkowitych
kosztów zadania, pod warunkiem
przestrzegania następujących zasad:
a. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza
muszą być określone w porozumieniu
zawartym zgodnie z art. 44 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b. wolontariusz powinien posiadać
kwalifikacje i spełniać wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu
wykonywanej pracy,
c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę
taką jak stały personel, to kalkulacja
wkładu pracy wolontariusza winna być
dokonana w oparciu o stawki obowiązującego dla tego personelu; jeżeli
wykonuje
prace
wymagające
odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna
być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych
przypadkach przyjmuje się, iż wartość
pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki
realizacji, finansowania i rozliczania
zadania reguluje umowa zawarta
pomiędzy oferentem a Gminą Lubicz.
IV. Termin
zadania.

i

warunki

realizacji

1. Zadanie winno być zrealizowane
w roku 2016 z zastrzeżeniem, iż
szczegółowe terminy wykonania zadań
określone zostaną w umowach.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą
umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.
Uwaga:
Podmiot dotowany zobowiązany jest do
bieżącego informowania w formie
pisemnej o wszelkich zmianach
dotyczących realizowanego zadania.
Zmiany te zostaną wprowadzone do
umowy aneksem (nie dotyczy zmiany nr
konta bankowego).

III. Zasady przyznawania dotacji/
zlecenia wykonania zadania.

Bez uprzedniej zgody, niedopuszczalne
są zmiany pozycji, które decydowały o
wyborze danej oferty – dotyczy przede
wszystkim zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji
następuje na postawie art. 28 ust.

2. Zadanie winno być wykonane dla
jak największej liczby mieszkańców

Gminy Lubicz.
3. Wybór ofert zostanie dokonany
w ciągu 30 dni od upływu terminu na
składanie ofert.
4. Wszystkie oferty spełniające kryteria
formalne są oceniane przez Komisję
konkursową powołaną przez Wójta
Gminy Lubicz.
5. Przy ocenie ofert Komisja bierze
pod uwagę następujące kryteria:
1) wartość merytoryczną projektu celowość oferty, zakres rzeczowy,
zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym
rodzaj i celowość planowanych
kosztów,
3) wysokość wnioskowanej dotacji od
Gminy, porównanie jej z planowanymi
źródłami dofinansowania projektu,
4) doświadczenie oferenta w realizacji
zadań o podobnym charakterze i zasięgu
(w tym dotychczasowe doświadczenia
we współpracy oferenta z Gminą),
5) możliwość realizacji zadania przez
oferenta, w tym posiadanie zasobów
kadrowych i rzeczowych,
6) promocję Gminy Lubicz poprzez
sport.
6. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację
poszczególnych projektów.
7. Ocena Komisji wraz z propozycją
wysokości dotacji jest przekazywana
Wójtowi Gminy, który podejmuje
ostateczną decyzję.
8. Dotacja może być przeznaczona
w szczególności na:
- realizację programów szkolenia
sportowego,
- zakup sprzętu sportowego, odzieży
sportowej, niezbędnych do realizacji
zadania,
- pokrycie kosztów organizowania
zawodów, rozgrywek i imprez sportowych lub uczestnictwa w nich,
- pokrycie kosztów korzystania
z obiektów sportowych dla celów
szkolenia sportowego
- sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowe,
- nagrody (puchary, medale, dyplomy,
statuetki okolicznościowe i inne nagrody rzeczowe,
- wydatki związane z zakupem
napojów, lekarstw, artykułów sanitarnych i medycznych,
- wydatki związane z zakupem usług:
wynajmu
obiektów
sportowych,
urządzeń i sprzętu sportowego,
noclegów, wyżywienia, transportu,
druku zaproszeń, dyplomów, plakatów,
programów, komunikatów, wynajmu
karetki pogotowia, ochrony,
- wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac obsługi
sędziowskiej, opłat w Polskim Związku
Sportowym,
obsługi
technicznej,
spikera, medycznej,
- wydatki związane z ubezpieczeniem
sportowym zawodników, z ubezpieczeniem imprezy sportowej, z opłatami
bankowymi, pocztowymi związanymi
z działalnością klubu.
V. Termin składania ofert.
1. W konkursie mogą brać udział
kluby sportowe.
2. Podmioty uprawnione do udziału
w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania wg
wzoru określonego w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10
stycznia 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą
podpisać osoby, które zgodnie z postano-

wieniami statutu lub innego aktu
wewnętrznego są upoważnione do
reprezentowania oferenta na zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
4. Do oferty należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (tj. zgodnego ze stanem
faktycznym i prawnym, niezależnie od
tego kiedy był wydany),
- inne jeśli wymagane, np. dokumenty
upoważniające daną osobę lub osoby
do reprezentowania podmiotu –
dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do
reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu
głównego lub innego organu wykonawczego.
5. Załączniki do oferty powinny być:
1) ponumerowane,
2) podpisane przez osoby uprawnione,
które zgodnie z postanowieniami
statutu lub innego aktu są upoważnione
do reprezentowania podmiotu na
zewnątrz i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych,
3) potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę lub osoby
uprawnione, jeśli przedkładane są w
formie kserokopii.
6. W przypadku składania przez jedną
organizację kilku ofert w ramach ww.
zadania komplet załączników określonych w pkt. 4 może być dołączony do
jednej z ofert.
W pozostałych ofertach należy oświadczyć, że
wymagany zestaw załączników jest
dołączony do oferty dot. realizacji
zadania pod nazwą ..... .
7. Formularz oferty i regulamin
konkursu można otrzymać w pok. nr 38
Urzędu Gminy lub pobrać ze strony
internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy http://bip.lubicz.pl w zakładce „ogłoszenia i komunikaty”
8. Oferty należy złożyć w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
w Lubiczu – pokój nr 9 (ul. Toruńska
21, 87 – 162 Lubicz) w zamkniętych
kopertach opisanych wg wzoru:
„Oferta na otwarty konkurs ofert dla
klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania
rozwoju sportu w Gminie Lubicz”
w terminie od dnia ukazania się
ogłoszenia tj. od dnia 19 lutego do dnia
14 marca 2016 roku do godz. 15:00.
9. Wszystkie miejsca, w których
oferent naniósł zmiany winny być
parafowane przez osobę podpisującą
ofertę. Poprawki muszą być dokonane
jedynie przez czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie obok
poprawnego.
10. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, należy
potwierdzić je za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, każda
strona opatrzona winna być także datą
potwierdzenia zgodności z oryginałem.
11. Oferty złożone na innych drukach,
niekompletne lub złożone po terminie
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
12. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:
a. uzupełnienia brakujących podpisów
pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonych w statucie,
b. braku właściwych podpisów pod
załącznikami,
c. poświadczenia załączonych kopii
dokumentów za zgodność z oryginałem.

13. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
a. pierwszy etap – wstępna ocena
oferty pod względem formalnym przez
komisję konkursową. W przypadku
stwierdzenia wyżej wymienionych
braków
formalnych,
organizacja
zostaje powiadomiona o tym fakcie
telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty
powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków (oferty nieuzupełnione
we wskazanym wyżej terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych),
b. drugi etap – ostateczna ocena
formalna oraz ocena merytoryczna
zostaje dokonana przez komisję
konkursową.
Uwaga:
Ofertę należy wypełnić czytelnie.
Wszystkie pozycje formularza muszą
być wypełnione.
Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją/ odnośnikami zamieszczonymi na
końcu formularza Oferty (w tym należy
wykreślić niepotrzebne zapisy).
W przypadku, gdy dana pozycja oferty
nie będzie wypełniana należy wpisać
„nie dotyczy” lub wstawić cyfrę „0”
w miejscach, które wymagają podania
wartości liczbowych. Formularza
oferty nie można modyfikować, ani
wprowadzać żadnych zmian.
Złożona oferta musi być spójna tzn.
istnieje logiczne powiązanie pomiędzy
celami
zadania,
szczegółowym
zakresem rzeczowym zadania, opisem
poszczególnych planowanych działań,
a kosztorysem zadania i oczekiwanymi
efektami realizacji.
VI. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2015 na realizację
zadania tego samego rodzaju co
będące przedmiotem niniejszego
konkursu,
z
uwzględnieniem
wysokości dotacji przekazanych
organizacjom pozarządowym.
W roku 2015 wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania
tego samego rodzaju wynosiła 132
000,00 zł.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy
do zamieszczania we wszystkich
drukach i materiałach reklamowych
związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.
informacji o tym, że zadanie jest
dotowane przez Gminę Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowiązany
będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej
komórki organizacyjnej Urzędu Gminy
oryginałów
dokumentów (faktur,
rachunków) oraz dokumentacji, o której
mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz
kontroli
prowadzenia
właściwej
dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie
ogranicza prawa Gminy do kontroli
całości realizowanego zadania pod
względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione
zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Lubicz oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Lubicz w zakładce „ogłoszenia
i konkursy”.

Goniec gminny
Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt
1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.
U. z 2014 r. poz.1118, póź.zm.)

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza
otwarty konkurs ofert na
wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
gminy w roku 2016
w zakresie:
Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wyżej
może być wykonywane poprzez
realizację przedsięwzięć z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych
i nikotynowych w formie:
1) programów z zakresu profilaktyki
uzależnień; pomocy psychospołecznej
i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie,
2) szkoleń dla sprzedawców i właścicieli placówek podających lub sprzedających napoje alkoholowe,
3) programów edukacyjnych zawierających elementy profilaktyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
realizowanych w świetlicach środowiskowych, poza budynkami świetlic
środowiskowych tj. na boiskach
szkolnych, w salach gimnastycznych
i innych obiektach o charakterze
sportowo-rekreacyjnym na terenie
gminy Lubicz,
4) specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych.
2. Forma realizacji współpracy: wsparcie realizacji zadania publicznego.
II. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych
na
realizację
zadania w 2016 roku.
1. Na realizację w/w zadania planuje się
przeznaczyć kwotę w wysokości
30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych) na wspieranie zadań do
realizacji podmiotom określonym
w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118, z póź.zm.) z zakresu
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
patologiom społecznym.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku
stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone
oferty nie uzyskają akceptacji Wójta
Gminy
lub zaistnieje konieczność
zmniejszenia budżetu w części
przeznaczonej na realizację zadania
z przyczyn trudnych do przewidzenia
w dniu ogłaszania konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji
następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,
z póź.zm.).
2. Wysokość przyznanej dotacji może

być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferentowi
przysługuje
prawo
negocjowania
zmniejszenia zakresu rzeczowego
zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
Zastrzega się możliwość podziału
środków w ramach jednego zadania
dla kilku podmiotów.
3. Wójt Gminy Lubicz może odmówić
podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy
w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania
znacząco odbiega od opisanego
w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności
prawnych, zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające
wiarygodność
merytoryczną
lub
finansową oferenta.
4. Oferent zobowiązany jest do
wykazania się wkładem własnym,
rozumianym jako suma środków
finansowych
własnych,
środków
finansowych z innych źródeł oraz
wkładu osobowego. W ramach udziału
własnego oferenci mają możliwość
wniesienia wkładu osobowego (w tym
pracy społecznej członków i świadczeń
wolontariuszy) do wysokości 10%
całkowitych kosztów zadania, pod
warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza
muszą
być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2) wolontariusz powinien posiadać
kwalifikacje i spełniać wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu
wykonywanej pracy,
3) jeżeli wolontariusz wykonuje taką
pracę, jak stały personel, to kalkulacja
wkładu pracy wolontariusza winna być
dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wykonuje prace wymagające odpowiednich
kwalifikacji, to kalkulacja wkładu
pracy wolontariusza winna być
dokonana w oparciu o obowiązujące
stawki rynkowe; w pozostałych
przypadkach przyjmuje się, iż wartość
pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę
pracy.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki
realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta
pomiędzy oferentem a Gminą Lubicz.
IV. Termin i warunki realizacji
zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane
w roku 2016 r. z zastrzeżeniem,
iż szczegółowe terminy wykonania
zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być zrealizowane
z najwyższą starannością zgodnie
z zawartą umową oraz obowiązującymi
standardami i przepisami, w zakresie
opisanym w ofercie.
Uwaga:
Podmiot dotowany zobowiązany jest do
bieżącego informowania w formie
pisemnej o wszelkich zmianach
dotyczących realizowanego zadania.
Zmiany te zostaną wprowadzone do
umowy aneksem ( nie dotyczy zmiany
nr konta bankowego).
Bez uprzedniej zgody, niedopuszczalne

są zmiany pozycji, które decydowały o
wyborze danej oferty – dotyczy przede
wszystkim zakresu rzeczowego realizowanego zadania.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak
największej
liczby
mieszkańców
Gminy Lubicz.
V. Termin i warunki składania ofert.
1. W konkursie mogą brać udział
podmioty określone w art. 11 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118, z póź.zm.)
2. Podmioty uprawnione do udziału
w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania
(odrębnie na każde zadanie) wg wzoru
określonego
w
Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
3. Oferty muszą być podpisane
i opieczętowane przez oferenta. Ofertę
muszą podpisać osoby, które zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego
aktu wewnętrznego są upoważnione do
reprezentowania oferenta na zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
4. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, tj. zgodnego z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy
został wydany;
2) aktualny statut lub inny dokument
wskazujący na zakres działalności
podmiotu oraz organy uprawnione do
reprezentacji;
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu.
5. Oferty należy składać w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
Lubicz (pokój nr 9), ul. Toruńska 21,
87-162 Lubicz, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Oferta na
otwarty konkurs ofert na wspieranie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Gminie
Lubicz” w terminie: od 19 lutego 2016
roku do 14 marca 2016 roku do godz.
15.00.
6. Druk oferty realizacji zadania
publicznego można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Gminy Lubicz www.lubicz.pl lub otrzymać w Urzędzie
Gminy w Lubiczu w pokoju Nr 6
u inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Wszystkie miejsca, w których
oferent naniósł zmiany winny być
parafowane przez osobę podpisującą
ofertę. Poprawki muszą być dokonane
jedynie przez czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie obok
poprawnego.
8. Załączniki do oferty powinny być
ponumerowane i podpisane przez
osoby uprawnione, które zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego
aktu są upoważnione
do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań
finansowych.

9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii (z wyłączeniem odpisu z rejestru), należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem przez
osoby uprawnione, każda strona
opatrzona winna być także datą
potwierdzenia zgodności z oryginałem.
10. Oferty złożone na innych drukach,
niekompletne lub złożone po terminie
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane
przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany
w ciągu 30 dni od upływu daty składania ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria
formalne są oceniane przez Komisję
Konkursową powołaną przez Wójta
Gminy Lubicz, zgodnie z art.15 ust. 2a,
2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118, z póź.zm.)
3. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące
kryteria:
1) wartość merytoryczną projektu celowość oferty, zakres rzeczowy,
zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym
rodzaj i celowość planowanych
kosztów, odniesienie przedstawionej
kalkulacji do zakresu rzeczowego
zadania,
3) wysokość wnioskowanej dotacji od
Gminy, porównanie jej z planowanymi
źródłami dofinansowania projektu,
4) doświadczenie oferenta w realizacji
zadania o podobnym charakterze
i zasięgu (w tym dotychczasowe
doświadczenia we współpracy oferenta
z Gminą Lubicz),
5) możliwość realizacji zadania przez
oferenta, w tym posiadanie zasobów
kadrowych, rzeczowych i lokalowych.
6) zgodność zadań przedstawionych
w

ofercie

z

celami

statutowymi

podmiotu.
4. Komisja konkursowa przedstawia
własną propozycję wysokości dotacji
na realizację poszczególnych projektów.
5. Ocena Komisji wraz z propozycją
wysokości dotacji jest przekazywana
Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą
dotacji.
6. Oferty złożone w otwarty konkursie
ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:
1) uzupełnienia brakujących podpisów
pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonych w statucie;
2) braku właściwych podpisów pod
załącznikami;
3) poświadczenia załączonych kopii
dokumentów za zgodność z oryginałem.
7. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
1) pierwszy etap to wstępna ocena
oferty pod względem formalnym przez
komisję konkursową. W przypadku
stwierdzenia w/w braków formalnych,
organizacja

zostaje

powiadomiona

o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3

dni od daty powiadomienia ma prawo
do uzupełnienia braków (oferty nieuzupełnione we wskazanym wyżej
terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych);
2) drugi etap to ostateczna ocena
formalna oraz ocena merytoryczna
zostaje dokonana przez komisję
konkursową.
Uwaga:
Ofertę należy wypełnić czytelnie.
Wszystkie pozycje formularza muszą
być wypełnione.
Ofertę należy wypełnić zgodnie
z instrukcją/odnośnikami zamieszczonymi na końcu formularza Oferty
(w tym należy wykreślić niepotrzebne
zapisy).
W przypadku, gdy dana pozycja oferty
nie będzie wypełniana należy wpisać
„nie dotyczy” lub wstawić cyfrę „0”
w miejscach, które wymagają podania
wartości liczbowych. Formularza
oferty nie można modyfikować, ani
wprowadzać żadnych zmian.
Złożona oferta musi być spójna tzn.
istnieje logiczne powiązanie pomiędzy
celami
zadania,
szczegółowym
zakresem rzeczowym zadania, opisem
poszczególnych planowanych działań,
a kosztorysem zadania i oczekiwanymi
efektami realizacji.
VII. Zrealizowane zadania publiczne
w zakresie profilaktyki uzależnień
i
przeciwdziałania
patologiom
społecznym w roku 2015.
Wysokość
środków
publicznych
przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2014 wynosiła 57 500zł
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy
do zamieszczania we wszystkich
drukach i materiałach reklamowych
związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.
informacji o tym, że zadanie jest
dotowane przez Gminę Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowiązany
będzie do:
1) wyodrębnienia rachunku bankowego
przeznaczonego wyłącznie do operacji
związanych z realizacją zadania,
2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację
umowy,
3) dostarczenia na wezwanie właściwej
komórki organizacyjnej Urzędu Gminy
Lubicz
oryginałów
dokumentów
(faktur, rachunków) oraz dokumentacji,
o której mowa wyżej, celem kontroli
prawidłowości wydatkowania dotacji
oraz kontroli prowadzenia właściwej
dokumentacji z nią związanej.
4) kontrola, o której mowa wyżej, nie
ogranicza prawa Gminy do kontroli
całości realizowanego zadania pod
względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione
zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Lubicz, w BIP, oraz zostaną
opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubicz: www.lubicz.pl.
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Lubiczanie w obiektywie „Gońca gminnego”
W oczekiwaniu na wiosnę i święta wielkanocne powspominajmy zimowy czas.
Wracamy jeszcze do okresu świąteczno-noworocznego - czasu kolędy, choinki, św. Mikołaja, życzeń
i dzielenia się opłatkiem nie tylko w gronie rodzinnym. Takie spotkania, co roku, organizują także nasi
seniorzy, strażacy i sołectwa.
Świąteczne spotkania odbyły się m.in. w Rogowie, Gronowie, Krobi, Kopaninie, Brzeźnie, Grabowcu,
Lubiczu Dolnym czy Młyńcu Pierwszym. Ciepłe słowa do gospodarzy tych wydarzeń kierowali także
ich goście - wójt Marek Olszewski, Hanna Anzel – przewodnicząca Rady Gminy Lubicz oraz Teresa
Gryciuk – sekretarz gminy.
W styczniu, jak zwykle, szkoły w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym, zagrały też w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (uzbierały łącznie ponad 18,5 tys. zł), a w drugiej połowie miesiąca w wielu
miejscach świętowano także Dzień Babci i Dziadka.
(KM)
Fot. Autorka, Beata-Nowak-Latańska, nadeslane

Rogowo

Wigilia gminna

Lubicz Dolny

Lubicz Górny. WOŚP

Brzezinko

Grębocin. Trzech Króli

Młyniec Pierwszy

Lubicz Dolny. WOŚP
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Nasi mieszkańcy chcą się integrować
Paweł Kuczkowski z zawodu jest
rzeźnikiem, ale został gospodarzem.
Nie tylko u siebie, bo gospodarzy też
całemu sołectwu.
Ma 41 lat i dwoje dzieci 18-letniego
Patryka i 15-letnią Patrycję. - Będzie
komu gospodarstwo przekazać - uśmiecha się pan Paweł. Sam przejął je po
rodzicach. Początkowo miało trafić do
starszego brata, ale ten zdecydował się
na obranie innej drogi życiowej. Żona
pana Pawła - Joanna, choć przez długi
czas mieszkała w Toruniu, to jednak
wieś była jej bliska, dlatego też
skończyła szkołę rolniczą w Gronowie.
Teraz wspiera męża w sołtysowaniu,
pomaga i doradza.
Paweł Kuczkowski został sołtysem,
gdy miał 36 lat. To jego druga kadencja. - Chciałem, aby coś się zmieniło
i postanowiłem się tego podjąć. Myślę,
że się sprawdzam - mówi. Pod opieką
ma duże sołectwo, które jako jedno
z niewielu w gminie składa się z dwóch
wsi - Gronowa i Gronówka. - Gronówko to wieś popegeerowska. Gronowo
bardziej zróżnicowana. Mieszkańcy
skupieni w centrum wsi przeważnie
dojeżdżają do pracy w mieście, żyjący
na obrzeżach nadal zajmują się rolnic-

Fot. Autorka
- Mam dwoje dzieci. Będzie komu przekazać gospodarstwo – mówi sołtys Gronowa
twem.
Pan Paweł mówi, że mieszkańcy
potrzebują integracji. Sołtys razem
z radą sołecką, ale także radną gminną
Kariną Wroniecką wspólnie starają się
zaspokajać te oczekiwania. - Pamiętam,

jak zrobiliśmy pierwszy dzień kobiet.
Obawialiśmy się słabej frekwencji, ale
przyszło naprawdę dużo pań. Robimy
też dzień dziecka, czy mikołajki wymienia pan Paweł, chwaląc fundusz
sołecki, dzięki któremu są na to pieniądze.

Fundusz sołecki jest wyodrębnioną
z budżetu kwotą rozdzielaną m.in. ze
względu na liczbę mieszkańców. Pozwala nam to zaplanować najważniejsze dla nas zadania na cały rok.
W 2015 robiliśmy parking przy placu
zabaw, który na wiosnę ma być dokończony. Postawimy też siłownię
zewnętrzną, będą nowe progi zwalniające, kupimy nowe krzesła dla świetlicy
w szkole, ponieważ dzięki uprzejmości
pani dyrektor często korzystamy z tej
sali - wymienia pan Paweł.
Gronowo leży przy ruchliwej drodze
krajowej, dlatego w tej miejscowości
szczególnie istotna jest kwestia bezpieczeństwa. Mieszkańcy irytują się, że
właściciel drogi, czyli Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
nie dba o chodniki przy trasie. Dlatego
gmina Lubicz, w miarę swoich możliwości, nie raz proponowała już zarządcy współudział w ich powstawaniu, np.
biorąc na siebie roboty. Pan Paweł
przyznaje, że sytuacja zaczyna się
poprawiać. W tym roku także gmina
planuje w Gronowie większe inwestycje, m.in. modernizację ul. Lipowej. –
Bardzo się z tego cieszymy – mówi sołtys.
(KM)

Najlepsi z nagrodami na koniec roku
Tradycyjnie w grudniu władze gminy
uhonorowały osoby wyróżniające się
w dziedzinach kultury, sportu
i współpracy z samorządem.
W dziedzinie kultury witraże z wizerunkiem św. Andrzeja – patrona gminy
Lubicz wójt gminy Marek Olszewski
i przewodnicząca Rady Gminy Hanna
Anzel wręczyli Piotrowi Dąbrowskiemu. Jacek Beszczyński otrzymał witraż
wcześniej. Warto dodać, że pan Jacek
kilka dni później został też odznaczony

przez prezydenta Torunia medalem
Thorunium.
Z kolei za współpracę z samorządem
władze gminy Lubicz docenili: ks. dra
Mariana Wróblewskiego, Sławomira
Kamińskiego i Zygmunta Politowskiego.
Medale 25 - lecia samorządności
otrzymali zaś: Ryszard Szymański,
Robert Kościecha, Józef Siadak,
Mirosława Przedpełska, Mirosława
Gilar i Adam Robaczewski.
Wyróżnieni sportowcy z naszej gminy to:
Paweł Przedpełski (z ostatniej chwili -

w plebiscycie dziennika „Nowości”
Sportowiec Torunia 2015 roku), Kacper
Dąbrowski (na początku miesiąca,
debiutując na zawodach w Kartuzach
w kategorii junior, został mistrzem
Polski w kickboxingu), Małgorzata
Curyło, Błażej Janiaczyk, Szymon
Guranowski, Kamil Rumiński, Kacper
Rempalski, Maciej Kwiatkowski,
Robert Muzalewski, Aleksander Nikiel,
Daniel Rochna, Jan Szczepański,
Aleksandra Stępniewska, Jakub Dominik Wełnowski, Igor Mikołaj Wełnow-

ski, Olga Wankiewicz, Jakub Wiśniewski i Wiktor Rafalski.
Na spotkaniu świąteczno-noworocznym w Grębocinie wójt Marek Olszewski złożył też obszerne sprawozdanie
z minionego roku, w którym mówił
o każdej dziedzinie działalności
urzędu.
Natomiast
wyczerpującą
informację na temat prac Rady Gminy
Lubicz przedstawiła jej przewodnicząca Hanna Anzel.
(KM)

Lubiczanki dzielnie walczyły o punkty
3 lutego seniorki UKS Drwęca Novar
Lubicz podjęły zespół z najwyższej
ligi piłki ręcznej PGNiG Super Liga
Kobiet, AZS
Łączpol AWFiS
Gdańsk. W drużynie gości zagrały
reprezentantki
Polski,
Monika
Stachowska oraz Karolina Siódmiak.
Mecz został rozegrany z tytułu 1/8 Finału
Pucharu Polski Kobiet. Zespół z Wybrzeża wygrał 41:13. - Walczyliśmy, jak
równy z równym przez dziesięć minut,
później gdańszczanki odskoczyły i nie
mieliśmy szans na odebranie. Różnica
klas była widoczna – mówi Andrzej
Vaterkowski, trener Drwęcy Novar
Lubicz i pierwszy trener Moniki
Stachowskiej, filaru polskiej kadry
piłkarek ręcznych.
Monikę w Lubiczu Górnym przywitali,
jak przystało na mistrzynię, nie tylko
kibice, ale także rodzina i znajomi.
Trener w imieniu klubów i fanów
wręczył szczypiornistce podziękowania
i kosz słodyczy za zajęcie czwartego
miejsca na mistrzostwach świata.
Lubiccy kibice mimo przegranej
naszych dziewczyn doceniają ich walkę
na boisku. Na jednym z portali tuż po
meczu jeden z fanów napisał: „Oczywiście, że gdańszczanki pokazały klasę
i technikę, do których naszym dziewczętom jeszcze daleko, lecz nie można
zapomnieć, że to ekstraliga - w tym
dwie zawodniczki z reprezentacji
Polski. One też się kiedyś uczyły.

Lubiczanki walczyły dzielnie i nawet
gimnazjalistka potrafiła oddać skutecznie trudny strzał na bramkę. Nikt się nie

spodziewał super wyniku. Myślę, że
dla nich była to dobra lekcja, z której
trzeba wyciągnąć wnioski”.

Zespół z Lubicza do rywalizacji
w drugiej lidze wraca 19 marca spotkaniem w Łomży. Trzymamy kciuki!
(KM)

KRÓTKO
■ 21 grudnia odbyła się kolejna

narada wójta z sołtysami. W czasie
spotkania omówiono m.in. zagadnienia dotyczące akcyzy, zmiany w
przepisach dotyczących wycinki
drzew, podatków na 2016 rok, prac
realizowanych na terenie sołectw
gminy Lubicz w 2015, gospodarki
odpadami, a także planów inwestycyjnych na kolejny rok.

■ Przypominamy, że darmowe porady

prawne w naszej gminie są udzielane
w sali nr 3 budynku B Urzędu Gminy
(ul. Toruńska 24) w Lubiczu Dolnym
w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki w godz. 10.00-14.00.

■ Punkt konsultacyjny dla osób uzależ-

nionych i współuzależnionych jest
otwarty w każdy piątek w godz.
15.00-17.00 w świetlicy wiejskiej w
Lubiczu Dolnym (siedziba Lubickich
Wodociągów, ul. Toruńska 56).
O 17.30 w tym samym miejscu
cotygodniowy mityng rozpoczyna
Grupa AA „Drwęca”. W Grębocinie
spotkania otwarte odbywają się
w każdy pierwszy wtorek miesiąca od
godz. 17.00 w świetlicy środowiskowej.

■ Na www.lubicz.pl znajdują się

informacje o zasadach podatkowych
wraz z nowymi formularzami. Osoby
zainteresowane zwrotem podatku
akcyzowego również zachęcamy do
zapoznania się z informacją na ten
temat na stronie urzędu.

■ Ponad 160 bezcennych królewskich dokumentów przeszło konserwacje w Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa w Grębocinie.
■ Trzy pary z gminy Lubicz otrzyma-

ły od Prezydenta RP Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 5
lutego w imieniu głowy państwa wójt
Marek Olszewski wręczył odznaczenia Państwu: Honoracie i Kazimierzowi Wiśniewskim z Rogowa,
Elżbiecie i Czesławowi Reszczyńskim
z Lubicza Dolnego. Medal trafił też do
Ireny i Zbigniewa Gręźlikowskich
z Brzeźna.

■ W okresie od 25 lutego do 1 marca
w godz. 7.30-16.00 w Toruniu przy
ul. Tuwima 9 – (Klub „Kameleon"
MSM) zostanie przeprowadzona
kwalifikacja wojskowa dla: mężczyzn
z gminy Lubicz urodzonych w 1997 r.
oraz w latach 1992-1996, nie posiadających określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej. Należy
ze sobą zabrać: dowód osobisty lub
inny dokument pozwalający na
ustalenie
tożsamości,
aktualną
fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez
nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub
pobieranie nauki, posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy) oraz
dokumentację medyczną
(osoby,
które się leczą).

■ 29 lutego rusza nabór wniosków do
Przedszkola Publicznego "Chatka
Puchatka" w Lubiczu Górnym.
Szczegółowe informacje, z wykazem
załączników, dostępne są na:
www.lubicz.pl.
(KM)
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