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Budżet roku 2014 zapowiada
tak wiele nowego, że fascynuje nawet mnie, weterana corocznych finansowych i inwestycyjnych zmagań.
Będzie się dużo działo we
wszystkich sołectwach. Nie we
wszystkich tyle samo, ale powodów
do zadowolenia będzie wiele.
Budżet gminy Lubicz na rok
2014 w pełni zapewnia środki finansowe na zadania bieżące i majątkowe realizowane ze środków własnych oraz zewnętrznych, pozyskanych z dotacji rozwojowych. Planowane dochody budżetowe wynoszą 57 590 665 zł, z czego dochody
własne w kwocie 32 155 752 zł
stanowią 55,83% ogółu dochodów,
dotacje celowe w kwocie 8 343 651
zł stanowią 14,50% dochodów
budżetowych, zaś subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi
17 091 262 zł i stanowi 29,67%
ogółu dochodów budżetowych
gminy.
Tegoroczne wydatki zaplanowano w kwocie 62 027 840 zł,
z czego największą część - 40%
pochłonie gminna oświata w kwocie
24 970 640 zł utrzymywana w gminie na wysokim poziomie.
Wyższa kwota planowanych
wydatków nad dochodami finansowana bedzie wolnymi środkami
pochodzącymi z lat ubiegłych
w wysokości 3 427 175 zł, a także
pożyczki z WFOSiGW w kwocie
1 010 000 zł.
Sukcesywne powierzanie samorządowi gminy wielu zadań z zakresu polityki społecznej państwa spowodowało wzrost wydatków przeznaczonych w planie finansowym
gminy na pomoc społeczną, na którą
zabezpieczono kwotę 7 504 524 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to nie mniej ważna pozycja budżetu wynosząca
6 382 272 zł, z czego 20% stanowią
dopłaty do ceny ścieków, odprowadzanych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Podobnie jak w latach ubiegłych zarezerwowano również
w budżecie środki finansowe
w kwocie 445 000 zł na dopłaty do
ceny wody dla jej odbiorców.
Niemałą część wydatków
w kwocie 2 250 000 zł, przeznaczono na lokalny transport zbio-

rowy, wykonywany przez dwóch
przewoźników, przewożących codziennie łącznie kilka tysięcy mieszkańców naszej gminy do swoich
miejsc pracy oraz szkół.
Realizację niektórych zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu,
edukacyjnej opieki wychowawczej
oraz przeciwdziałania alkoholizmowi gmina powierzy w 2014 roku
w trybie otwartego konkursu ofert
stowarzyszeniom oraz pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
w formie dotacji celowych, na które
zabezpieczono kwotę 150 000 zł.
Na działalność bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej gmina łącznie przeznacza
kwotę 328 420 zł, w tym na dla
dotacje jednostek OSP 120 000 zł.
Wydatki majątkowe w bieżącym
roku wyniosą 9 195 864 zł i stanowić będą 15 % ogółu wydatków
budżetowych .
Najważniejsze inwestycje gminne realizowane w bieżącym roku to:
- kontynuacja budowy dróg gminnych, chodników, parkingów
oraz oświetleń ulicznych,
- kontynuacja budowy kanalizacji
sanitarnej w Grębocinie - w bieżącym roku zakończony będzie

I etap i rozpoczną się prace przy
II etapie,
- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Złotorii ,
- budowa kompleksu boisk sportowych w Lubiczu Dolnym na terenie Szkoły Podstawowej oraz boiska w Młyńcu Pierwszym,
- kontynuacja budowy świetlicy
w Krobi – zakończenie planowane jest na III kwartał br.
Gmina przewidziała również
w tegorocznym budżecie środki
finansowe na dofinansowanie dla
mieszkańców budowy kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, a także
przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu.
Od trzech lat w gminnym budżecie wyodrębnione są środki finansowe na realizację funduszy sołeckich, które cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców poszczególnych sołectw. Wytypowane
do realizacji na zebraniach wiejskich zadania oszacowano na kwotę
350 716 zł, z czego zaplanowano
m.in. doposażenie i drobny remont
świetlic wiejskich, utrzymanie boisk sportowych, oznakowanie sołectwa, zakup sprzętu sportowego,
urządzenie mini siłowni zewnę-

trznej, poprawę estetyki wsi, zakup
namiotów promocyjnych, organizację imprez okolicznościowych.
Gminna Spółka „Lubickie Wodociągi” będzie także prowadziła
inwestycje kanalizacyjne miedzy
innymi w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Złotorii i Krobi.
W 2014 roku wybuduje sieć o dł.
8 380 m. i rozbuduje gminny
wodociąg na odcinku 5 380 m.
Planowany koszt inwestycji w tym
roku w spółce to kwota 4 958 000 zł.
Końca dobiega ostatni etap
przygotowań do budowy krytej pływalni wraz z bogatą bazą rekreacyjną w Lubiczu Górnym. Ta inwestycja przeobrazi centrum Lubicza
Górnego. Kryta pływalnia otoczona
będzie parkingami, terenami zielonymi, a co najważniejsze, powstanie
nowoczesna i mam nadzieję, piękna
ul. Handlowa. To nie marzenia, to
rzeczywistość, której doświadczać
będziemy w całkiem niedalekiej
przyszłości.
Szczegółową informację o inwestycjach gminnych publikować
będziemy w kolejnych numerach
„Gońca”.
Wójt Gminy
Marek Olszewski

NA

Informacje
podatkowe
– czytaj
w specjalnej
wkładce
informacyjnej

II GMINNE ŚWIĘTO KOBIET,
które odbędzie się dnia 8 marstunek
ca 2014 r. o godz. 14.00 w hali - możliwość skorzystania
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu
z porad przedstawicieli m.in.
Górnym, przy ul. Piaskowej 23
służby zdrowia, urzędu skarbowego, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty,
W programie m.in. :
radcy prawnego i wielu in- koncert tenora Kuby Kunych
backiego
- występ kabaretu Koń Polski - kiermasz biżuterii, porady
kosmetyczne
- kawa, herbata i słodki poczę-

Prosimy o potwierdzenie
obecności do dnia 3 marca
2014 r. telefonicznie pod nr tel.
56 62 12 139, 56 62 12 100 lub
zapisując się na listy dostępne
u radnych i sołtysów miejscowości.
Liczba miejsc ograniczona!
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W grudniu 2013 roku i styczniu br. radni obradowali ośmiokrotnie.
13 grudnia 2013 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Połączonych
oraz sesja. Podjęto następujące
m.in. uchwały: w sprawie ustalenia
uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie
Gminy Lubicz, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania oraz rozliczania dotacji
ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów (płaskich i próżniowych) oraz
powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
30 grudnia 2013 r. odbyły się
Komisje Połączone oraz sesja, na
której był obecny prezes nowo
powstałej spółdzielni socjalnej
Grzegorz Karpiński, który przedstawił informacje na temat planów
i działalności Spółdzielni Socjalnej
„Lubiczanka” podkreślając, że celem jej powołania jest integracja
osób bezrobotnych oraz stworzenie
im nowych warunków i pomoc
w powrocie do aktywności zawodowej. Na sesji podjęto m.in. uchwały:
w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Lubicz,
a pozostałymi gminami tworzącymi
Miejskie Obszary Funkcjonalne

Bydgoszczy i Torunia przy realizacji zadań przewidzianych dla
Związku ZIT, w sprawie ustalenia
programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży
w dziedzinie nauki i kultury oraz
zasad przyznawania nagród Wójta
Gminy Lubicz w tym zakresie dla
szczególnie uzdolnionych uczniów
zamieszkałych na terenie gminy
Lubicz, w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania
nagród „Przewodniczącego Rady
Gminy Lubicz” dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz,
w sprawie uchwalenia „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013 – 2032”, w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Toruńskiemu na budowę
chodnika przy drodze powiatowej
nr 2010 C Turzno – Rogówko –
Lubicz Dolny o dł. 172 m, szer.
1,5 m, w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Toruńskiemu
na budowę chodnika przy drodze
powiatowej nr 2036 C – Krobia –
Mierzynek – Młyniec Drugi o dł. 92
m, szer. 1,5 m, w sprawie nadania
nazwy ulicy „Rycerska” w miejscowości Krobia i Mierzynek, w sprawie nadania nazwy ulicy „Osikowa”
w miejscowości Krobia.

17 stycznia br. odbyły posiedzenie Komisje Połączone, na których
omówiono projekty uchwał na najbliższą sesję i sprawy bieżące.
31 stycznia br. obradowała Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, odbyły się
również Komisje Połączone oraz
sesja, na której jednogłośnie został
uchwalony budżet na 2014 r. Na
sesji obecny był również żużlowiec
Robert Kościecha (mieszkaniec
Gminy Lubicz), który został uhonorowany wyróżnieniem za osiągnięcia sportowe. W czasie sesji podjęto
następujące m.in. uchwały: w sprawie uchwalenia budżetu na 2014
rok, w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru kompleksu
sportowo – kulturalnego w Lubiczu
Dolnym, w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla
osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 –
2020”, w sprawie wysokości i zasad
ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie
gminy Lubicz.
Kolejne posiedzenie sesji Rady
Gminy Lubicz zaplanowano na 28
lutego br.

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
Wójt gminy
Lubicz informuje, że podmiot
posiadający umowę z NFZ przeprowadzi na terenie gminy bezpłatne badania
słuchu wraz z konsultacją protetyczną.
Harmonogram
badań przedstawia się następująco:

L.p.

Miejsce badania

Data

Godz.

1

Młyniec Pierwszy - Szkoła Podstawowa
parter - sala nr 7

25.02.2014 r.

15 00 - 18 00

2

Gronowo - Szkoła Podstawowa
- Pracownia informatyczna

04.03.2014 r.

15 00 - 18 00

3

Złotoria - Szkoła Podstawowa
parter - sala nr 0 a

11.03.2014 r.

15 00 - 18 00

4

Lubicz Dolny - Świetlica środowiskowa
bud. „B” UG parter sala nr 1

18.03.2014 r.

15 00 - 18 00

5

Grębocin - Zespół Szkół nr 2
parter –stołówka szkolna

25.03.2014 r.

15 00 - 18 00

6

Lubicz Górny - Zespół Szkół Nr 1
parter –sala nr 18

01.04.2014 r.

15 00 - 18 00

KARTA INFORMACYJNA DODATEK ENERGETYCZNY
- dla odbiorców wrażliwych
Od dnia 01 stycznia 2014 r.
osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do
nowego świadczenia – DODATKU ENERGETYCZNEGO.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 984)
Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych
przysługuje przy spełnieniu wszystkich poniższych wymogów:
1) osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.2013 r. poz. 966),
2) osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zasady ustalania wysokości dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi
rocznie nie więcej niż 30% iloczynu
limitu zużycia energii elektrycznej
oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
ogłaszanej na podstawie art. 23 ust.2
pkt 18 lit d. przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki do dnia 31
marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej
wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do
4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa
domowego składającego się z co
najmniej 5 osób.

Uprzejmie informujemy, że
dnia 3 marca br. w godz. od 9 00
do 17 00 w sali nr 1 bud. „B”
Urzędu Gminy Lubicz, przy ul.
Toruńskiej 24 w Lubiczu Dolnym będzie możliwość złożenia
rocznych zeznań podatkowych.
Na miejscu pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu

udzieli wszystkim chętnym instruktażu w zakresie elektronicznego przekazu rozliczeń, aby
tego skutecznie dokonać należy
zabrać ze sobą PIT za rok 2012.
Druki rocznych zeznań podatkowych dostępne są w biurze podawczym UG (pok. Nr 9) na parterze.

ZMIANY W KOMUNIKACJI GMINNEJ
NA LINII „107”
Uprzejmie informujemy, że
w wyniku zgłaszanych wniosków
mieszkańców z dniem 1 lutego
2014 r. zmianie ulega rozkład
jazdy autobusów na linii 107.
Nowym przystankiem początkowym / końcowym będzie przystanek w Rogowie (przy OSP);
przystanek w Lubiczu Górnym
(osiedle) będzie przystankiem przejazdowym, autobus będzie miał na
nim kilkuminutowy postój.
Ponadto zostaje wprowadzony
nowy, dodatkowy kurs w godzinach

popołudniowych, zwiększając tym
samym ilość dziennych kursów na
tej linii do 6.
Nowe rozkłady jazdy Przewoźnik rozwiesi na przystankach do
końca miesiąca.
Nowopowstały przystanek
oznaczony w rozkładzie jazdy
"Grębocin DP 2035" usytuowany
jest przy drodze z Grębocina do Jedwabna (w rejonie punktu sprzedaży
drzew i krzewów ozdobnych
p. Ciaka), pozostałe przystanki są
w miejscach już istniejących.

SMS'OWY SYSTEM INFORMACJI
O ZAGROŻENIACH I SYTUACJACH
WYJĄTKOWYCH
Na stronie internetowej Urzędu
Gminy Lubicz w podstronie "Jak
załatwić sprawę w urzędzie" dostępny jest do pobrania formularz,
który pozwala na zgłoszenie swojego numeru telefonu komórkowego
do systemu, który drogą sms-ową
informuje użytkowników o zagrożeniach pogodowych, brakach
w dostawach wody lub prądu, utrudnieniach komunikacyjnych i in-

nych sytuacjach wyjątkowych.
Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do biura podawczego w Urzędzie Gminy Lubicz (pokój nr 9 na parterze).
Można również wysłać SMS
o treści: IMIĘ NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ na numer
607 887 233 (opłata wg cennika
Państwa operatora).
Usługa jest bezpłatna

UWAGA RODZICE DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Dyrektor przedszkola publicznego ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym informuje, że od
03.03. br. do 31.03. br. w godz.
8.00 – 15.00 w budynku przedszkola (ul. Piaskowa 2), przyjmowane będą wnioski o przyjęcie
dziecka do przedszkola na rok

gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12
miesięcy, biorąc pod uwagę środki
przewidziane na ten cel w ustawie
budżetowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój 1 i 3, od 2 stycznia 2014r.
w każdy poniedziałek, wtorek
i czwartek w godzinach 1500-1600.
Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji
administracyjnej na okres ustaloPrzyznanie dodatku następuje nych uprawnień do dodatku miena wniosek odbiorcy wrażliwego, szkaniowego.
do którego należy dołączyć decyzję
o dodatku mieszkaniowym i umowę
Wypłata dodatku - dodatek
kompleksową lub umowę sprzedaży energetyczny wypłaca się miesięenergii elektrycznej.
cznie w wysokości 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaWnioski przyjmuje Gminny szanej przez ministra właściwego
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Do dnia 30 kwietnia każdego
roku minister właściwy do spraw

ZŁOŻENIE ROCZNEGO ROZLICZENIA
PODATKOWEGO - 3 MARCA 2014 R.
W URZĘDZIE GMINY LUBICZ

szkolny 2014/2015. Wniosek
wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej
www.lubicz.pl, w zakładce oświata/przedszkole publiczne ,,Chatka
Puchatka”. Dodatkowe informacje pod nr tel. 56 67-85-146
w godzinach 8-15.
do spraw gospodarki
Terminy wypłat - dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do
dnia 10 każdego miesiąca z góry,
z wyjątkiem miesiąca stycznia,
w którym dodatek energetyczny
wypłaca się do dnia 30 stycznia
danego roku.
Forma wypłaty
Bank Spółdzielczy w Grębocinie,
w terminie ustalonym w decyzji
Konto wskazane we wniosku
Wysokość dodatku energetycznego
od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.

Gospodarstwo
domowe

Limit zużycia
energii
elektrycznej

30% limitu – objęte
Średnia cena energii
miesięczna kwota
dofinansowaniem elektrycznej dla odbiorcy w
dodatku
gosp. domowym
energetycznego

1 osobowe

900 kWh

270 kWh

0,5047 kWh

11,36 zł

2-4 osób

1250 kWh

375 kWh

0,5047 kWh

15,77 zł

min.5 osób

1500 kWh

450 kWh

0,5047 kWh

18,93 zł

Art.5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.984)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2013
3
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego(..) (Dz. U. 2013. poz.963)
2
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NOWE BOISKA W MŁYŃCU PIERWSZYM
W tym roku w Młyńcu Pierwszym zostanie wybudowany kompleks boisk wielofunkcyjnych.
Na terenie przy Szkole Podstawowej powstanie boisko do piłki
nożnej z nawierzchnią ze sztucznej
trawy oraz mini – boisko do koszykówki z nawierzchnią betonową.
Na boisku do piłki nożnej można też
będzie rozgrywać mecze siatkówki
– w tym celu zostaną zamontowane
słupy do siatki oraz wyrysowane
linie pole gry. Boisko będzie ogro-

dzone z trzech stron piłkochytwami
o wysokości 6 metrów. Całość zostanie estetycznie wykończona
chodnikami i nasadzeniami roślinności.
Boisko zostanie sfinansowane
ze środków Gminy Lubicz, lecz
Urząd Gminy stara się o uzyskanie
dofinansowania w wysokości ok.
140 tys. ze środków programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa. Budowa obiektów zakończy się jesienią tego roku.

POŻEGNALIŚMY DRUHA WOJCIECHA GURANOWSKIEGO
- ZASŁUŻONEGO STRAŻAKA

Dnia 27 stycznia b.r. w wieku
73 lat odszedł na wieczną służbę
zasłużony strażak Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grębocinie druh Wojciech Guranowski.
Już od dwunastego roku życia
związany był ze służbą pożarniczą,
początkowo w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie, później blisko
45 lat jako członek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grębocinie, gdzie
mieszkał i pracował od 1969 roku.
Od początku swojej służby
w OSP Grębocin dał się poznać jako
aktywny działacz zawsze chętny do
pomocy, wielokrotnie angażujący
się w podejmowane przedsięwzięcia m.in. budowę nowego Domu
Strażaka przy ul. Lubickiej 4,
później remonty i modernizacje remizy. Niejednokrotnie poświęcał
swój czas i pieniądze dokonując
napraw sprzętu strażackiego we
własnym zakładzie mechanicznym.
Brał udział w licznych akcjach
i zawodach, godnie reprezentował
brać strażacką w wielu uroczystoWizualizacja inwestycji w Młyńcu Pierwszym
ściach państwowych, samorządowych oraz religijnych.
Dostrzegając jego zaangażowaZESPÓŁ BOISK W LUBICZU DOLNYM
nie i oddanie na rzecz OSP Grębocin w 1978 roku powierzono mu
– PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
funkcję Naczelnika, którą sprawoIstniejący od 2006 roku zespół sanitarny, z którego korzystać będą wał do 2000 roku. Docenił go rówboisk przy Szkole Podstawowej zawodnicy.
nież Zarząd Oddziału Powiatowego
w Lubiczu Dolnym zostanie poInteresującym dodatkiem do
ważnie zmodernizowany i rozbu- kompleksu będzie zadaszona scena
dowany.
o wymiarach 12 na 6 m., gdzie będą
KOLEJNE
Boisko do piłki nożnej otrzyma mogły odbywać się różne imprezy
nawierzchnię ze sztucznej trawy, sołeckie, szkolne i inne.
INWESTYCJE
a boisko do siatkówki i koszykówki
Zakończenie budowy planowaKANALIZACYJNE
zamiast dotychczasowego asfaltu ne jest na wczesną jesień tego roku.
otrzyma podłoże tartanowe. Bieżnia
Będzie to czwarty duży zespół
wokół boiska do piłki nożnej za- boisk w naszej gminie, po Orlikach I WODOCIĄGOWE
miast torów z żużlu zyska nowo- 2012 w Grębocinie i Lubiczu Górczesne tory tartanowe. Na terenie nym oraz kompleksie sportowym
W 2014 roku gmina Lubicz
przy boisku powstanie wyposażona w Złotorii.
zrealizuje kolejne odcinki kanaliw rozbieg tartanowy skocznia do
Budowa zostanie dofinansowa- zacji sanitarnej i wodociągów.
skoków w dal.
na ze środków Unii Europejskiej
Jeśli chodzi o inwestycje kanaliDodatkowo przy zespole boisk kwotą pół miliona złotych.
zacyjne przystąpiono już do budopowstanie budynek szatniowo –
wy lub zaplanowano na ten rok budowę sieci: w Złotorii (ul. Sportowa, Wiśniowa, Wodniacka od nr 11
JUŻ WKRÓTCE PRZETARG NA BUDOWĘ do
ul. Pomorskiej, ul. Nieszawska
od Wodniackiej do ul. 8 Marca,
SALI GIMNASTYCZNEJ W ZŁOTORII
a także ul. 8 Marca), w Krobi (ul.
W marcu br. Urząd Gminy
W ten sposób inwestycja przy- Piękna 7, 9, 11, 16; ul. Cicha 7, 8, 9,
Lubicz ogłosi przetarg na wybu- czyni się do poprawy warunków 10, 11; ul. Orszta, ul. Zacisze, ul.
dowanie pełnowymiarowej sali kształcenia w szkole, w której liczba Kalinowa, ul. Jarzębinowa; ul. Długimnastycznej w Złotorii.
uczniów stale rośnie. Jak uważa ga do Spokojnej, ul. Piękna – pozoObiekt zostanie dobudowany do wójt gminy Lubicz Marek Olszew- stała część, ul. Cicha – pozostała
gmachu szkoły podstawowej. Sala ski wykonawca powinien zostać część, ul. Miła, ul. Malinowa, ul.
będzie posiadała pełnowymiarową wyłoniony do końca maja, tak aby Makowa przy domkach szeregoarenę do gry w koszykówkę i siat- na plac budowy mógł wejść jeszcze wych, ul Łąkowa), w Lubiczu Dolkówkę oraz futsal. W łączniku mię- w czerwcu.
nym (ul. Ogrodowa), w Lubiczu
dzy salą gimnastyczną, a szkołą poCały obiekt ma być gotowy w Górnym (ul. Przy Skarpie).
wstaną cztery nowe sale lekcyjne, połowie 2015 roku. Będzie to trzeSieci wodociągowe będą uzupokój nauczycielski, sala kompute- cia pełnowymiarowa sala sportowa pełniane m.in. w Lubiczu Dolnym,
rowa oraz toalety, szatnie i maga- w naszej gminie. Urząd Gminy Lu- Lubiczu Górnym, Grabowcu, Młyńzynki na sprzęt sportowy.
bicz pozyskał na tę budowę ok. 1,4 cu Pierwszym i Drugim, Nowej
mln zł środków zewnętrznych.
Wsi, Mierzynku, a także Złotorii.

OCHRONA TOŻSAMOŚCI
Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych docierają sygnały o niedostatecznej wiedzy o konieczności
ochrony swoich danych osobowych
oraz dokumentów tożsamości.
W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba że
możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, by żądać od klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje

umocowania w obowiązujących
przepisach prawa i wiąże się z niebezpieczeństwem wykorzystania
danych zawartych w dowodzie osobistym lub w innym dokumencie
tożsamości klienta, przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia
przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy,
a w przypadku utraty dowodu osobistego za granicą, w urzędzie konsularnym. Dokument zostanie natychmiast unieważniony w systemie

informatycznym, co daje gwarancję
że posiadacz dokumentu nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w razie nielegalnego posłużenia
się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa
osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Zostanie to odnotowane w systemie informatycznym,
do którego dostęp mają wszystkie
banki, co uniemożliwi zaciągnięcie
zobowiązania przez przestępcę
z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby

Związku OSP RP w 2000 roku,
powołując go na zaszczytną funkcję
Sekretarza, którą pełnił do 2008
roku.
W latach 2001-2005 sprawował
najważniejszą funkcję w służbie
strażackiej –Prezesa OSP Grębocin.
Za swoją społeczną działalność
i zasługi na rzecz OSP został odznaczony najwyższym odznaczeniem Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a także złotym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, posiadał także odznakę Wzorowego Strażaka.
Jak bardzo służba w szeregach
OSP przenikała jego życie prywatne
świadczy fakt, iż wychował dwóch
synów, którzy śladem ojca pielęgnują strażackie tradycje, pełniąc
w niej równie zaszczytne funkcje.
W osobie ś.p. Wojciecha Guranowskiego utraciliśmy zasłużonego
strażaka, nauczyciela młodych pokoleń strażaków, człowieka, który
pod sztandarem Świętego Floriana
przez ponad 61 lat służył ludziom.
Słowa uznania nad trumną zmarłego za wieloletnią, ofiarną działalność wyraził wójt gminy Marek Ol-

Śp. Druh Wojciech Guranowski

szewski. Z należytym honorem
i czcią pożegnali zmarłego również
przedstawiciele: Rady Gminy Lubicz na czele z Przewodniczącą,
Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, wszystkich jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
gminy Lubicz, a także przyjaciele,
znajomi i przede wszystkim rodzina.
„Cześć Jego Pamięci”.

GRĘBOCIN - CZAS NA DRUGI
ETAP BUDOWY KANALIZACJI
25 lutego br. wójt gminy Lubicz Marek Olszewski podpisał
umowę na dofinansowanie ze
środków unijnych kwotą ponad
2 mln zł budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w Grębocinie.
W ten sposób możliwe będzie
uruchomienie inwestycji, dzięki
której kolejne 4,5 km sieci dotrze do
160 posesji zlokalizowanych po lewej
stronie miejscowości (jadąc drogą
krajową nr 15 od strony Torunia
w kierunku Brodnicy) w obrębie ulic
Dworcowej, Okrężnej, Lampkowskiego, Słonecznej, Zorzy, Morelo-

wej, Porannej oraz Pronobisa.
Prace rozpoczną się jeszcze
w tym roku i będą trwały do końca
roku 2015.
Tymczasem trwa budowa pierwszego etapu kanalizacji w Grębocinie. Wykonywana jest główna przepompownia ścieków oraz kolejne
odcinki sieci.
Równolegle Toruńskie Wodociągi wzdłuż ul. Olsztyńskiej budują
kanał, którym ścieki z Grębocina
będą mogły popłynąć przez system
kanalizacyjny miasta do oczyszczalni w Toruniu.

REALIZACJA DOTACJI DO BUDOWY
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
I POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA
W roku 2013 złożono 107
wniosków do realizacji w roku
2014 o udzielenie dotacji na solary i powietrzne pompy ciepła.
Wysokość dotacji wynosi
3000,00 PLN na jeden obiekt. Do
dnia 13.02.2014 zostało wypłaconych beneficjentom 8 dotacji na
łączną kwotę 24000,00zł.

Pozostałe dotacje będą realizowane w miarę spływu wniosków o uruchomienie dofinansowania po wykonaniu solarów
i powietrznych pomp ciepła.
Wnioski są również przyjmowane na rok 2015, dotychczas
złożono ich 9.

GOŚCIE Z MOŁDAWII
ODWIEDZILI GMINĘ LUBICZ
5 lutego br. LGD wspólnie
z gminą Lubicz gościła dwudziestu delegatów z Mołdawii.
O zorganizowanie wizyty poprosiła Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI. Prezes
LGD Tadeusz Smarz wraz z Wiceprezesem Markiem Olszewskim
i członkiem Zarządu Wojciechem
Knieciem przedstawili prezentację

ukazującą model funkcjonowania
LGD „Podgrodzie Toruńskie” oraz
jej najważniejsze osiągnięcia.
Mołdawscy goście interesowali się
rozwiązaniami z zakresu aktywizacji
środowisk lokalnych, jak również działaniem gminy, powiatu, edukacji na
szczeblu gminy, czy wreszcie - różnych
modeli relacji między władzą lokalną,
a organizacjami pozarządowymi.

Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski wita gości z Mołdawii
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CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA PCK
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W LUBICZU DOLNYM WŚRÓD SENIORÓW.
Styczeń to miesiąc, w którym
swoje święto mają nasze kochane
Babcie i Dziadkowie.
Szczególnie ciepło uczcili je
członkowie Szkolnego Koła PCK
przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Lubiczu Dolnym. Wraz z opiekunem odwiedzili babcie i dziadków z klubów seniora w Lubiczu
Dolnym – Stowarzyszenia Pokolenia i Klubu Seniora Arka.
Zaprezentowane przez dzieci
wiersze i piosenki wzbudziły po-

dziw wzruszonych seniorów i zostały nagrodzone brawami. Babcie
i dziadkowie otrzymali wykonane
przez uczniów laurki i słodki upominek w postaci domowych ciasteczek. Były również życzenia, uściski i wspólne zdjęcia.
Jako podziękowanie członkowie
SK PCK otrzymali od babć i dziadków czekoladki. Spotkania upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze,
czego dowodem były uśmiechy na
twarzach seniorów i dzieci.

„AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W GMINIE LUBICZ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od kwietnia 2013r. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz” w ramach Priorytetu VII Promocja
Integracji Społecznej Działanie
7.4 Niepełnosprawni na ryku pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dobiega końca kolejny etap projektu. Po cyklu warsztatów z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy, treningu interpersonalnego, komputerowych, gospodarowania budżetem domowym i gotowania uczestnicy tj. 12 osób zostało
skierowanych na indywidualne

szkolenia zawodowe: profesjonalny pracownik porządkowy z pielęgnacją terenów zielonych,
pomoc kuchenna, pracownik
ochrony, prawo
jazdy kat. B,
obróbka CNC.
Uczestnicy szkoleń otrzymają
stypendia szkoleniowe, mają także
zwracane koszty dojazdu na zajęcia.
Natomiast od miesiąca marca br.
uczestnicy będą odbywali płatny

Uczestnicy programu

staż zawodowy, który będzie trwał
5 miesięcy.
Część z uczestników projektu
uzyska zatrudnienie gwarantowane
po zakończeniu stażu.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„AKTYWNI I ZINTEGROWANI W GMINIE LUBICZ”
Uczniowie wraz z seniorami ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Pokolenia”….

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

…oraz z seniorami z Klubu Seniora „Arka” z Lubicza Dolnego

"SPOTKANIE POKOLEŃ" 2014
11 stycznia 2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym odbyło się XV
„Spotkanie Pokoleń”.
Uroczystość zorganizowana została przez wójta gminy Lubicz
Marka Olszewskiego, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lubiczu
Danutę Ferens i sołtysa Lubicza
Dolnego Alicję Zielińską, przy
wsparciu radnych gminy, Rady
Sołeckiej i Rady Rodziców.
Obecni byli także radni Lubicza
Dolnego – Teresa Klawińska i Ryszard Korpalski, a także radny powiatu – Leszek Syroka.
Przybyłych gości rozgrzał wy-

stęp tanecznego zespołu dziecięcego ze Szkoły Podstawowej nr 5
z Torunia, który pojawiał się na scenie w różnych ciekawych kreacjach
i aranżacjach. Po występie wójt
gminy Lubicz wraz z zebranymi gośćmi wzniósł noworoczny toast. Był
to sygnał do rozpoczęcia kolejnej
części spotkania i parkiet sali gimnastycznej szybko wypełnił się
roztańczonymi parami.
Muzykę do zabawy zapewnił zespół „Klip”. Impreza jak co roku
cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych.

W grudniu 2013 r. zakończyła
się 6 edycja projektu „Aktywni
i zintegrowani w gminie Lubicz”,
realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt realizowany był przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 r. Jego celem było
zwiększenie aktywności życiowej,
społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i zjawisku wykluczenia społecznego
wśród mieszkańców gminy Lubicz.
W 2013 r. w projekcie wzięły
udział 52 osoby w tym 32 kobiety.
W sześciu edycjach projektu udział
wzięło 220 osób. 27 osób skierowa-

no do Centrum Integracji Społecznej, gdzie przeszły pełną ścieżkę reintegracji zawodowej i społecznej,
uzyskując stosowne zaświadczenia
uprawniające do zatrudnienia
wspieranego. Udzielono też wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej, do którego skierowano
w sumie 129 osób.
Uczestnicy KIS brali udział
w różnych formach wsparcia m.in.:
warsztat doradztwa zawodowego,
warsztat kompetencji życiowych,
indywidualne poradnictwo prawne
i zawodowe, trening interpersonalno – motywacyjny. Organizowano
także indywidualne szkolenia i kursy zawodowe w takich w profesjach
jak m.in.: opiekun osób zależnych,
kucharz małej gastronomii, kasjer –
sprzedawca, kierowca wózka widłowego, pracownik ds. kadr i płac,
kosmetyczka; na które skierowano

łącznie 47 osób. 8 osób odbyło staż
zawodowy trwający 3 miesiące.
Programem Aktywności Lokalnej w Latach 2008 – 2013 objęto 56
osób. 12 rodzin otrzymało wsparcie
asystenta rodzinnego. Ich zadaniem
było wspieranie osób i rodzin w ich
codziennym życiu. Uczestnicy PAL
otrzymali też pomoc z zakresu poradnictwa psychologicznego, socjopedagogicznego, wspierającego
i prawnego. W 2013 r. jedna osoba
otrzymała wsparcie w formie uzupełnienia wykształcenia. Co roku
w ramach projektu organizowane
były wyjazdy integracyjno – turystyczne promujące alternatywne
formy spędzania czasu wolnego.
Z posiadanych informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wynika, że do dnia dzisiejszego 36
osób podjęło pracę zawodową, 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ „NAD DRWĘCĄ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zebrani goście wznieśli noworoczny toast

BIAŁE FERIE W GMINIE LUBICZ
opuszczały w przerwie zimowej
swoich domów, mogły w ciekawy
sposób spędzić czas wolny. Nie zabrakło też tematów dot. bezpieczeństwa.
W Grębocinie dzieci uczestniczyły w spotkaniu ze st. post. Agnieszką Bubień z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Toruniu.
Była to okazja to porozmawiania na temat częstych
wypadków podczas korzystania z zimowej aury oraz
zagrożeń jakie niesie za sobą ruch drogowy. Łącznie
w „Białych Feriach” udział
W trakcie zajęć z przedstawicielką Policji
wzięło 280 dzieci.

Jak co roku w szkołach z terenu gminy Lubicz odbywały się
„Białe Ferie”, w ramach których
nauczyciele prowadzili zajęcia
o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.
Dzięki temu dzieci, które nie

4 lutego br. odbyło się podsumowanie projektu, który trwał od
1 grudnia 2012 r. do 31 stycznia br.
Projekt zrealizowano w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Projekt KIS to kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych. W ramach projektu realizowano wiele zajęć m.in.: warsztaty
aktywnego poruszania się po rynku
pracy, trening interpersonalny, warsztaty gospodarowania budżetem
domowym i gotowania, warsztaty
komputerowe, specjalistyczne poradnictwo indywidualne; wyjazdy
w ramach alternatywnych form
spędzania czasu wolnego m.in. na
kręgle, wycieczka statkiem, do
Karbówka, do kina.
16 osób skierowano na szkolenia
zawodowe dobrane indywidualnie
do uczestników i uczestniczek KIS

(opiekun osób zależnych, nowoczesny sprzedawca, cukiernik, kucharz,
profesjonalny pracownik porządkowy, kadry i płace, prawo jazdy
kat. B i C).
Uczestnicy szkoleń otrzymali
stypendia szkoleniowe. Obecnie 13
uczestników projektu zakończyło 5miesięczne staże zawodowe u pracodawców, w trakcie których nabywali praktyczne umiejętności zawodowe. Staże realizowano na różnych stanowiskach: konsultant
sprzedaży, pomoc kuchenna, sprzątaczka, pomoc ogrodnika, kierowca,
opiekun osób zależnych, pracownik
porządkowy, sprzedawca, cukiernik, pomocnik nauczyciela.
Uczestnicy otrzymywali wynagrodzenie i bilet miesięczny,
a wcześniej otrzymali także odzież
wizytową na rozmowy z pracodawcami oraz usługę fryzjerską i stomatologiczną, które poprawiły ich
wizerunek zewnętrzny.
Projekt zakończył się dużym
sukcesem - 7 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, plano-

wane jest zatrudnienie kolejnych 4
osób. Projekt KIS to najlepsza droga
do pełnej integracji społecznej i zaistnienia na trudnym rynku pracy.
Zaletą KIS jest zindywidualizowane podejście do uczestników,
udana współpraca z lokalnymi pracodawcami oraz kompleksowe
wsparcie w zakresie aktywizacji
społecznej i zawodowej.
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Michał Nowicki
Nakład:
4000 egzeplarzy
Skład i druk:

Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
ul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny

tel./ fax: 56 654 30 09
e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
www.drukarniaskoczek.pl

STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY LUBICZ w 2014 ROKU
UWAGA: Zgodnie z zasadą ustalania podatku od nieruchomości określoną w przepisach podatkowych wójt gminy wydaje decyzje (tą samą)
dla wszystkich współwłaścicieli. Wpłaty dokonuje jeden współwłaściciel lub wszyscy po części do określonej w decyzji wysokości.
- od 29 ton i powyżej - 1.959,00
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej 3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej
działalności pożytku publicznego
lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeprzez organizacje pożytku publiniem innym, niż pneumatyczne lub
cznego - 4,09 zł od 1m2 powierzrównoważne:
chni użytkowej, z wyjątkiem gaa) o dwóch osiach i dopuszczalnej
raży, dla których stawka wynosi masie całkowitej:
6,13 zł od 1m2 powierzchni
PODATEK ROLNY
- od 12 ton, a mniej niż 15 ton użytkowej;
1.302,00 zł,
3) od budowli - 2% ich wartości,
- od 15 ton i powyżej - 1.484,00 zł;
Rada Gminy Lubicz obniżyła średokreślonej zgodnie z zasadami
nią cenę skupu żyta, określoną w Komub) o trzech osiach i dopuszczalnej
podanymi w ustawie.
nikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.
masie całkowitej:
2013r. w kwocie 69,28 zł za 1 dt do Zwolnienia w podatku od nierucho- od 12 ton, a mniej niż 23 tony kwoty 46,40 zł za 1dt. Stawka podatku mości:
1.302,00 zł,
rolnego wynosi:
- od 23 ton i powyżej - 1.868,00 zł;
1) budynki lub ich części oraz grunty
dla gruntów gospodarstw rolnych
c) o czterech (i więcej) osiach i
związane z tymi budynkami, wyko116,00 zł od 1ha przeliczeniowego,
dopuszczalnej masie całkowitej:
rzystywane na cele związane z dziadla gruntów pozostałych
- od 12 ton, a mniej niż 27 ton łalnością na rzecz ochrony bezpie232,00 zł od 1ha fizycznego.
1.302,00 zł,
czeństwa i porządku publicznego,
- od 27 ton, a mniej niż 29 ton z wyjątkiem części zajętych na proPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1.959,00 zł,
wadzenie działalności gospodarczej;
- od 29 ton i powyżej - 2.905,00 zł;
2) budynki lub ich części oraz grunty
Stawki podatku od nieruchomości
związane z tymi budynkami, wyko- 4) od ciągnika siodłowego i balastoweokreślone zostały w następującej
go przystosowanego do używania łąrzystywane na cele ochrony przeciwwysokości:
cznie z naczepą lub przyczepą, o dopożarowej, z wyjątkiem części zajępuszczalnej masie całkowitej zespo1) od gruntów:
tych na prowadzenie działalności
łu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
a) związanych z prowadzeniem dziagospodarczej;
ton – 1.044,00 zł;
łalności gospodarczej, bez wzglę- 3) budynki lub ich części oraz grunty
du na sposób zakwalifikowania
związane z tymi budynkami, wyko- 5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łąw ewidencji gruntów i budynków
rzystywane na prowadzenie działalcznie z naczepą lub przyczepą o doności kulturalnej, sportowej, z wyjąt- 0,84 zł od 1m2 powierzchni,
puszczalnej masie całkowitej zespokiem części zajętych na prowadzenie
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorłu pojazdów równej lub wyższej niż
działalności gospodarczej.
niki wodne retencyjne lub elek12 ton, z zawieszeniem pneumatycztrowni wodnych - 4,49 zł od 1ha
nym lub zawieszeniem uznanym za
PODATEK OD ŚRODKÓW
powierzchni,
równoważne:
TRANSPORTOWYCH
c) pozostałych, w tym zajętych na
a) o dwóch osiach:
prowadzenie odpłatnej statutowej
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton –
działalności pożytku publicznego
Wysokość rocznych stawek podat1.044,00 zł,
przez organizacje pożytku publi- ku od środków transportowych wynosi:
- od 31 ton i powyżej - 1.673,00 zł;
cznego - 0,32 zł od 1m2 powierz- 1) od samochodu ciężarowego, w zaleb) o trzech osiach:
żności od dopuszczalnej masy całkochni;
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton witej pojazdu:
2) od budynków lub ich części:
1.476,00 zł,
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1m2 po- od 40 ton i powyżej - 2.040,00 zł;
włącznie - 712,00 zł,
wierzchni użytkowej,
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony 6) od ciągnika siodłowego i balastoweb) związanych z prowadzeniem
go przystosowanego do używania łąwłącznie - 948,00 zł,
działalności gospodarczej oraz od
cznie z naczepą lub przyczepą o doc) powyżej 7,5 tony do 9 ton
budynków mieszkalnych lub ich
puszczalnej masie całkowitej równej
włącznie -1.126,00 zł,
części zajętych na prowadzenie
lub wyższej niż 12 ton, z zawieszed) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton działalności gospodarczej -20,15
niem innym niż pneumatyczne lub
1.302,00 zł;
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
równoważne:
c) zajętych na prowadzenie działal- 2) od samochodu ciężarowego o dopua) o dwóch osiach:
szczalnej masie całkowitej równej
ności gospodarczej w zakresie
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeobrotu kwalifikowanym materia1.089,00 zł,
niem pneumatycznym lub zawieszełem siewnym - 9,46 zł od 1m2
- od 31 ton i powyżej - 2.295,00 zł;
niem uznanym za równoważne:
powierzchni użytkowej,
b) o trzech osiach:
a) o dwóch lub trzech osiach d) związanych z udzielaniem świad- od 12 ton, a mniej niż 40 ton 1.302,00 zł,
czeń zdrowotnych w rozumieniu
2.040,00 zł,
b) o czterech (i więcej) osiach:
przepisów o działalności leczni- od 40 ton i powyżej - 3.019,00 zł;
- od 12 ton, a mniej niż 29 ton czej, zajętych przez podmioty
7) od przyczepy i naczepy, która łącz1.302,00 zł,
udzielające tych świadczeń - 4,51
Na sesji w dniu 25 października
2013r. Rada Gminy Lubicz podjęła
uchwały określające wysokość stawek
podatków: podatku od nieruchomości,
podatku od środków transportowych,
podatku rolnego, które na terenie gminy
Lubicz będą obowiązywały od dnia
1 stycznia 2014r.

nie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton - 356,00 zł;
8) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton 356,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 380,00 zł;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton 652,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony 771,00 zł,
- od 33 ton, a mniej niż 38 ton 1.007,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.363,00 zł;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton 803,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.116,00 zł;
9) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia niż pneumatyczne
lub równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton 380,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 667,00 zł;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton 369,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony –
1.007,00 zł,

- od 33 ton, a mniej niż 38 ton 1.530,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 2.013,00 zł;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton 1.116,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.517,00 zł;
10) od autobusu w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.184,00 zł,
b) od 30 miejsc i więcej - 1.493,00 zł.
Górne granice stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych wzrosły
o 0,9 %. (Obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 07.08.2013r. M.P.
z 2013r. poz. 724)
Stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie gminy Lubicz
wzrosły w granicach od 0,1 % do 1,4 %,
stawki podatku od środków
transportowych o 0,9 %.
OPŁATA TARGOWA
Nie ulegają zmianie stawki opłaty
targowej, które obowiązują od
1 stycznia 2006r. (uchwała Rady Gminy
Lubicz Nr XLI/482/05/05 z dnia 16
listopada 2005r.).
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Rada Gminy Lubicz nie wprowadziła uchwały określającej wysokość
stawki opłaty od posiadania psów,
w związku z tym na terenie gminy
Lubicz nie ma obowiązku opłacania tej
opłaty.

INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE
W celu usprawnienia ewidencji
wpłat podatków w bieżącym roku
uruchomiliśmy system identyfikacji
masowych płatności obejmujący
płatników podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego. Każdy podatnik w/w

podatków gminy Lubicz wraz z decyzją
podatkową na rok 2014 rok otrzyma
druk przelewu.
Prosimy o zwrócenie uwagi na
powyższą zmianę i dokonywanie wpłat
z uwzględnieniem nowych rachunków.

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH
ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI
Prosimy naszych mieszkańców,
aby przy uiszczaniu opłaty za gospodarkę odpadami wpisywali w tytule
miesiąc lub miesiące, za które opłata
jest uiszczana oraz aby wpłaty reali-

zowane były z konta bankowego
osoby, która składała deklarację.
Podyktowane jest to wymogami ordynacji podatkowej.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 )
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 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:
1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i nikotynowych w formie:
a) programów z zakresu profilaktyki
uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony
przed przemocą w rodzinie,
b)szkoleń dla sprzedawców i właścicieli placówek podających lub
sprzedających napoje alkoholowe,
c) programów profilaktycznych
i socjoterapeutycznych realizowanych w świetlicach środowiskowych i innych dla dzieci i młodzieży,
d)zajęć edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży,
e) specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych,
f) organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, imprez promujących zdrowy styl życia, wolny
od uzależnień
II. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację
zadania w roku 2014.
1. Na realizację w/w zadań w roku 2014
planuje się przeznaczyć łączną kwotę
w wysokości 30.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - z zakresu profilaktyki uzależnień i prze-

ciwdziałania 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 za stosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536)
2. Wysokość 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. 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 2014 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.
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 2010 r. Nr 234,
poz. 1536)
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 (ważny do
3 miesięcy od daty wystawienia);
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 ds.
Informacji i Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy Lubicz (pokój nr 9),
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz,
w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą
zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego
- osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) - w terminie od
19 lutego do 10 marca 2014 roku.
6. Druk oferty realizacji zadania publi-

cznego można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Gminy Lubicz www.lubicz.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy w Lubiczu w pokoju Nr
38 u podinspektora 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. 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.
9. 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
4)doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakte3. Przy ocenie ofert Komisja Konkurrze i zasięgu (w tym dotychczasowa bierze pod uwagę następujące
sowe doświadczenia we współprakryteria:
cy oferenta z Gminą Lubicz),
1)wartość merytoryczną projektu 5)możliwość realizacji zadania przez
celowość oferty, zakres rzeczowy,
oferenta, w tym posiadanie zasozasięg, zgodność z niniejszym
bów kadrowych, rzeczowych i loogłoszeniem,
kalowych.
2)koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych ko- 4. Komisja konkursowa przedstawia
własną propozycję wysokości dotacji
sztów, odniesienie przedstawionej
na realizację poszczególnych projekkalkulacji do zakresu rzeczowego
tów.
zadania,
3)wysokość wnioskowanej dotacji od 5. Ocena Komisji wraz z propozycją
wysokości dotacji jest przekazywana
Gminy, porównanie jej z planowaWójtowi Gminy Lubicz, który podejnymi źródłami dofinansowania
muje ostateczną decyzję dotyczącą
projektu,

dotacji.
informacji o tym, że zadanie jest
wości wydatkowania dotacji oraz
dotowane przez Gminę Lubicz.
kontroli prowadzenia właściwej
VII. Zrealizowane zadania publiczne
dokumentacji z nią związanej.
w zakresie profilaktyki uzależ- 2. Dotowany podmiot, zobowiązany
4) kontrola, o której mowa wyżej, nie
nień i przeciwdziałania patolobędzie do:
ogranicza prawa Gminy do kontroli
giom społecznym w roku 2013.
1) wyodrębnienia rachunku bankowecałości realizowanego zadania pod
go przeznaczonego wyłącznie do
1. Wysokość środków publicznych
względem finansowym i merytooperacji związanych z realizacją
przeznaczonych na realizację zadania
rycznym.
zadania,
w roku 2013 wynosiła 55.000zł
2) wyodrębnienia w ewidencji księ- 3. Wyniki konkursu przedstawione
VIII. Postanowienia końcowe.
zostaną w BIP, na tablicy ogłoszeń
gowej środków otrzymanych na
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiąUrzędu Gminy Lubicz oraz zostaną
realizację umowy,
zany pod rygorem rozwiązania umoopublikowane na stronie internetowej
3) dostarczenia na wezwanie właściwy do zamieszczania we wszystkich
Urzędu Gminy Lubicz:
wej komórki organizacyjnej Urzędrukach i materiałach reklamowych
www.lubicz.pl.
du Gminy Lubicz oryginałów dozwiązanych z realizacją zadania (plakumentów (faktur, rachunków)
katach, zaproszeniach, regulaminach,
oraz dokumentacji, o której mowa
komunikatach itp.), a także w ogłowyżej, celem kontroli prawidłoszeniach prasowych, reklamach itp.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857 ze 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.
ności prawnych, zostaną ujawnione
projektu,
- inne jeśli wymagane, np. dokuW przypadku stwierdzenia wyżej
1. Zadanie, o którym mowa wyżej może
4) doświadczenie oferenta w realizanieznane wcześniej okoliczności podmenty upoważniające daną osobę
wymienionych braków formalbyć wykonywane poprzez realizację
cji zadań o podobnym charakterze
ważające wiarygodność merytorylub osoby do reprezentowania
nych, organizacja zostaje powiaprzedsięwzięć z zakresu:
i zasięgu (w tym dotychczasowe
czną lub finansową oferenta.
podmiotu – dotyczy podmiotów,
domiona o tym fakcie telefonicz- prowadzenia przez klub sportowy 3. W ramach udziału własnego oferenci
doświadczenia we współpracy ofektóre w dokumencie stanowiącym
nie i w ciągu 3 dni od daty powiazajęć (szkolenia) w wybranych
mają możliwość wniesienia wkładu
renta z Gminą),
nie posiadają informacji o osobach
domienia ma prawo do uzupełdyscyplinach sportowych, udział
5) możliwość realizacji zadania przez
osobowego (w tym pracy społecznej
upoważnionych do reprezentowanienia braków (oferty nieuzupełwe współzawodnictwie sportowym
oferenta, w tym posiadanie zasoczłonków i świadczeń wolontariuszy)
nia podmiotu, oświadczenia właścinione we wskazanym wyżej ter- organizowania zawodów, rozgrybów kadrowych i rzeczowych,
do wysokości 10% całkowitych
wego organu, zarządu głównego lub
minie zostaną odrzucone z przywek, imprez sportowych i rekrea6) promocję Gminy Lubicz poprzez
kosztów zadania, pod warunkiem
innego organu wykonawczego.
czyn formalnych);
cyjnych, zgrupowań (obozów)
sport
5. Załączniki do oferty powinny być:
b) drugi etap – ostateczna ocena forprzestrzegania następujących zasad:
sportowych i /lub uczestnictwa
1)ponumerowane,
a) zakres, sposób i liczba godzin wy- 6. Komisja przedstawia własną propomalna oraz ocena merytoryczna
zycję wysokości dotacji na realizację
2)podpisane przez osoby uprawniow nich.
konywania pracy przez wolontarzostaje dokonana przez komisję
poszczególnych projektów.
2. Zadanie może być realizowane w różne, które zgodnie z postanowieiusza muszą być określone w porokonkursową.
nych formach, a w szczególności poniami statutu lub innego aktu są
zumieniu zawartym zgodnie z art. 7. Ocena Komisji wraz z propozycją
wysokości dotacji jest przekazywana
przez organizację następujących
upoważnione do reprezentowania Uwaga: Ofertę należy wypełnić
44 ustawy o działalności pożytku
Wójtowi Gminy, który podejmuje
niekomercyjnych przedsięwzięć:
podmiotu na zewnątrz i zaciągaczytelnie.
publicznego i o wolontariacie,
ostateczną decyzję.
1) szkolenie poprzez prowadzenie zab) wolontariusz powinien posiadać
nia w jego imieniu zobowiązań
Wszystkie pozycje formularza muszą
jęć w różnych dyscyplinach sportokwalifikacje i spełniać wymagania 8. Dotacja może być przeznaczona
finansowych,
w szczególności na:
wych (projekty całoroczne), obej3)potwierdzone za zgodność z ory- być wypełnione.
odpowiednie do rodzaju i zakresu
- realizację programów szkolenia
mujące:
ginałem przez osobę lub osoby Ofertę należy wypełnić zgodnie z instruwykonywanej pracy,
sportowego,
a) organizację treningów, zajęć
c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę
uprawnione, jeśli przedkładane są kcją/ odnośnikami zamieszczonymi na
- zakup sprzętu sportowego, odzieży
szkoleniowych, sportowych,
końcu formularza.
taką jak stały personel, to kalkuw formie kserokopii.
sportowej, niezbędnych do realiza- 6. W przypadku składania przez jedną Oferty (w tym należy wykreślić niepob) organizację zawodów i rozgrylacja wkładu pracy wolontariusza
cji zadania pokrycie kosztów orgawek, współzawodnictwa spororganizację kilku ofert w ramach ww. trzebne zapisy). W przypadku, gdy dana
winna być dokonana w oparciu
nizowania zawodów, rozgrywek
towego
zadania komplet załączników okre- pozycja oferty nie będzie wypełniana
o stawki obowiązującego dla tego
i imprez sportowych lub uczestnicc) udział w zawodach i rozgrywślonych w pkt 4 może być dołączony należy wpisać „nie dotyczy” lub
personelu; jeżeli wykonuje prace
twa w nich,
kach, współzawodnictwie
do jednej z ofert. W pozostałych wstawić cyfrę „0” w miejscach, które
wymagające odpowiednich kwali- pokrycie kosztów korzystania
sportowym
ofertach należy oświadczyć, że wymagają podania wartości liczbofikacji, to kalkulacja wkładu pracy
d) reprezentowanie Gminy Lubicz
z obiektów sportowych dla celów
wymagany zestaw załączników jest wych. Formularza oferty nie można
wolontariusza winna być dokonana
w zawodach sportowych na
szkolenia sportowego
dołączony do oferty dot. realizacji modyfikować, ani wprowadzać żadnych
w oparciu o obowiązujące stawki
- sfinansowanie stypendiów i wynaszczeblu gminnym, ponadzmian.
zadania pod nazwą ..... .
rynkowe; w pozostałych przypadgrodzenia kadry szkoleniowej
gminnym, wojewódzkim, krajo7. Formularz oferty i regulamin konkur- Złożona oferta musi być spójna tzn.
kach przyjmuje się, iż wartość pra- nagrody (puchary, medale, dyplowym
su można otrzymać w pok. nr 22 istnieje logiczne powiązanie pomiędzy
cy wolontariusza nie może przekromy, statuetki okolicznościowe i inne
d) wynajem bazy sportowej,
Urzędu Gminy lub pobrać ze strony celami zadania, szczegółowym zakreczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę
nagrody rzeczowe
e) zakup sprzętu sportowego;
internetowej Biuletynu Informacji sem rzeczowym zadania, opisem popracy.
- wydatki związane z zakupem napo2) organizowanie zgrupowań (obo- 4. Szczegółowe i ostateczne warunki
P u b l i c z n e j U r z ę d u G m i n y szczególnych planowanych działań,
jów, lekarstw, artykułów sanitarzów) sportowych, imprez sportohttp://bip.lubicz.pl w zakładce a kosztorysem zadania i oczekiwanymi
realizacji, finansowania i rozliczania
nych i medycznych
wych i rekreacyjnych popularyzuefektami realizacji.
„ogłoszenia i komunikaty”
zadania reguluje umowa zawarta
- wydatki związane z zakupem usług: 8. Oferty należy złożyć w Biurze
jących rozwój kultury fizycznej
pomiędzy oferentem a Gminą Lubicz.
wynajmu obiektów sportowych,
(projekty krótkoterminowe).
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy VI. Wysokość środków przeznaczourządzeń i sprzętu sportowego, no3. Forma realizacji współpracy: IV. Termin i warunki realizacji
nych w roku 2013 na realizację
w Lubiczu – pokój nr 9 (ul. Toruńska
clegów, wyżywienia, transportu,
wsparcie.
zadania tego samego rodzaju co
zadania.
21, 87 – 162 Lubicz) w zamkniętych
druku zaproszeń, dyplomów, plakabędące przedmiotem niniejszego
1. Zadanie winno być zrealizowane
kopertach opisanych wg wzoru:
II. Wysokość środków publicznych
tów, programów, komunikatów,
konkursu, z uwzględnieniem
w roku 2014 z zastrzeżeniem, iż
„Oferta na otwarty konkurs ofert dla
przeznaczonych na realizację
wynajmu karetki pogotowia, ochrowysokości dotacji przekazanych
szczegółowe terminy wykonania
klubów sportowych na dofinansowazadania w roku 2014.
ny
organizacjom pozarządowym.
zadań określone zostaną w umowach.
nie zadań w ramach wspierania roz1. Na realizację zadania w roku 2014
- wydatki związane z kosztami osoZadanie winno być zrealizowane
woju sportu w Gminie Lubicz” w ter- W roku 2013 wysokość środków przeplanuje się przeznaczyć kwotę dotacji
bowymi dotyczącymi płac obsługi
z najwyższą starannością zgodnie
minie od dnia ukazania się ogłoszenia znaczonych na realizację zadania tego
celowej z budżetu w wysokości
sędziowskiej, opłat w Polskim
z zawartą umową oraz obowiązutj. od dnia 21 lutego do dnia 14 marca samego rodzaju wynosiła 95.000,00 zł.
120.000,00 zł na wspieranie zadań do
Związku Sportowym, obsługi
jącymi standardami i przepisami
2014 roku do godz. 15.00.
realizacji klubom sportowym.
technicznej, spikera, medycznej
w zakresie opisanym w ofercie.
9.Wszystkie miejsca, w których oferent VII. Postanowienia końcowe.
2. Kwota może ulec zmianie w przypad- wydatki związane z ubezpieczenaniósł zmiany winny być parafo- 1. Wyłoniony podmiot będzie zoboku stwierdzenia, że zadanie można Uwaga: Podmiot dotowany zobowiąniem sportowym zawodników,
wiązany pod rygorem rozwiązania
wane przez osobę podpisującą ofertę.
zrealizować mniejszym kosztem, zany jest do bieżącego informowania
z ubezpieczeniem imprezy sportoumowy do zamieszczania we wszystPoprawki muszą być dokonane
złożone oferty nie uzyskają akceptacji w formie pisemnej o wszelkich zmiawej, z opłatami bankowymi, pocztokich drukach i materiałach reklamojedynie przez czytelne przekreślenie
Wójta Gminy lub zaistnieje koniecz- nach dotyczących realizowanego zadawymi związanymi z działalnością
wych związanych z realizacją zadabłędnego zapisu i wstawienie obok
ność zmniejszenia budżetu w części nia. Zmiany te zostaną wprowadzone do
klubu.
nia (plakatach, zaproszeniach, regupoprawnego.
przeznaczonej na realizację zadania umowy aneksem (nie dotyczy zmiany nr
laminach, komunikatach itp.), a także
10. W przypadku załączników składaV. Termin składania ofert.
z przyczyn trudnych do przewidzenia konta bankowego).
w ogłoszeniach prasowych, reklanych w formie kserokopii, należy
w dniu ogłaszania konkursu.
mach itp. informacji o tym, że zadanie
Bez uprzedniej zgody, niedopuszczalne 1. W konkursie mogą brać udział kluby
potwierdzić je za zgodność z orygisportowe.
jest dotowane przez Gminę Lubicz
są zmiany pozycji, które decydowały
nałem przez osoby uprawnione,
III. Zasady przyznawania dotacji/ o wyborze danej oferty – dotyczy przede 2. Podmioty uprawnione do udziału
każda strona opatrzona winna być 2. Dotowany podmiot, zobowiązany
w postępowaniu konkursowym, skłazlecenia wykonania zadania.
będzie do:
wszystkim zakresu rzeczowego realizotakże datą potwierdzenia zgodności
Zlecenie zadania i udzielanie dotacji wanego zadania.
dają pisemne oferty realizacji zadania
1) wyodrębnienia w ewidencji księz oryginałem.
następuje na postawie art. 28 ust. 1
wg wzoru określonego w Rozporzą- 11. Oferty złożone na innych drukach,
gowej środków otrzymanych na
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 2. Zadanie winno być wykonane dla jak
dzeniu Ministra Pracy i Polityki
realizację umowy,
niekompletne lub złożone po tero sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz.
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
2) dostarczenia na wezwanie właścinajwiększej liczby mieszkańców
minie zostaną odrzucone z przyczyn
857) oraz § 3 ust. 1i § 5 ust. 4 uchwały nr
w sprawie wzoru oferty i ramowego
wej komórki organizacyjnej UrzęGminy Lubicz.
formalnych.
IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 3. Wybór ofert zostanie dokonany w ciąwzoru umowy dotyczących realizacji 12. Oferty złożone w otwartym konkurdu Gminy oryginałów dokumengrudnia 2010 r. w sprawie określenia
zadania publicznego oraz wzoru
tów (faktur, rachunków) oraz dogu 30 dni od upływu terminu na skłasie ofert podlegają procedurze uzuwarunków i trybu finansowania zadania
sprawozdania z wykonania tego
kumentacji, o której mowa wyżej,
danie ofert.
pełniania drobnych braków formalwłasnego w zakresie rozwoju sportu 4. Wszystkie oferty spełniające kryteria
zadania (Dz.U. z 10 stycznia 2011
celem kontroli prawidłowości
nych:
w Gminie Lubicz.
roku, Nr 6, poz. 25).
wydatkowania dotacji oraz konformalne są oceniane przez Komisję
a) uzupełnienia brakujących podpi1. Wysokość przyznanej dotacji może
troli prowadzenia właściwej
konkursową powołaną przez Wójta 3. Oferty muszą być podpisane i opiesów pod wnioskiem, w przypadbyć niższa niż wnioskowana w oferczętowane przez oferenta. Ofertę mudokumentacji z nią związanej,
Gminy Lubicz.
ku niezgodności podpisów ze
cie. W takim przypadku oferentowi 5. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod
szą podpisać osoby, które zgodnie
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie
sposobem reprezentacji określoprzysługuje prawo negocjowania
z postanowieniami statutu lub innego
ogranicza prawa Gminy do kontrouwagę następujące kryteria:
nych w statucie;
zmniejszenia zakresu rzeczowego zaaktu wewnętrznego są upoważnione
li całości realizowanego zadania
1) wartość merytoryczną projektu b) braku właściwych podpisów pod
dania lub rezygnacji z jego realizacji.
do reprezentowania oferenta na zewpod względem finansowym
celowość oferty, zakres rzeczowy,
załącznikami;
2. Wójt Gminy Lubicz może odmówić
nątrz i zaciągania w jego imieniu zoi merytorycznym.
zasięg, zgodność z niniejszym
c) poświadczenia załączonych kopodmiotowi wyłonionemu w konkurbowiązań finansowych (zawierania
ogłoszeniem,
pii dokumentów za zgodność z 3. Wyniki konkursu przedstawione zosie przyznania dotacji i podpisania
umów).
staną na tablicy ogłoszeń Urzędu
2) koszt realizacji projektu, w tym rooryginałem.
umowy w przypadku, gdy okaże się,
Gminy Lubicz oraz na stronie
dzaj i celowość planowanych 4. Do oferty należy dołączyć:
13. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
- kopię aktualnego odpisu z właściiż rzeczywisty zakres realizowanego
internetowej Biuletynu Informacji
kosztów,
a) pierwszy etap – wstępna ocena
wego rejestru (tj. zgodnego ze stazadania znacząco odbiega od opisane3) wysokość wnioskowanej dotacji od
Publicznej Gminy Lubicz w zakładce
oferty pod względem formalnym
nem faktycznym i prawnym, niezago w ofercie, podmiot lub jego repreGminy, porównanie jej z planowa„ogłoszenia i konkursy”.
przez komisję konkursową.
leżnie od tego kiedy był wydany);
zentanci utracą zdolność do czynnymi źródłami dofinansowania

