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A P E L
Wójta Gminy Lubicz

ada odpowiedni¹ wytrzyma- 
³oœæ i zapewnia bezpieczn¹ 
zabawê na lodzie. S¹ to jed-
nak tylko pozory, a wystê- 
puj¹ce na zbiornikach wod- 
nych szczególnie w okre-
sie odwil¿y pr¹dy podlodo- 
we mog¹ znacznie zmniej- 
szyæ gruboœæ pokrywy lodo- 
wej stwarzaj¹c niebezpie- 
czeñstwo jej za³amania. 

Apelujê szczególnie do 
w³aœcicieli nieruchomoœci 
po wyrobiskach pospó³ki 

i ¿wiru na terenie So³ectw 
M³yniec Pierwszy i Dru-
gi o zabezpieczenie wstêpu 
szczególnie dzieciom na 
tereny istniej¹cych na 
¿wirowiskach, czasami 
bardzo niebezpiecznych 
zbiorników wodnych.
Dbajmy o bezpieczeñstwo 

naszych pociech. 
Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski 
31.01.2006

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym 
siê okresem wiosennym 
oraz feriami dla dzieci i 
m³odzie¿y zwracam siê do 
doros³ych mieszkañców 
Gminy Lubicz z gor¹cym 
apelem o zwrócenie szcze- 
gólnej uwagi na bawi¹ce 
siê dzieci na zamarzniêtych 
zbiornikach wodnych. 

Wystêpuj¹ce niedawno  
wyj¹tkowo niskie tempera- 
tury mog¹ stwarzaæ wra¿e- 
nie, ¿e pokrywa lodowa posi-

KARNAWAŁOWY BAL INTEGRACYJNY DZIECI
8 lutego 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym znów by³o weso³o, 

serdecznie i kolorowo. Szczególnie mi³ymi goœæmi by³y zaprzyjaŸnione od lat dzieci z 
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Dêbowej £¹ce. Wspólne tañce i zabawy nie mia³y 
koñca. W przerwach uczestnicy balu posilali siê s³odyczami. Humor i wytrwa³oœæ w tañ-
cu wszystkim dopisywa³y.

Zawi¹za³y siê nawet przyjaŸnie i ¿al by³o siê ¿egnaæ.
Fot. Teresa Klawiñska i Dariusz Dobrzyñski.

Budżet gminy
Dnia 18 stycznia 2006r.  

Rada Gminy Lubicz uchwa-
li³a bud¿et gminy Lubicz na 
rok 2006. Dochody bud¿etu 
wynosz¹ 33.623.489 z³., wy-
datki 38.265.932 z³. Deficyt 
bud¿etowy równa siê kwocie 
4.642.443 z³.

Najwiêksz¹ czêœæ bud¿etu 
stanowi¹ wydatki na oœwia-
tê.

 Kosztowne jest te¿ utrzyma-
nie dotychczasowego pozio- 
mu ¿ycia, czyli dop³aty do 
MZK, oœwietlenie uliczne, 
utrzymanie stanu dróg. Nie-
zbêdna jest równie¿ pomoc 
najbiedniejszym mieszkañ-
com naszej gminy. 

Zapraszamy na nasz¹ stro- 
nê internetow¹ www.lubicz.
pl, gdzie znaleŸæ mo¿na do-
k³adne informacje dotycz¹-
ce bud¿etu gminy Lubicz na 
2006r.
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Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006 przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: 

WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ
I. Rodzaj i formy realizacji zadania. 
1. Zadanie, o którym mowa wy¿ej mo¿e byæ wykonywane po-
przez realizacjê przedsiêwziêæ  z zakresu:
1) organizacji czasu wolnego dzieci,
2) dzia³añ profilaktyczno – wychowawczych i edukacji proz-
drowotnej po³¹czonej z dzia³alnoœci¹ wychowawcz¹,
3) rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y,
4) wspierania uczniów mniej zdolnych w uzyskiwaniu osi¹-
gniêæ edukacyjnych.
5) utrwalania poczucia przynale¿noœci do grupy rówieœniczej.

2. Zadanie mo¿e byæ realizowane w ró¿nych formach, a w szcze-
gólnoœci poprzez organizacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ: 
1) organizacjê czasu wolnego,
2) imprez popularyzatorskich 
3) pomoc w samorealizacji i rozwianiu indywidualnych zdol-
noœci i zainteresowañ dzieci,
4) dbanie o kulturê osobist¹ dzieci i wdra¿anie do odpowied-
nich nawyków higienicznych,
5) organizacjê obozów, koloni, pó³kolonii,
6) konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
7) konkursów tematycznych

3. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nast¹pi w try-
bie wspierania   wykonania zadania.

II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na re-
alizacjê zadania w roku 2006.
1. Na realizacjê zadania w roku 2006 planuje siê przeznaczyæ 
kwotê ³¹czn¹ w wysokoœci  30.000,00   z³.  
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e za-
danie mo¿na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie 
uzyskaj¹ akceptacji Wójta lub zaistnieje koniecznoœæ zmniej-
szenia bud¿etu w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania 
z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu og³aszania kon-
kursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania za-
dania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastêpuje z odpowied-
nim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie 
( Dz. U.  z 2003 r.  Nr 96, poz.873 ze zm.).
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w ofer-
cie. W takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjo-
wania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji 
z jego realizacji. 
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu 
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przy-
padku, gdy oka¿e siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowanego zada-
nia znacz¹co odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego 
reprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, zostan¹ 
ujawnione nieznane wczeœniej okolicznoœci podwa¿aj¹ce wiary-
godnoœæ merytoryczn¹ lub finansow¹ oferenta.
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowa-
nia ze strony Gminy Lubicz nie mo¿e przekroczyæ 70% rzeczy-
wistych kosztów.
5. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i 
rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferen-
tem a Gmin¹ Lubicz. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno byæ zrealizowane w roku 2006 z zastrze¿e-
niem, i¿ szczegó³owe terminy wykonania  zadañ okreœlone zo-
stan¹ w umowach.   
2. Zadanie winno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ 
zgodnie z zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami i 
przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby 
mieszkañców gminy Lubicz. 

V. Termin sk³adania ofert.
1. W  konkursie   mog¹   braæ   udzia³    podmioty  okreœlone w 
art. 11, ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 
96, poz. 873 ze zm.).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkur-
sowym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na 
ka¿de zadanie) wg wzoru okreœlonego w    Rozporz¹dzeniu Mi-
nistra  Pracy i Polityki Spo³ecznej z   dnia 27   grudnia   2005 
roku   w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie  zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 
r.  Nr 264, poz. 2207). 
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta.
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ: 
1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wy-
stawienia);
2) aktualny statut lub inny dokument wskazuj¹cy na zakres 
dzia³alnoœci podmiotu oraz organy uprawnione do reprezen-
tacji;

5. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie jednego miesi¹ca od dnia 
ukazania siê niniejszego og³oszenia w sekretariacie Urzêdu Gmi-
ny Lubicz ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w zamkniêtych ko-
pertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazw¹ zadania 
(nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia konkursowe-
go)  -  osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ (decyduje data wp³ywu)
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na pobraæ ze 
strony internetowej Urzêdu Gminy Lubicz – www.lubicz. pl  lub 
otrzymaæ  w Referacie Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu Gmi-
ny w Lubiczu
7. Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub z³o¿one 
po terminie zostan¹ odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu 
wyboru ofert.
1. Wybór ofert  zostanie dokonany w ci¹gu 30 dni od daty up³y-
wu sk³adania  ofert. 
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane 
przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta gminy Lu-
bicz. 
3. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagê na-
stêpuj¹ce kryteria:
1) wartoœæ merytoryczn¹  projektu – celowoœæ oferty, zakres 
rzeczowy, zasiêg, zgodnoœæ  z niniejszym og³oszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ planowa-
nych kosztów,

(dokoñczenie na str. 3)
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3) wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z 
planowanymi  Ÿród³ami dofinansowania projektu,
4) doœwiadczenie  oferenta w realizacji zadania o podobnym 
charakterze i zasiêgu (w tym dotychczasowe doœwiadczenia 
we wspó³pracy oferenta z Gmin¹),
5) mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiada-
nie zasobów kadrowych, rzeczowych i lokalowych.         

4. Komisja Konkursowa przedstawia w³asn¹ propozycjê wyso-
koœci dotacji na realizacjê poszczególnych projektów. 
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest prze-
kazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹ 
decyzjê dotycz¹c¹ dotacji. 

VII . Postanowienia koñcowe.
1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany pod rygorem roz-
wi¹zania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i 
materia³ach reklamowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (pla-
katach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a 

tak¿e w og³oszeniach prasowych, reklamach itp.  informacji o 
tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gminê Lubicz.

2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:
1) wyodrêbnienia rachunku bankowego przeznaczonego wy-
³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadania,
2) wyodrêbnienia w ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych 
na realizacjê umowy,
3) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organizacyj-
nej Urzêdu Gminy Lubicz orygina³ów dokumentów (faktur, 
rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wy¿ej, celem  
kontroli prawid³owoœci wydatkowania dotacji oraz kontroli 
prowadzenia  w³aœciwej dokumentacji   z ni¹ zwi¹zanej,
4) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa   Gminy 
do kontroli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglêdem  fi-
nansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Gminy Lubicz oraz zostan¹ opubli-
kowane na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz:  
www.lubicz.pl.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006  przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: 

UPOWSZECHNIANIA  I  ROZWOJU  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU
I. Rodzaj i formy realizacji zadania. 
1. Zadanie, o którym mowa wy¿ej mo¿e byæ wykonywane 
poprzez realizacjê przedsiêwziêæ z zakresu:
1) szkolenia dzieci i m³odzie¿y  poprzez prowadzenie zajêæ 
przez stowarzyszenia kultury fizycznej w ró¿nych dyscypli-
nach sportowych, 
2) organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
3) wspó³pracy miêdzynarodowej i integracji ze œrodowiska-
mi  sportowymi, w tym w szczególnoœci  z krajów europej-
skich.

2. Zadanie mo¿e byæ realizowane w ró¿nych formach, a w 
szczególnoœci poprzez organizacjê nastêpuj¹cych niekomer-
cyjnych przedsiêwziêæ: 
1) szkolenie dzieci i m³odzie¿y  poprzez prowadzenie zajêæ 
przez stowarzyszenia kultury fizycznej w ró¿nych dyscypli-
nach sportowych (projekty ca³oroczne), obejmuj¹ce:
a) organizacjê treningów, zajêæ sportowych,
b) organizacjê zawodów i rozgrywek,
c) udzia³ w zawodach i rozgrywkach,
d) organizacjê zgrupowañ, (obozów) sportowych,
e) wynajem bazy sportowej,
f) zakup sprzêtu sportowego;
2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych po-
pularyzuj¹cych rozwój kultury fizycznej (projekty krótko-
terminowe).

3. W przypadku wyboru oferty,  realizacja zadania nast¹pi w 
trybie wspierania wykonania zadania.

II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na 
realizacjê zadania w roku 2006.
1. Na realizacjê zadania w roku 2006 planuje siê przezna-
czyæ kwotê ³¹czn¹ w wysokoœci 10.000 z³ na dotacje celowe 
z bud¿etu na wspieranie zadañ zleconych do realizacji sto-
warzyszeniom, oraz pozosta³ym jednostkom nie nale¿¹cym 
do sektora finansów publicznych.
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e 
zadanie mo¿na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one 
oferty nie uzyskaj¹ akceptacji Wójta lub zaistnieje koniecz-

noœæ zmniejszenia bud¿etu w czêœci przeznaczonej na reali-
zacjê zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu 
og³aszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania 
zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastêpuje z odpo-
wiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.).
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w 
ofercie. W takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo 
negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub 
rezygnacji z jego realizacji. 
3. Wójt gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onione-
mu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w 
przypadku, gdy oka¿e siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowa-
nego zadania znacz¹co odbiega od opisanego w ofercie, pod-
miot lub jego reprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do czynnoœci 
prawnych, zostan¹ ujawnione nieznane wczeœniej okolicz-
noœci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytoryczn¹ lub finan-
sow¹ oferenta.
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinan-
sowania ze strony Gminy Lubicz nie mo¿e przekroczyæ 70% 
rzeczywistych kosztów.
5. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowa-
nia i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy 
oferentem a Gmin¹ Lubicz

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno byæ zrealizowane w roku 2006 z zastrze-
¿eniem, i¿ szczegó³owe terminy wykonania  zadañ okreœlone 
zostan¹ w umowach.   
2. Zadanie winno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ staranno-
œci¹ zgodnie z zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi stan-
dardami i przepisami  w zakresie opisanym w ofercie.

(dokoñczenie ze str. 2)

(dokoñczenie na str. 4)
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3. Zadanie winno byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby 
mieszkañców  gminy Lubicz. 

V. Termin sk³adania ofert.
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty  okreœlone w art. 
11, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 
96, poz. 873 ze zm.).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu kon-
kursowym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania 
(odrêbnie na ka¿de zadanie) wg wzoru okreœlonego w Roz-
porz¹dzeniu Ministra  Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zada-
nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie za-
dania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2005 roku, Nr 264, poz. 2207). 
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez ofe-
renta. 
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ: 
1)  aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od da-
ty wystawienia);
2) aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy zakres 
dzia³alnoœci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnio-
ne do reprezentacji;

5. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie jednego miesi¹ca od 
dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia w sekretariacie 
Urzêdu Gminy Lubicz, ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w 
zamkniêtych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” 
oraz nazw¹ zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu 
og³oszenia konkursowego) - osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ 
(decyduje data wp³ywu).
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na po-
braæ ze strony internetowej Urzêdu Gminy Lubicz – www.
lubicz.pl  lub otrzymaæ w : Referacie Oœwiaty Kultury i Spor-
tu Urzêdu Gminy Lubicz
7. Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub 
z³o¿one po terminie zostan¹ odrzucone z przyczyn formal-
nych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu 
wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 30 dni od up³ywu 
terminu na sk³adanie ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ ocenia-
ne przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gmi-

ny Lubicz. 
3. Przy ocenie ofert Komisja  bierze pod uwagê nastêpuj¹-
ce kryteria:
1) wartoœæ merytoryczn¹  projektu - celowoœæ oferty, zakres 
rzeczowy, zasiêg, zgodnoœæ    z niniejszym og³oszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ plano-
wanych kosztów,
3) wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie 
jej z planowanymi  Ÿród³ami dofinansowania projektu,
4) doœwiadczenie  oferenta w realizacji zadañ o podobnym 
charakterze i zasiêgu (w tym dotychczasowe doœwiadcze-
nia we wspó³pracy oferenta z Gmin¹),
5) mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym po-
siadanie zasobów kadrowych i  rzeczowych, 
6) wyniki  sportowe. 

4. Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dota-
cji na realizacjê poszczególnych projektów. 
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest 
przekazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje osta-
teczn¹ decyzjê. 

VII.  Postanowienia koñcowe.
1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany pod rygorem roz-
wi¹zania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach 
i materia³ach reklamowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania 
(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach 
itp.), a tak¿e w og³oszeniach prasowych, reklamach itp. in-
formacji o tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gminê Lu-
bicz.
2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:
1) wyodrêbnienia rachunku bankowego przeznaczonego 
wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadania,
2) wyodrêbnienia w ewidencji ksiêgowej œrodków otrzyma-
nych na realizacjê umowy,
3) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy Lubicz orygina³ów dokumentów (fak-
tur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa    wy¿ej, 
celem kontroli prawid³owoœci  wydatkowania dotacji  oraz  
kontroli prowadzenia w³aœciwej dokumentacji  z ni¹ zwi¹-
zanej,
4) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gmi-
ny do kontroli  ca³oœci realizowanego zadania pod wzglê-
dem finansowym i  merytorycznym.
5) Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na 
stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz: www.lubicz.pl

(dokoñczenie ze str. 3)

(dokoñczenie na str. 5)

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96, poz.873)

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006 przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA  
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

I. Rodzaj i forma realizacji zadañ.
1. Zadania w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia-
³ania patologiom spo³ecznym powinny byæ wykonane przez 
realizacjê przedsiêwziêæ w zakresie:
1) profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, 
narkotykowych i nikotynowych w formie:
a) programów z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ, pomocy 
psychospo³ecznej i prawnej oraz ochrony przed przemo-

c¹ w rodzinie,
b) szkoleñ dla sprzedawców i w³aœcicieli placówek podaj¹-
cych lub sprzedaj¹cych napoje alkoholowe,
c) programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych re-
alizowanych w œwietlicach œrodowiskowych i innych dla 
dzieci i m³odzie¿y,
d) zajêæ edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y,
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e) specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uza-
le¿nionych,
f) organizowanie festiwali, przegl¹dów, konkursów, imprez 
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, wolny od uzale¿nieñ.

II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na 
realizacjê zadañ w roku 2006
1.Na realizacjê w/w zadañ w roku 2006 planuje siê prze-
znaczyæ ³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 33.000,- z³ – na realiza-
cjê zadañ z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³añ 
patologiom spo³ecznym.
2.Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e 
zadanie mo¿na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one 
oferty nie uzyskuj¹ akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje 
koniecznoœæ zmniejszenia bud¿etu w czêœci przeznaczonej 
na realizacjê zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia 
w dniu og³oszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania 
zadañ
1. Zlecenie zadania i udzielania dotacji nastêpuje z odpo-
wiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96 poz. 873)
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w 
ofercie. W takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo 
negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub 
rezygnacji z jego realizacji. 
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onio-
nemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy 
w przypadku gdy oka¿e siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowa-
nego zadania znacz¹co odbiega od opisanego w ofercie, pod-
miot lub jego reprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do czynnoœci 
prawnych, zostan¹ ujawnione nieznane wczeœniej okolicz-
noœci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytoryczn¹ lub finan-
sow¹ oferenta. 
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspie-
rania realizacji zadania, kwota dofinansowania ze stro-
ny Gminy Lubicz nie mo¿e przekroczyæ 70% rzeczywistych 
kosztów. 
5. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowa-
nia i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy 
oferentem a Gmin¹ Lubicz.

IV. Termin i warunki realizacji zadañ
1. Zadania winny byæ zrealizowane w roku 2006 z zastrze-
¿eniem i¿ szczegó³owe terminy wykonania zadañ okreœlone 
zostan¹ w umowach.
2. Zadania winne byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ staranno-
œci¹ zgodnie z zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi stan-
dardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadania winny byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby 
mieszkañców Lubicza. 

V. Termin sk³adania ofert
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty okreœlone w art. 
11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 Nr 96 
poz. 873).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu kon-
kursowym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (od-
rêbnie na ka¿de zadanie) wed³ug wzoru okreœlonego w 
Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zada-
nia (Dz. U. z  2005r. Nr 264, poz. 2207).
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez ofe-
renta.
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 m-cy od daty wy-

stawienia),
2) aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy zakres 
dzia³alnoœci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnio-
ne do reprezentacji,

5. Do oferty na realizacjê zadania z zakresu profilaktyki 
uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym nale-
¿y dodatkowo za³¹czyæ – program planowany do realizacji 
(przyk³adowe scenariusze zajêæ).
6. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie jednego miesi¹ca od dnia 
ukazania siê niniejszego og³oszenia w sekretariacie Urzêdu 
Gminy Lubicz ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w zamkniê-
tych kopertach opatrzonych napisem “Konkurs” oraz nazw¹ 
zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia 
konkursowego) – osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ (decyduje 
data wp³ywu).
7. Druk ofert realizacji zadania publicznego mo¿na otrzy-
maæ w Urzêdzie Gminy w Lubiczu pokój nr 6 lub pobraæ z 
internetu (www.lubicz.pl).
8. Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany win-
ny byæ parafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Popraw-
ki musz¹ byæ dokonane jedynie przez czytelne przekreœlenie 
b³êdnego zapisu i wstawienie obok poprawnego. 
9. Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub 
z³o¿one po terminie zostan¹ odrzucone z przyczyn formal-
nych.  

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu 
wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 14 dni od up³ywu 
terminu sk³adanie ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ ocenia-
ne przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gmi-
ny Lubicz.
3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagê nastêpuj¹-
ce kryteria:
1) Wartoœæ merytoryczn¹ projektu (celowoœæ oferty, zakres 
rzeczowy, zasiêg, zgodnoœæ z niniejszym og³oszeniem).
2) Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ plano-
wanych kosztów.
3) Wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie 
jej z planowanymi Ÿród³ami dofinansowania projektu.
4) Mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym po-
siadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
5) Doœwiadczenie oferenta w realizacji zadania o podob-
nym charakterze i zasiêgu (w tym doœwiadczenia z dotych-
czasowej wspó³pracy z Gmin¹ Lubicz).

4. Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dota-
cji na realizacjê poszczególnych projektów.
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest 
przekazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje osta-
teczn¹ decyzjê.

VII. Postanowienia koñcowe
1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany, pod rygorem 
rozwi¹zania umowy, do zamieszczenia we wszystkich dru-
kach i materia³ach reklamowych zwi¹zanych z realizacj¹ 
zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komuni-
katach itp.), a tak¿e w og³oszeniach prasowych, reklamach 
itp. informacji o tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gmi-
nê Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:
1) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy orygina³ów dokumentów (faktur, ra-
chunków) oraz dokumentacji, o której mowa wy¿ej, celem 
kontroli prowadzenia w³aœciwej dokumentacji z ni¹ zwi¹-
zanej;
2) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gmi-
ny do kontroli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglê-
dem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na 
stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz (www.lubicz.pl)

(dokoñczenie ze str. 4)
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Spotkanie Babć i Dziadków w Szkole Podstawowej w Gronowie. 

Życie tętni w szkole w Gronowie

Spotkanie z Kubusiem 
Puchatkiem

W ramach akcji „Ca³a Polska 
czyta dzieciom” 27 stycznia 
2006 najm³odsi uczniowie SP 
w Gronowie z uwag¹ s³ucha-
li zabawnych przygód Kubu-
sia Puchatka i jego przyjació³, 

o których czyta³ sam ksi¹¿ko-
wy bohater. 

Spotkaniu towarzyszy³y plu-
szaki ze „Stumilowego Lasu” 
przyniesione przez dzieci. By-
³y pami¹tkowe zdjêcia z Ku-
busiem, wspólne œpiewanie i 
liczne pytania do sympatycz-
nego „³akomczucha”.

Kolejny raz t³umnie odwiedzi-
li szko³ê zaproszeni na uroczy-
stoœæ z okazji swojego Œwiêta 
Babcie i Dziadkowie naszych 
uczniów. Spotkanie uœwiet-
ni³y piosenki, wiersze i scen-
ki w wykonaniu najm³odszych. 
Szkolne korytarze i sale kla-
sowe ozdobi³y okolicznoœcio-
we dekoracje. Oprócz ciep³ych 
s³ów, laurek, w³asnorêcznie 
przygotowanych upominków, 
wnukowie wraz z nauczycie-
lami zaprosili goœci do klas na 
wspóln¹ zabawê i s³odki poczê-
stunek.

Zimowe dokarmianie 
ptaków

W ramach wdra¿ania 
uczniów do systematycznej 
pomocy ptakom w przetrwa-
niu zimy, klasa pierwsza ze 
Szko³y Podstawowej w Grono-
wie objê³a piecz¹ przyszkol-
ne karmniki. Uczniowie sami 
przygotowuj¹  ptasie przysma-
ki w pojemnikach i wieszaj¹ je 
na drzewach. 

To był bal… 
Szko³a  Podstawowa w Gro-

nowie rozbrzmiewa³a karnawa-
³owymi rytmami. By³ zamek, 
jak z bajki, oblegany przez 
uczniów przebranych za Zorro, 
Shreków, mistrzów wschod-
nich walk, kowbojów. By³y na-

sze s³owiañskie ksiê¿niczki i te 
bardziej egzotyczne - ze wscho-
du. Pojawi³y siê te¿ bajkowe 
zwierzêta.

Przybyli rodzice i zaproszeni 
goœcie. Wszystkich bawi³ Mi-
ko³aj i jego pomocnice – Œnie-
¿ynki. By³y prezenty i liczne 
konkursy. Do tañca gra³ profe-
sjonalny zespó³. Rodzice przy-
gotowali s³odkoœci i napoje. 
S³owem, zabawa by³a przednia 
i pozostanie d³ugo w pamiêci. 

A wszystko to dziêki inicjaty-
wie Pani dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Gronowie, Radzie 
Rodziców,  hojnoœci i wsparciu 
licznych sponsorów.

„Bezpieczne Ferie”
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi 

siê feriami zimowymi, 30 stycz-
nia 2006 w SP w Gronowie od-
by³o siê tradycyjne spotkanie 
uczniów z m³. asp. D. Motyk¹ i 
m³. asp. D. Tecmerem z Poste-
runku Policji w Lubiczu. 

Uczniowie z uwag¹ wys³ucha-
li pogadanki na temat koniecz-
noœci przestrzegania zasad 
bezpieczeñstwa podczas za-
baw zimowych. Spotkanie za-
koñczy³o wrêczenie dyplomów 
po rozstrzygniêciu konkursu 
plastycznego, przeprowadzo-
nego w oddzia³ach 0 – III na te-
mat „Bezpieczne ferie”. 

Czy jestem przyjacielem zwierząt?
Ko³o Przyrodnicze „SCIEN-

CE IS FUN” przy Szkole Pod- 
stawowej w Z³otorii, w ramach 
Œwiatowych Dni Zwierz¹t 
zada³o pytanie wszystkim 
uczniom naszej szko³y „Czy 
s¹ przyjació³mi zwierz¹t?”. 

19 paŸdziernika zaprosiliœmy 
do naszej szko³y goœci, którzy 
pomogli nam odpowiedzieæ na 
to pytanie.

Eugeniusz Marcinkowski – 
Inspektor Kujawsko-Pomor-
skiego Okrêgu Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Zwie-
rz¹t „ANIMALS” - zwróci³ nasz¹ 
uwagê na w³aœciwe zachowa-
nia wobec zwierz¹t dziko ¿yj¹-
cych. Uœwiadomi³ nam, kiedy 
mo¿emy takim zwierzêtom po-
móc, a kiedy nasza pozorna 

pomoc mo¿e przynieœæ wiêcej 
szkody ni¿ po¿ytku. Dr Lon-
gin Pledziewicz – lekarz we-
terynarii rozszerzy³ dzieciêc¹ 
wiedzê i œwiadomoœæ stawania 
siê odpowiedzialnym w³aœci-
cielem ulubionego zwierzêcia. 
Dariusz Czarnowski, - cz³onek 
Zwi¹zku Kynologicznego oraz 
szkoleniowiec psów przedsta-
wi³ nam suczkê Balbinê, i z jej 
pomoc¹ zademonstrowa³  za-
chowania psa w ró¿nych sytu-
acjach. Mogliœmy te¿ nauczyæ 
siê, co nale¿y zrobiæ, kiedy na 
naszej drodze pojawi siê nie-
znajomy pies. Przeæwiczyliœmy 
te zachowania w towarzystwie 
Balbiny. 

Opiekun Ko³a Przyrodniczego  
Wies³awa Geras

FAKTY i MITY
o AIDS 

1 grudnia, jak co roku w Szkole Podstawowej w Z³o-
torii, Ko³o Przyrodnicze „Science is Fun” zorganizowa-
³o  szkolne obchody Œwiatowego Dnia Walki z AIDS. 
Rano przypiêliœmy czerwone wst¹¿eczki na znak soli-
darnoœci z ludŸmi, którzy w ró¿ny sposób ulegli zara-
¿eniu wirusem HIV, czy zmagaj¹ siê z chorob¹ AIDS. W 
ciekawy sposób przedstawiliœmy fakty i mity o tej cho-
robie. Dziewczêta z klas pi¹tych przygotowa³y uk³a-
dy taneczne do ponadczasowych utworów œpiewanych 
przez zmar³ego na AIDS Freddie’go Mercurego wokali-
sty zespo³u Queen. Przygotowaliœmy ulotki  z cennymi 
informacjami o HIV, AIDS, oraz bezpiecznymi i ryzy-
kownymi zachowaniami. 

Goœæmi naszych szkolnych obchodów by³a pani dok-
tor Krystyna Kusz oraz edukator Stowarzyszenia Wo-
lontariuszy Wobec HIV/AIDS „RAZEM” pan Piotr 
Gielec, którzy rozszerzyli i uzupe³nili nasze wiadomo-
œci oraz byli ekspertami przeprowadzonego konkursu 
wiedzy na temat HIV i AIDS. 

Opiekun Ko³a Przyrodniczego „Science is fun”
Wies³awa Geras
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