UCHWAŁA NR XLVI/613/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018r. poz.450, z póź.zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty,
określony w § 65 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/613/2018
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2017
Uchwałą NR XXVIII/350/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r. został przyjęty Program
współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
I.

Promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy:
Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne powierzone przez Wójta Gminy
Lubicz, a także prowadziły swoją działalność statutową otrzymywały wsparcie w rozwoju swojej
aktywności.
Gmina Lubicz wspiera działalność miejscowych Klubów Seniora poprzez finansowanie ich szkolenia
muzycznego oraz kosztów wyjazdów i uczestnictwa w różnego rodzaju przeglądach twórczości, a także
poprzez udostępnianie pomieszczeń do spotkań klubów oraz prób muzycznych dla działających przy
klubach chórów. Na terenie Gminy w 2017 roku działały cztery Kluby Seniora i dwa Stowarzyszenia
Kulturalne. Na wspieranie ich działalności Gmina przeznaczyła 22.300,00 zł na szkolenie muzyczne,
25.140,00 zł na dofinansowanie transportu oraz opłat wpisowych za uczestnictwo w przeglądach
twórczości.
Kluby Seniora czynnie angażują się w organizowane przez Gminę imprezy okolicznościowe,
kulturalne czy integracyjne. W roku 2017 ze swoim programem artystycznym zaprezentowały się m.in.
podczas: festynu Lubickie Lato w Lubiczu Górnym, I Lubickim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej oraz
podczas imprez sołeckich.
Poprzez uczestnictwo w przeglądach artystycznych chóry seniora przyczyniają się do kulturalnej
promocji Gminy Lubicz na terenie powiatu i województwa, w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi – Klubami Seniora, a także Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniami, których
celem jest integracja najaktywniejszych środowisk oraz promocja ich działalności. Wspieranie odbywa
się poprzez materialne oraz organizacyjne wspieranie ich zadań statutowych oraz podejmowanych przez
nie inicjatyw – druk zaproszeń, udostępnianie urządzeń lub pomieszczeń, promocję na stronie
internetowej Urzędu Gminy, w „Gońcu” i Facebooku. W roku 2017 Gmina współorganizowała m.in. 10lecie działalności Klubu Seniora „ARKA”
Gmina Lubicz wspiera działalność lokalnych Klubów Sportowych poprzez przyznawane co roku
dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie. Dotacje
przyznawane są wszystkim aktywnym klubom sportowym, które przyczyniają się do popularyzacji
aktywności sportowej wśród mieszkańców, poprzez organizowanie szkoleń, treningów, zawodów
i imprez sportowych. W roku 2017 Gmina Lubicz przeznaczyła na ten cel 160.000,00 zł. Dotacje
otrzymało trzynaście Klubów Sportowych. Dotacje przeznaczone były w szczególności na prowadzenie
szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach sportowych oraz organizację zawodów, turniejów i imprez
sportowo – środowiskowych Ponadto Gmina współpracuje z Klubami Sportowymi przy organizacji
imprez i turniejów kulturalno – sportowych i rekreacyjnych. Współpraca ta ma również charakter
pozafinansowy – polega na działaniach organizacyjnych – np.: zabezpieczenie tras wyścigów,
udostępnianie sal, boisk, druk zaproszeń/plakatów, promocja wydarzeń na stronie internetowej Urzędu
Gminy w „Gońcu” i Facebooku, a także materialny np. w postaci udostępnienia różnego rodzaju sprzętów
– nagłośnienia, warników, namiotów promocyjnych. Podobna współpraca dotyczyła niżej wymienionych
wydarzeń sportowych:
- Kryterium Asów w Lubiczu,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt,
- XI Mistrzostwa Lubicza w Futsalu.
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II.

Wzmacnianie istniejących organizacji pozarządowych, promowanie powstawania nowych
organizacji i inicjatyw obywatelskich:
Wzmocnienie istniejących organizacji pozarządowych następowało poprzez wspieranie ich
organizacyjnie i merytorycznie.
Szkoły na terenie Gminy Lubicz włączały się w akcje i proponowane przez Organizacje Pozarządowe
działania, np.:

1) Szkoła Podstawowa w Gronowie:
a) Fundacja TRYBIK – współpraca w zakresie wolontariatu, min. udział w gali wolontariatu pod hasłem
„Razem możemy więcej”, udział w warsztatach malowania igłą zorganizowanych przez fundację
podczas festynu środowiskowego w szkole pod hasłem „Dwie godziny dla rodziny”,
b) Fundacja Ekologiczna ARKA – akcja Listy dla Ziemi,
c) Polska Akcja Humanitarna Towarzystwo Nasz Dom – akcja Góra Grosza oraz udział uczniów kl. VI
i VII w warsztatach „O dyskryminacji i równości”,
d) Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – udział w akcji 1 % dla
mojego dziecka,
e) Fundacja WOŚP – włączenie wolontariuszy w zbiórkę funduszy,
f) Hospicjum ŚWIATŁO – akcja charytatywna – zbiórka nakrętek,
g) Fundacja Polskie Hotele Dzieciom - udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Narysuj swoje
prawa”, udział uczniów kl. V w wycieczce organizowanej przez fundację do Zakopanego (wyjazd był
nagrodą za zdobycie I miejsca w konkursie Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Narysuj swoje
prawa” organizowanym przez Fundację „Hotele Polskie Dzieciom”),
h) Schronisko dla zwierząt – zbiórka karmy,
i) CARITAS – akcja „Jałmużna wielkopostna”,
j) Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty – zbiórka pieniędzy, zakup
cegiełek,
k) Polski Związek Łowiecki - działania podejmowane w ramach programu edukacji ekologicznołowieckiej w województwie kujawsko-pomorskim pod patronatem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016 – 2021 „Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom wspólnie
ożywiamy lasy i pola poprzez odbudowę populacji zwierzyny drobnej.” Działania wynikają
z programu współpracy Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 235 „OSA” w Toruniu z młodzieżą
szkolną regionu toruńskiego i brodnickiego (min. udział dzieci w konkursie fotograficznym, zajęciach
terenowych z kompasem „Marsz na azymut” oraz w uroczystej gali na zamku w Golubiu –
Dobrzyniu).
2) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym:
a) POLSKI CZERWONY KRZYŻ – odwiedziny u Seniorów (Święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc),
DZIEŃ BABCI I DZIADKA,
b) Jałmużna Wielkopostna,
c) Fundacja WOŚP – włączenie się w zbiórkę funduszy poprzez przygotowanie festynu, wypieki ciast,
aukcje,
d) współpraca z Kołem Łowieckim „Daniel” w Leśnie,
e) udział uczniów w zajęciach z ekologii z pracownikiem MPO w Toruniu,
f) schronisko dla zwierząt w Toruniu (zbiórka karmy dla zwierząt),
g) udział w akcji GÓRA GROSZA,
h) LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
STRASZAKI” (konkurs),

PODGRODZIE

TORUŃSKIE

–

„PAPIEROSIAKI

i) SANEPID – udział w programach prozdrowotnych,
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j) Gala Wolontariatu (prezentacja Szkolnych Kół Wolontariatu),
k) Współpraca z Hospicjum Światło w Toruniu,
l) współpraca z Fundacją Trybik,
m) powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu „poMOCnik”.
3) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym:
a) Współpraca z Teatrem Jestem - 8.09.2017 r. wystawienie spektaklu "Do domu" Performance powstał
w projekcie Struktury Kultury 2017 r. Był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Bardzo Młoda Kultura), a operatorem jest Teatr Polski z Bydgoszczy
finansowany przez Marszałka Województwa Kuj.-Pom. Poruszał temat bezdomności i poszukiwania
własnego miejsca na ziemi,
b) Współpraca z TPD - akcja "List do Św. Mikołaja" - 10 paczek świątecznych dla naszych uczniów,
c) WOŚP,
d) Fundacja COURT WATCH POLSKA – symulacje rozpraw sądowych - uczniowie gimnazjum,
e) Fundacja BATOREGO – akcja „Stop morzu nienawiści”.
4) Szkoła Podstawowa w Grębocinie:
a) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
b) Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie,
c) Teatr Baj Pomorski,
d) Filharmonia Pomorska,
e) MPO - ośrodek ekologiczny,
f) Toruńska Agenda Kulturalna,
g) Fundacja Nicolaus Copernicus,
h) Caritas,
i) Centrum Edukacji Obywatelskiej,
j) Amerykańska Fundacja Wolności,
k) AIESEC,
l) Leśna Szkoła na Barbarce.
5) Szkoła Podstawowa w Złotorii:
a) Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży(Deutsch- Polnisches Jugendwerk),
b) Goethe – Institut,
c) YFU Polska Międzynarodowa Wymiana Młodzieży,
d) Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa realizacja projektu "Od grosika do złotówki",
e) Edukacyjna kampania społeczna Fundacji PGNIG i. I. Łukasiewicza, W-wa realizacja projektu/
konkursu "Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci",
f) Akademia Wiedzy, Toruń,
g) Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski,
h) Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych,
i) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych,
j) Fundacja ANRO w Złotorii,
k) Fundacja Dodajmy Dzieciom Sił w Warszawie,
l) Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce,
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m) KS Flisak – Złotoria,
n) Akademia Sportu ORLIK Toruń,
o) KS SALOS – Złotoria,
p) CARITAS – Polska,
q) Ruch Światło Życie OAZA,
r) Fundacja Św. Alberta BRATENKI,
s) Fundacja SIĘ CHCE,
t) Fundacja SYNAPSIK w W-wie,
u) Polskie Towarzystwo Dysleksji,
v) Fundacja Wszyscy Tworzymy Muzykę – w Toruniu,
w) OSP w Złotorii,
x) Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.
6) Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym:
a) Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńcu Pierwszym i Brzezinku,
b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
c) Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
d) Polski Czerwony Krzyż,
e) Koło Gospodyń Wiejskich w Młyńcu,
f) Fundacja Rozwoju Informatyki,
g) Fundacja "Trybik".
III.

Integracja podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych.
W siedzibie Urzędu Gminy odbywają się spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy na rzecz jej mieszkańców o charakterze integracyjnym, a także zawierające
elementy wsparcia merytorycznego.

IV.
Umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań
publicznych.
Pierwszy konkurs ofert w zakresie Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym
ogłoszony został w dniu 01.12.2016 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na 22.12.2016 r.
Kwota dotacji na ten cel wynosiła 26.000,00 zł.
Drugi konkurs ofert w zakresie Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym
ogłoszony został w dniu 06.04.2017 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na 28.05.2017 r.
Kwota dotacji na ten cel wynosiła 20.000,00 zł.
Ponadto na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tzw. trybie bezkonkursowym, udzielono 2 dotacji na łączną kwotę 10.500,00 zł.
Oferty upubliczniono w dniach 01.08.2017 r. – 09.08.2017 r. oraz 02.08.2017 r. – 10.08.2017 r.
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju
sportu w Gminie Lubicz ogłoszony został w dniu 13.02.2017 r., a termin na składanie ofert wyznaczony
został na 06.03.2017 r. Kwota dotacji celowej na ten cel wynosiła 160.000,00 zł.
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku
2017 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz ogłoszony został
w dniu 11.01.2017 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na 03.02.2017 r. Kwota dotacji
celowej na ten cel wyniosła 25.000,00 zł.
Ponadto na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tzw. trybie bezkonkursowym, udzielono dotacji na kwotę 9.900,00 zł. Oferty
upubliczniono w dniach 25.09.2017 r. – 02.10.2017 r.
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V.

Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.
W 2017 r. na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie
wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym udzielono dotacji na kwotę
56.500,00 zł. następującym organizacjom pozarządowym:
·w wysokości 23.550,00 zł - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn.
„Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu Górnym”.
·w wysokości 2.500,00 zł - Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko na zadanie pn.
„Rady nie od parady”.
·w wysokości 8.500,00 zł - Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski na
zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego poprzez realizację programów profilaktycznych prowadzonych
podczas obozu 5 Toruńsko-Lubickiej Drużyny Harcerzy im.Andrzeja Małkowskiego oraz Kolonii
5 Lubickiej Gromady Zuchenek "Driady z Leśnego Zakątka”.
·w wysokości 8.500,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu na
zadanie pn. „Obóz żeglarski dla uczestników ŚOW w Lubiczu”.
·w wysokości 3.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło
Gminne w Lubiczu na zadanie pn. „Kolory lata”.
·w wysokości 9.000,00 zł przyznano Pomorskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Toruniu na zadanie
pn. „Sfinansowanie części kosztów prowadzenia profilaktyki pierwszorzędowej w postaci cyklu
warsztatów”.
·w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn.
„Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi”.
Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie rozwoju
sportu w gminie Lubicz udzielono dotacji na kwotę 160.000,00 zł. następującym klubom sportowym:
·Dotację w wysokości 50.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Flisak Złotoria na zadanie pt:
„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”.
·Dotacja w wysokości 3.113,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Krobia na zadanie pt: „Rekreacja
w Krobi”.
·Dotację w wysokości 5. 000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Krobia na zadanie pt. „Lubicka
Liga Orlika 2017”.
·Dotację w wysokości 40. 000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca
Novar” na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki
ręcznej”.
·Dotację w wysokości 5.621,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji
Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii na zadanie pt. „Szkolenie zespołu laskarzy oraz
utworzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego”.
·Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Gwiazda z Torunia na zadanie pt:
„Organizacja cyklu treningów z piłki nożnej dla dzieci 1-3 z Gminy Lubicz”
·Dotację w wysokości 6.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Sprint Grębocin na zadanie pt.
„Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”.
·Dotację w wysokości 3.500,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Sprint Grębocin na zadanie pt:
„Organizacja Kolarskich międzywojewódzkich mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”.
·Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Orlik na zadanie pt: „Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży i ich przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie
piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców gminy”.
·Dotację w wysokości 12.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Flisak” Złotoria na zadanie pt:
„Organizacja i udział w zawodach sportowych w II lidze młodzieżowej Futsalu KPZPN”.
·Dotację w wysokości 3.500,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pt:
„Organizacja Wyścigu Kolarskiego X Integracyjne Kryterium Asów”.
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·Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar”
na zadanie pt: „Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców „Drwęca Cup”.
·Dotację w wysokości 11.266,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar”
na zadanie „Stypendia dla zawodniczek”.
·Dotację w wysokości 9.900,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Drwęca Novar na
zadanie pt: „Prowadzenie szkolenia I Ligi Kobiet w zakresie Piłki Ręcznej”.
VI.

Współpraca o charakterze finansowym.
Obejmowała ona powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych, a także finansowanie,
współfinansowanie i współorganizowanie przedsięwzięć planowanych przez organizacje pozarządowe.
Ze środków gminnego programu profilaktycznego wpierano działającą w gminie Lubicz Grupę
Anonimowych Alkoholików „Drwęca” dostarczając jej ulotki i inne materiały profilaktyczne, finansując
wyjazdy na „Dni Trzeźwości” do Częstochowy i Lichenia oraz organizując i finansując gminną majówkę
bezalkoholową.

VII.

Wspólna realizacja zadań na zasadzie partnerstwa.
Gmina Lubicz czynnie uczestniczyła we wspólnym realizowaniu projektów wraz z organizacjami
pozarządowymi na zasadach partnerstwa m.in. ze Stowarzyszeniem LGD Podgrodzie Toruńskie.

1. Konsultowanie z organizacjami projektów normatywnych
Gmina Lubicz w 2017 r. poddała konsultacjom:
Program Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Konsultacje przeprowadzono w terminie 12 października 2017 r. do 26 października 2017 r. – uwag i opinii
do projektu programu nie zgłoszono.
2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych
Organizacje pozarządowe czynnie włączały się w organizowane w ramach gminnego programu
profilaktycznego imprezy środowiskowe, jak również wspierały działalność świetlic środowiskowych,
w których odbywały się zajęcia profilaktyczne.
Gmina Lubicz w 2017 roku prowadziła działalność na rzecz dzieci i młodzieży skupionej wokół świetlic
środowiskowych w: Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobi, Lubiczu
Dolnym, Lubiczu Górnym, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym, Rogówku, Złotorii. Gmina Lubicz wspierała
także organizacje pozarządowe w działalności świetlicowej m.in.: Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinku
oraz Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Mikołaja w Gronowie.
3. Organizowanie wypoczynku letniego.
W 2017 roku Gmina Lubicz skierowała i sfinansowała z programu profilaktycznego zimowy i letni
wypoczynek dla dzieci i młodzieży z gminy, zorganizowany przez organizacje pozarządowe. W „Białych
Feriach” łącznie wzięło udział ok. 104 dzieci. 43 dzieci łącznie uczestniczyło w letnich wyjazdach:
·dla grupy harcerzy:
- 10 zuchenek kolonia w Ośrodku Wypoczynkowym w Cichem - Zbiczno (24.06.-01.07.),
- 18 harcerzy i harcerek - obóz nad jeziorem Gołuń koło Kościerzyny (7-28 lipca),
·dla dzieci ze świetlicy TPD O/Toruń - 15 dzieci nad jeziorem starogrodzkim.
VIII.
Współpraca Gminy Lubicz ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”, jako podmiotem
wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
W ramach współpracy Gmina Lubicz zlecała świadczenie usług w zakresie:
1) dostarczania korespondencji urzędowej (umowy z Gminą Lubicz, Wodociągami Lubickimi, ZEASiP
w Lubiczu, GOPS w Lubiczu),
2) kolportażu ulotek, gazetki gminnej „Gońca Gminnego”,
3) dowóz dzieci autystycznych do szkoły,

Id: 90BD90BD-C3C8-4932-8BE9-0E53DF80B353. Uchwalony

Strona 6

4) usług porządkowych i remontowych:
- utrzymywanie porządku na 17 gminnych placach zabaw (cykliczne),
- naprawy i konserwacja placów zabaw,
- wykaszanie traw,
- udrażnianie i wykaszanie rowów melioracyjnych na terenie gm. Lubicz,
- wycinka zadrzewień,
- odchwaszczanie klombów,
- zbieranie odpadów,
- wyrównanie terenu, zasiew trawy,
- sprzątanie przedremontowe, odgrzybianie, szpachlowanie, budowa przyścianek,
5) obsługa imprez gminnych (stoisko z watą cukrową i popcornem),
6) transport gabarytów i materiałów (gałęzie, drewno, meble),
7) organizacja wizyt studyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Uzasadnienie
Rada Gminy Lubicz Uchwałą NR XXVIII/350/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r.
przyjęła Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017.
Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018r. poz.450), organ wykonawczy samorządu gminy sporządza
sprawozdanie z wykonania w danym roku Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz efektów ich realizacji, które przedkłada radzie
gminy, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
W związku z powyższym przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubicz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zawarty jest w załączniku.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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