
UCHWAŁA NR XLIII/568/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 26 maja 2022 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 2021. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, zm.583) oraz art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.: z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, z 2022 r. 
857) 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 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/568/22 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 26 maja 2022 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 2021 

Uchwałą nr XXIV/336/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 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 2021. 

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 2020 roku działały cztery Kluby Seniora i dwa Stowarzyszenia 
Kulturalne. Na wspieranie ich działalności Gmina przeznaczyła 30000,00 zł na szkolenie muzyczne i 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 2021 ze względu na COVID -19 imprezy zostały odwołane na terenie Gminy 
Lubicz. 

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

Gmina Lubicz wspiera działalność lokalnych Klubów Sportowych poprzez przyznawane co roku dotacje 
przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie. Dotacje 
przyznawane są wszystkim aktywnym klubom sportowym, które przyczyniają się do popularyzacji 
aktywności sportowej wśród mieszkańców, poprzez organizowanie szkoleń, treningów, zawodów i imprez 
sportowych. W roku 2021 Gmina Lubicz przeznaczyła na ten cel 150.000,00 zł. Dotacje otrzymało osiem 
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. 

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 (w miarę możliwości z zachowaniem reżimu sanitarnego, bądź zdalnie). 

Integracja podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych. 
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Odbywały się spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na 
rzecz jej mieszkańców o charakterze integracyjnym, a także zawierające elementy wsparcia merytorycznego 
(w miarę możliwości z zachowaniem reżimu sanitarnego, bądź on-line). 

Umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań 
publicznych. 

I Konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ogłoszony został 
w dniu 23.02.2021 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na 17.03.2021 r. Kwota dotacji na ten 
cel wynosiła 100.000,00 zł. II Konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia 
publicznego dla podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym, ogłoszony został w dniu 17.05.2021 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na 
07.06.2021 r. Kwota dotacji na ten cel wynosiła 10.000,00 zł. 

I Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju 
sportu w Gminie Lubicz ogłoszony został pierwszy konkurs w dniu 23 lutego 2021 r., a termin na składanie 
ofert wyznaczony został do 17 marca 2021 r. Kwota dotacji celowej na ten cel wynosiła 125.000,00 zł. II 
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju 
sportu w Gminie Lubicz ogłoszony został pierwszy konkurs w dniu 26 lipca 2021 r. a termin na składanie 
ofert wyznaczony został do17 sierpnia 2021 r. Kwota dotacji na ten cel wynosiła 20.000,00 zł. 

W trybie poza konkursowym udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielono dotacji na kwotę 5.000,00 zł. 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 
2020 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz ogłoszony został 
w dniu 20 maja 2021 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został do 9 czerwca 2021 r. Kwota dotacji 
celowej na ten cel wyniosła 3.000,00 zł 

Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych. 

1. W 2021 r. na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie 
zdrowia publicznego udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym: 

1) Dotację w wysokości 4.190,00 zł przyznano Fundacji TRYBIK na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowa 
krew”, 

2) Dotację w wysokości 4.750,00 zł przyznano Fundacji TRYBIK na zadanie pn. „W trosce o zdrowie”, 

3) Dotację w wysokości 26.000,00 zł przyznano Fundacji Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” na 
zadanie pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowo rekreacyjnych w Gminie Lubicz 
2021 z Fundacją Okruszek Szczęścia NA SZLAKU W POSZUKIWANIU WAKACYJNEJ PRZYGODY 
2021”, 

4) Dotację w wysokości 23.400,00 zł przyznano Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej na zadanie pn. 
„Program Profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej drużyny harcerek Grań 
im.gen.E.Zawackiej „ZO” oraz kolonii 5 Lubickiej gromady zuchenek „Opiekunki skalnej polany, 

5) Dotację w wysokości 10.660,00 zł przyznano Stowarzyszeniu CESTEKA na zadanie pn. „PoLubicz Swoje 
Zdrowie”, 

6) Dotację w wysokości 26.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu One Passion One Love WP na zadanie 
pn.”Wolę grać niż brać”, 

7) Dotację w wysokości 2.500,00 zł przyznano Oddział Rejonowy PCK  na zadanie pn „Obchody Dni 
Honorowego Krwiodawstwa”, 

8) Dotację w wysokości 2.500,00 zł przyznano Stowarzyszeniu ŚWIADOMIE PO ZDROWIE na zadanie pn. 
„Żyję zdrowo i radośnie – cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego stylu życia”, 

9) Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na zadanie pn. „Beztroskie 
i bezpieczne lato”. 

2. Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie rozwoju 
sportu w gminie Lubicz udzielono dotacji następującym klubom sportowym: 
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1) Dotację w wysokości 5.500,00 zł przyznano KS SPRINT GRĘBOCIN na zadanie pn. „Szkolenie 
młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS SPRINT GRĘBOCIN”, 

2) Dotację w wysokości 53.500,00 zł przyznano KS FLISAK ZŁOTORIA na zadanie pn. „ Prowadzenie 
szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”, 

3) Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano KS FLISAK ZŁOTORIA na zadanie pn. „Cykliczna 
organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym dzieci i młodzieży”, 

4) Dotację w wysokości 45.000,00 zł przyznano GUKS DRWĘCA NOVAR na zadanie pn. „Prowadzenie 
szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”, 

5) Dotację w wysokości 2.500,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej RP w Złotorii na zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w unihokeju”. 

6) Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano UKS „Młode Lwy” na zadanie „Letnie spotkanie z pasją do 
sportu” 

7) Dotację w wysokości 8.500,00 zł przyznano KS „Gwiazda” na zadanie pn. „Cykl treningów oraz turniejów 
piłki nożnej dla dzieci z Gminy Lubicz”, 

8) Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Toruńskiej Akademii Futsalu Toruń na zadanie pn. „Szkolenie 
dzieci i młodzieży w piłce nożnej i futsalu poprzez organizację turniejów na terenie Gminy Lubicz”, 

9) Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano KS ORLIK LUBICZ na zadanie pn. „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”, 

10) Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano KS FLISAK ZŁOTORIA na zadanie pn. „Prowadzenie 
szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”, 

11) Dotację w wysokości 12.000,00 zł przyznano GUKS DRWĘCA NOVAR na zadanie pn. „Udział grupy 
seniorskiej w rozgrywkach I ligi kobiet w zakresie piłki ręcznej”, 

12) Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano GUKS DRWĘCA NOVAR na zadanie pn. „Wspieranie 
rozwoju piłki ręcznej w Gminie Lubicz”. 

3. Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury – 
rozwój wokalny seniorów w gminie Lubicz udzielono dotację w wysokości 3.000,00 zł Stowarzyszeniu 
Kulturalnemu „Pokolenia” na zadanie pn. „Szkolenie i działalność kulturalna Stowarzyszenia Kulturalnego 
Pokolenia”. 

Współpraca o charakterze finansowym. 

Obejmowała ona powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych, a także finansowanie, 
współfinansowanie i współorganizowanie przedsięwzięć planowanych przez organizacje pozarządowe. 

Wspólna realizacja zadań na zasadzie partnerstwa. 

1. Konsultowanie z organizacjami projektów normatywnych 

Gmina Lubicz w 2021 r. poddała konsultacjom: 

Program Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2022 rok. 
Konsultacje przeprowadzono w terminie 27 września 2021 r. do 11 października 2021r – uwag i opinii do 
projektu programu nie zgłoszono. 

2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych 

Organizacje pozarządowe wspierały działalność świetlic środowiskowych, w których odbywały się 
zajęcia profilaktyczne, z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwagi na stan pandemii. 

Gmina Lubicz w 2021 roku prowadziła działalność na rzecz dzieci i młodzieży skupionej wokół świetlic 
środowiskowych. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w miejscowościach: Grębocin zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze i sportowo-rekreacyjne, Lubicz Dolny zajęcia sportowe, Złotoria zajęcia tenisa stołowego. 

3. Organizowanie wypoczynku letniego. 
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20 dzieci (ze świetlicy TPD O/Toruń) uczestniczyło w letnim wyjeździe – kolonii wypoczynkowej 
w ośrodku BANDARI w Chełmnie. 15 harcerek i 10 zuchenek wzięło udział w obozie i kolonii 
organizowanej przez ZHR Toruński Szczep „Brązowa Piątka” nad jeziorem Gołuń (gmina Kościerzyna). 
Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” zorganizowała 5 dużych wydarzeń podczas wakacyjnej 
trasy z Fundacją Okruszek Szczęścia – łącznie wzięło udział 260 osób, m.in.: wyjazdy dla dzieci do Jura 
Parku w Solcu Kujawskim, Jamp Arenę w Toruniu, nad morze i zwiedzanie starówki w Gdańsku, warsztaty 
wypieków piernika, Fabryka cukierków, Planetarium, zajęcia sportowe na basenie w Kowalewie Pomorskim 
oraz na Skarpie, itp. 

4. Współpraca Gminy Lubicz ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”, jako podmiotem wymienionym 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W ramach współpracy Gmina Lubicz zlecała świadczenie usług w zakresie: 

1. dostarczania korespondencji urzędowej (umowy z Gminą Lubicz, ZUK w Lubiczu, ZEASiP w Lubiczu, 
GOPS w Lubiczu), 

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

3. dowóz dzieci autystycznych do szkoły, 

4. usług porządkowych i remontowych: 

a) prace modernizacyjne na gminnych placach zabaw (cykliczne), 

b) wykaszanie traw, 

c) wycinka zadrzewień, 

d) odchwaszczanie klombów, 

e) zbieranie odpadów komunalnych, 

f) wyrównanie terenu, zasiew trawy, 

g) sprzątanie przed i po remontowe, odgrzybianie, szpachlowanie, budowa ścianek, 

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

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

7. organizacja wizyt studyjnych, 

8. zmgławianie i ozonowanie w ramach dezynfekcji po covodowej. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Lubicz Uchwałą NR XXIV/336/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 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 2021. 

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 2020 r. poz. 1057, ze zm.: z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, z 2022 r. 857), 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 

  

Zbigniew Barcikowski 
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