Informacja o współpracy Gminy Lubsko Z
organizacjami pozarządowymi
w 2019 roku

Lubsko, 11 maj 2020 rok

1.

Wstęp.
Współpraca

szeroką skalę
pożytku

Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona na

od lat. Oparta ona jest o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z

późniejszymi

zmianami) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku Nr II/6/18 z 28 listopada

2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami
pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Głównym
Służenie

priorytetem zawartym w Programie współpracy na rok 2019 było:

mieszka11com w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak

najbardziej skuteczny a

także

prowadzenie aktywnej polityki w zakresie

współpracy

z

organizacjami, które mają być jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą.
Zakres współpracy według założeń,

obejmował

zadania Gminy na rzecz:

1) Wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
2) Edukacji,

oświaty

i wychowania w tym:

a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów,
b) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku zimowego i letniego,
c) organizacja konkursów o wybitnych walorach wychowawczych i edukacyjnych oraz
przedsięwzięć promujących

postawy proekologiczne i prozdrowotne,

d) stwarzanie warunków dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży.
3) Kultury fizycznej poprzez:
a)

organizację

i koordynację przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz

innych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i

młodzieży

oraz

dorosłych mieszkańców

gminy Lubsko,
b) uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze
ponadgminnym,
c) wspieranie merytorycznej

działalności

4)

Działalności wspomagającej

a)

przedsięwzięcia służące

7) Pomocy

społecznej

klubów sportowych.

osoby niepełnosprawne w tym:

integracji osób niepełnosprawnych ze

środowiskiem.

w tym:

a) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy, prowadzenie ogrzewalni, a także organizacja zajęć z elementami zajęć
profilaktycznych.

W 2019 r. dokonano identyfikacji i aktualizacji organizacji
na terenie gminy Lubsko. Dokonana na podstawie zebranych
że

materiałów

diagnoza

wykazała,

w Gminie Lubsko funkcjonuje ok. 78 organizacji pozarządowych.
Podstawową formą współpracy
działalności

wspieranie ich
prowadzonych
z

pozarządowych działających

różnych,

zadań,

umiejętność

oraz zlecanie

skuteczne, efektywne, mobilne w pozyskiwaniu

pozwoliły

Ich

jest

bowiem, w zakresie
środków

niewątpliwym

finansowych

atutem jest

również

społeczności.

współpracy.
ogłosiła

W 2019 roku Gmina Lubsko
sportowych,

są

Organizacje te

wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnej

2. Formy

803317,06

zadań.

także pozabudżetowych, źródeł.

w tym

pozarządowymi

Gminy Lubsko z organizacjami

przekazała

zł (słownie:

3 konkursy ofert i 1 konkurs na wsparcie klubów

z budżetu jednostkom pozarządowym
osiemset trzy

na zrealizowanie 25

tysiące

zadań,

środki

trzysta siedemnaście

których koszt

był

finansowe w wysokości:

złotych

06/100) . Kwoty te

niekiedy wielokrotnie

wyższy niż

udzielona dotacja.
Proporcjonalnie
zadań

największe środki

z zakresu pomocy

najważniejsze

finansowe przeznaczono w

społecznej

oraz

zajęć

ubiegłym

z elementami profilaktyki.

zadania w tym zakresie prowadzone przez

roku na wsparcie
Poniżej

następujące

wybrane

organizacje

pozarządowe:

1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym w Lubsku - prowadzenie Środowiskowego Domu
Pomocy
390

Społecznej

807,50zł

dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota dofinansowania

;

2. Stowarzyszenie

Przyjaciół Szkoły Jadwiżak

kwota dofinansowania 44367,50

- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

zł;

3. Żarska Spółdzielnia Socjalna "BIS" Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w
Noclegowni oraz przeprowadzeniu dla tych osób programów profilaktyki

uzależnień

kwota

dofinansowania 69599,00 zł.
4. Tri Aktywni Lubsko - "Zawody sportowe z elementami profilaktyki - promocja sportów
biegowych i Nordic Walking" kwota dofinansowania 2 000, 00

zł.

5. UKTS Olimpia Lubsko - Ferie na sportowo jako najlepsza droga w profilaktyce
antyuzależnieniowej

6. Stowarzyszenie

kwota dofinansowania 6 000,00

Mieszkańspw

i

zł.

Przyjaciół Białkowa

- Prowadzenie

zajęć

profilaktycznych

w miejscowości Białków i Tuchola Żarska kwota dofinansowania 6 700,00 zł.

7.

Międzyszkolny

piłkę, myślę· trzeźwo

Uczniowski Klub Sportowy "Hat - Trick" - Gram w

kwota dofinansowania 5 000,00 zł.
8. Ludowy Zespół Sportowy KADO - Konkurs na plakat profilaktyczny pod hasłem Zdrowe i
szczęśliwe życie

bez alkoholu kwota dofinansowania 4 000,00

zł.

9. Lubski Klub Szachowy "CAISSA" - Promowanie gry szachowej
wystąpieniem uzależnienia

wśród

od alkoholu kwota dofinansowania 4 799,06

osób

zagrożonych

zł.

1O. Stowarzyszenie Klub Seniora - Spotkanie i prelekcje profilaktyczne Klubu Seniora z
zajęciami

muzycznymi

zespołu

"Barwy" kwota dofinansowania 2 350,00

11. Lubski Klub Sportowy Karate "OYAMA" - Wakacyjne
młodzieży

12.

z Gminy Lubsko -

Stowarzyszenie

półkolonia

zajęcia

profilaktyczne dla dzieci i

kwota dofinansowania 9 500,00

Mieszkańców

Przyjaciół

zł.

Białkowa

zł.

Prowadzenie

zajęć

profilaktycznych w miejscowości Białków i Tuchola Żarska podczas wakacji kwota
dofinansowania 9500,00
13. Polski
zajęciami

zł.

Związek Wędkarski Okręg

w Zielonej Górze - Letnia

profilaktycznymi kwota dofinansowania 3750,00

z

zł.

14. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" Lubsko
przykład działań

szkółka wędkarska

Mikołajki

na sportowo jako

profilaktycznych kwota dofinansowania 9 944,00 zł.

15. Stowarzyszenie

Przyjaciół

koszykówkę

"Jedynki" "Promowanie gry w

profilaktyki kwota dofinansowania 3 000,00

z elementami

zł.

W zakresie sportu i kultury fizycznej Gmina przekazała dotację dla klubów sportowych w
łącznej

kwocie: 200000,00

zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Poniżej

kwoty dla klubów

sportowych:
1. Ludowy

Zespół

Sportowy "KADO" Górzyn - 24 000,00

zł

(w tym utrzymanie obiektów

sportowych) ;
2. "SPARTA" Mierków - 5 000,00

zł.

3. Miejski Ludowy Klub Sportowy" Budowlani" - 90 000,00 zł;
4. Uczniowska Siatkarska Asocjacja "Beach Volley"- 25000,00

zł;

5. UKTS Lubsko - 25 000,00 zł.
6. UKS ZST - 25000,00

zł

7. Lubski Klub szachowy CAiISSA - 6000,00

Ponadto w zakresie edukacji,

oświaty

Wieniawskiego w Zielonej Górze -

zł.

i wychowania Lubuskie Towarzystwo Muzyczne i. H.
Społeczne

Ognisko Muzyczne w Lubsku w ramach

t

4

edukacji muzycznej dzieci

młod z i eży otrzymało kwotę

dofinansowania w

wysokości

33 000,00 zł.

3. Podsumowanie.
Rok 2019
oraz

zadań.

był

rokiem nowych kontaktów,

i realizacji wspólnych projektów

Opracowano zasady organizacji konkursów i zlecania

przedsięwzięcia, po zwa lające

Coraz

współpracy

większe

na rozwój

zainteresowanie

zadań,

aktywności społecznej.

s połeczno śc i

w realizacji swoich wspólnych celów

poprzez otwarty konkurs ofert na zadania publiczne wynika z coraz

większej św iadomo śc i

uczestnictwa we wspólnym budowaniu gminy jako jednolitego organizmu.
coraz mniej liczy na to,

iż władze

za pozyskiwanie funduszy na ich
tym

organi zując różn e

pozyskiwaniu

Społeczeństwo

gminy załatwią za nich wszystkie potrzeby, a sami biorą
realizację.

Organy

wł adzy

Gminy Lubsko

spotkania i szko lenia z ud ziałem fachowców

mające

pomagają

,
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