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Wprowadzenie

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Lubin w terminie do 31 maja, każdego roku 
zobowiązany  jest  przedłożyć  Radzie  Gminy  Lubin  oraz  opublikować  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  
sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Celem przedmiotowej  ewaluacji jest sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Lubin 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3 ustawy  prowadzącymi 
działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  Gminy  Lubin  w 2015  roku  oraz  ocena  wpływu  Programu 
na wzmocnienie organizacji pozarządowych i partnerstwa z Gminą Lubin.                

Projekt  Programu  współpracy został  poddany konsultacjom na  podstawie  uchwały nr  LI/256/2010 
Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  13  lipca  2010r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje do Programu na 2015r. ogłoszone zostały w dniu 24.10.2014r. i trwały do 07.11.2014r. 
Organizacje pozarządowe zostały poinformowane o możliwości przedkładania zmian do projektu Programu 
mającego  obowiązywać  w 2015r.  według załączonego do  informacji  formularza.  W/w informacja  ukazała  
się na stronie BIP Urzędu Gminy Lubin, na stronie internetowej Gminy Lubin oraz bezpośrednio w Urzędzie  
na tablicy ogłoszeń. 

Z przebiegu konsultacji przygotowana została informacja, która ukazała się w Biuletynie Informacji  
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubin. Do projektu Programu nie zgłoszono uwag – 
informacja z dnia 12.11.2014r. 

Program został przyjęty przez Radę Gminy Lubin uchwałą nr LX/468/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 
13 listopada 2014r. 
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Sposób realizacji programu

Zlecanie realizacji zadań Gminy Lubin organizacjom pozarządowym, w tym tryb konkursowy określony 
odrębną uchwałą Rady Gminy Lubin – zadania w zakresie rozwoju współzawodnictwa sportowego

W  2015  roku  w  oparciu  o  ustawę  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie 
(tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 239 ze zm.)  – zwanej w dalszej części opracowania ustawą, Wójt Gminy Lubin ogłosił 
cztery otwarte konkursy ofert:

• dwa na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
• jeden  na  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  upowszechniania  aktywności  osób 

starszych z terenu Gminy Lubin;
• jeden  na wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w zakresie  podtrzymywania  tradycji  narodowej, 

pielęgnowania  polskości,  rozwoju  świadomości  narodowej,  obywatelskiej  i  kulturowej  oraz 
upowszechniania kultury.

Adresatami konkursu były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane dotyczące otwartych konkursów ofert ogłoszonych w oparciu  
o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp. Nabór ofert Cel zadania publicznego
Ilość 

złożonych 
ofert

Nazwa podmiotu, 
który otrzymał 

dotację

Kwota 
realizacji 
zadania 

Uwagi

1 26.02-
23.03.2015

Wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury 
fizycznej w 2015 roku 
poprzez prowadzenie 

szkółki/ek kolarskich dla 
dzieci i młodzieży

z terenu Gminy Lubin w 
okresie od 15 kwietnia do 30 

grudnia 2015r.

1

Stowarzyszenia MTB 
Obiszów Team z 

siedzibą w Urzędzie 
Gminy Grębocice, 59-

150 Grębocice, ul. 
Głogowska 3

30 000,00

konkurs 
unieważniono 

w dniu 
27.04.2015r.

2 12.06-
03.07.2015

Wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie

upowszechniania aktywności 
osób starszych z terenu 
Gminy Lubin poprzez 

organizację
i prowadzenie Senioralnej 
Akademii Kompetencji w 

okresie od 01 sierpnia 2015r. 
do 31 grudnia 2015r.

1

Fundacja „ATENA 
NOCTUA” z siedzibą 
w 59-140 Chocianów, 

ul. Armii Krajowej 
10/1

35 000,00
podpisano 

umowę na pełną 
kwotę dotacji
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3 01.07-
22.07.2015

Wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie 

podtrzymywania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 

polskości, rozwoju 
świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 
oraz upowszechniania kultury 

poprzez organizację 
obchodów 70 rocznicy 

przyłączenia ziem zachodnich 
i północnych do Polski w 

okresie od 15 września 2015r. 
do 15 grudnia 2015r.

1

Fundacja 
„WRZOSOWA 

KRAINA”, z siedzibą 
w 59-140 Chocianów, 

ul. Żeromskiego 1

15 000,00
podpisano 

umowę na pełną 
kwotę dotacji

4 10.08-
31.08.2015

Wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury 
fizycznej w 2015 roku 
poprzez prowadzenie 

szkółki/ek kolarskich dla 
dzieci i młodzieży

z terenu Gminy Lubin od 15 
września do 30 grudnia 2015r.

1

Stowarzyszenia MTB 
Obiszów Team z 

siedzibą w Urzędzie 
Gminy Grębocice, 59-

150 Grębocice, ul. 
Głogowska 3

15 000,00

konkurs 
unieważniono 

w dniu 
21.09.2015r.

Na wsparcie  zadań publicznych dotyczących  rozwoju współzawodnictwa sportowego  w 2015 roku 
ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań ujętych w Rozdziale V pkt. 3 Programu tj. na kulturę 
fizyczną, w oparciu o procedurę przyjętą uchwałą nr  LIV/275/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 08 listopada 
2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego 
w art.  27  ust.  1  ustawy o  sporcie  w postaci  tworzenia  warunków,  w tym  organizacyjnych,  sprzyjających  
rozwojowi  sportu  w  Gminie  Lubin  (t.j.  obwieszczenie  nr  XLVIII/338/2014  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia 
30 stycznia 2014r.).

Pierwszy konkurs ogłoszony został w dniu 10.02.2015r., nabór ofert trwał do 27.02.2015r. Konkurs 
dotyczył  realizacji zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
w Gminie Lubin, w zakresie:
1) organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej,
2) organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym,
3)  szkolenia  sportowego  dzieci  i  młodzieży  w  lekkoatletyce/  piłce  nożnej/  tenisie  stołowym/  warcabach/ 
łucznictwie.
Do dnia 27.02.2015r. do tutejszego Urzędu wpłynęły 3 oferty:

1. Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie,
2. Ludowego Związku Sportowego Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce,
3. Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS „Ziemia Lubińska” w Czerniec
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Drugi  konkurs  ogłoszony  został  w  dniu  07.08.2015r.,  nabór  ofert  trwał  do  24.08.2015r.  Konkurs 
dotyczył  realizacji zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
w  Gminie  Lubin,  w  zakresie:  organizacja  szkolenia  i  udział  we  współzawodnictwie  sportowym  dzieci 
i młodzieży w łucznictwie.

Do dnia 24.08.2015r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Ludowego Związku Sportowego Szkolnego Koła 
Sportowego w Raszówce.

Oferty  przedłożone  w  obu  konkursach,  zostały  zweryfikowane  pod  względem  formalnym 
i  merytorycznym  przez  Komisję  Konkursową  powołaną  przez  Wójta  Gminy  Lubin  zgodnie  z  procedurą 
konkursową  określoną  w  uchwale  nr  LIV/275/2010  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  08  listopada  2010r. 
(t.j. obwieszczenie nr XLVIII/338/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r.) zarządzeniami:

1. nr 90/2015 z dnia 27.02.2015r. - dotyczącego powołania Komisji Konkursowej w ramach pierwszego 
konkursu ofert;

2. nr 365/2015 z dnia 26.08.2015r. - dotyczącego powołania Komisji Konkursowej w ramach drugiego 
konkursu ofert.
W  wyniku  rozstrzygnięcia  obu  konkursów  przez  Wójta  Gminy  Lubin,  podpisano  5  umów 

z 4 podmiotami na realizację zadań publicznych, j.n.:
1. Gminne  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Lubinie  na  zadanie  pod  nazwą: 

„Współzawodnictwo  zawodników  piłki  nożnej  prowadzone  przez  Okręgowy  Związek  Piłki 
Nożnej w Legnicy o Mistrzostwo Ligowe w klasie „O”, „A” i „B” oraz drużyn młodzieżowych 
prowadzonych przez OZPN Legnica” na kwotę 185 700,00 zł brutto;

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” w Czerniec na zadanie pod nazwą: 
„Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej”  na kwotę  20 000,00 zł 
brutto;

3. Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne z siedzibą w Szklarach Górnych 31 b, 59-335 Lubin na zadanie 
pod  nazwą:  „Organizacja  szkolenia  i  współzawodnictwo  sportowe  w  piłce  nożnej”  na  kwotę 
19 300,00 zł brutto.

4. Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce: 
1) na zadanie pod nazwą „Organizacja szkolenia i współzawodnictwo sportowe w tenisie stołowym” 

na kwotę 15 000,00 zł brutto;
2) na zadanie pod nazwą  „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci 

i młodzieży w łucznictwie” na kwotę 15 000,00 zł brutto.

Łącznie na otwarte konkursy ofert ogłoszone w oparciu o procedurę przyjętą uchwałą nr LIV/275/2010 
Rady Gminy Lubin z dnia 08 listopada 2010r., rozdysponowano kwotę 255 000,00 zł. 
Poniżej  zaprezentowano  zestawienie  obrazujące  kwoty  przyznanych  dotacji  oraz  ich  procentowe 
wykorzystanie.
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Zestawienie dotacji oraz ich wykorzystanie w 2015r. 

Analiza realizacji zadań 

pod względem liczby beneficjentów z terenu Gminy Lubin

    Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie

    Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska”

    Klub Sportowy „UNIA” Szklary Górne

    Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce
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Wszystkie  Kluby,  którym  udzielono  dotacji,  zobowiązane  zostały  do  złożenia  sprawozdania 
częściowego z wykonania zadania. W ramach kontroli realizacji zadania, weryfikacji poddano w szczególności:  
stan  realizacji  zadania,  zgodność  z  kosztorysem  i  harmonogramem  zadania;  prawidłowość  wykorzystania 
środków  publicznych  otrzymanych  na  zadanie;  prowadzenie  dokumentacji  określonej  zapisami  umów. 
Dokonano również wybiórczej kontroli realizacji zajęć. Kontrole nie wykazały znaczących uchybień, mających 
wpływ na prawidłowość realizacji zadania.

Zlecanie  organizacjom  pozarządowym  realizacji  zadania  publicznego  –  na  wniosek  tej  organizacji  
- z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy.

W 2015 roku  do  Urzędu  nie  wpłynął  żaden  wniosek  od  organizacji  pozarządowych  na  realizację  
zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparci o art. 19 a ustawy.

Ponadto w 2015 roku organizacje pozarządowe wystosowały 4 wnioski dotyczące udzielenia wsparcia 
finansowego w zakresie działalności kulturalnej,  sportowej z pominięciem przepisów ustawy  o działalności 
pożytku publicznego i  o wolontariacie. Wnioski  zostały rozpatrzone negatywnie.  Zainteresowane podmioty 
zostały poinformowane o prawidłowym trybie ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wspieranie organizacji pozarządowych starających się o środki z innych źródeł niż budżet Gminy Lubin  
polegające  na  informowaniu  ich  o  potencjalnych  źródłach  finansowania  oraz  udzielanie  
im rekomendacji

W tym zakresie Gmina Lubin w 2015r. kontynuowała współpracę z organizacjami pozarządowymi,  
grupami  Odnowy Wsi  z  sołectw Bukowna i  Gogołowice w zakresie  opracowania  i  aktualizacji  Sołeckich  
Strategii  Rozwoju.  Gmina  Lubin  w  roku  ubiegłym  działała  również  w  strukturach  Stowarzyszenia  LGD 
„Wrzosowa  Kraina”  i  Stowarzyszenia  LGR  „Dolnośląska  Kraina  Karpia”,  „Odnowa  Dolnośląskiej  Wsi”,  
Fundacja „Wrzosowa Kraina”, poprzez:

• informowanie  mieszkańców  o  różnych  szkoleniach,  konkursach,  dotacjach  (regionalnych  czy 
krajowych) realizowanych przez te organizacje,

• udzielanie pomocy przy opracowaniu wniosków aplikacyjnych.

Świadczono  również  pomoc  przy  opracowywaniu  wniosków  o  pozyskanie  finansowania 
przedsięwzięć/zadań  z  funduszy  zewnętrznych  oraz  rozliczaniu  pozyskanych  dotacji  m.in.:  Ludowemu 
Klubowi Sportowemu „Iskra” w Księginicach w związku z realizacją zadania w ramach  konkursu Ministerstwa 
Sportu  i  Turystyki  na  „Inicjowanie  powszechnej  aktywności  fizycznej  poprzez  wyróżnienie  najlepszych 
projektów realizowanych w środowisku wiejskim”. Integracyjny Międzypokoleniowy Festyn Sportowy nazwą 
własną „Aktywność Fizyczną Rozwijamy, bo wspólnie sport uprawiamy”, odbył się 12 i 13 czerwca 2015r.  
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na gminnych boiskach w Siedlcach i Księginicach. Inicjatywa sportowa zdobyła 1 miejsce na Dolnym Śląsku,  
9 miejsce w kraju.

Użyczanie bądź udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń lub sprzętu w celu realizacji  
zadań – na wniosek tej organizacji

Realizując w/w zapis Programu w 2015 roku m.in.:
• użyczono zestawu łuków przeznaczonych na organizację zajęć oraz zawodów sportowych dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Lubin Ośrodkowi Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” 
w Legnicy, 

• użyczono  pomieszczenia  na  prowadzenie  działalności  statutowej,  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w miejscowościach: Czerniec, Gorzyca, Krzeczyn Wielki, Księginice, Niemstów, Raszowa, Raszówka, 
Szklary Górne, Zimna Woda,

• użyczono pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Lubinie na zebrania Gminnego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Lubinie, 

• użyczono lokal o powierzchni 78,24 m2 znajdujący się w piwnicy budynku nr 25 w Szklarach Górnych 
dla  Klubowi  Sportowemu  „Unia”  Szklary  Górne  z  przeznaczeniem  na  pomieszczenie  zaplecza 
sportowego,

• użyczono działkę nr 66 w Gogołowicach o powierzchni 0,61 ha „Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi 
Gogołowice” – umowa zawarta na czas nieoznaczony,

• użyczono pomieszczenia na kaplicę parafialną w Bukownej, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy 
Świętej  w Zimnej  Wodzie  (Parafia  ponosi  koszty i  opłaty związane z  używaniem lokalu;  umowa,  
przedłużona na czas oznaczony od 01.01.2013r. do 31.12.2015r.),

• użyczono  pomieszczenie  znajdujące  się  na  parterze  budynku  Gminnej  Biblioteki  Publicznej 
w Raszówce Ludowemu Klubowi Sportowemu „Huzar” Raszówka – z przeznaczeniem na prowadzenie 
ogólnodostępnej  siłowni  –  użytkownicy  pomogli  przy  odświeżeniu  pomieszczenia  poprzez 
pomalowanie ścian i wymianę wykładziny,

• użyczono  bazy  sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Szklarach  Górnych  Stowarzyszeniu 
p.n.  „Lubińskie  Centrum  Tenisowe  Top  Tenis”,  Klubowi  Sportowemu  „Unia”  Szklary  Górne 
oraz  Ludowemu  Klubowi  Sportowemu  „Fortuna”  w  Oborze  na  zorganizowanie  treningów,  zajęć 
halowej piłki nożnej,

• użyczono pomieszczenia znajdującego się w Szkole Podstawowej w Raszówce Ludowemu Związkowi 
Sportowemu Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce – z przeznaczeniem na prowadzenie treningów 
i zajęć tenisa stołowego oraz łucznictwa dla dzieci, młodzieży i mieszkańców.

• użyczono salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Niemstowie dla Klubu Sportowego „Victoria” 
Niemstów – z przeznaczeniem na prowadzenia treningów,
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• użyczono  gminne  świetlice  na  organizację  imprez  okolicznościowych/spotkań/szkoleń 
m.in. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Fortuna” w Oborze, OSP  Księginice, OSP w Niemstowie, 
OSP  w  Czerńcu,  OSP  w  Raszowej,  OSP  w  Raszówce,  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Rozwoju  wsi 
Gogołowice,  Stowarzyszeniu  Seniorów  „Trzeci  Wiek”,  Parafii  Prawosławnej  pw.  Zaśnięcia 
przenajświętszej Bogurodzicy w Zimnej Wodzie, Stowarzyszeniu Rozwoju wsi Szklary Górne,

• udostępniane  były  również  gminne  boiska  wraz  z  szatniami  oraz  obiekty  przyszkolne  kubom 
sportowym  znajdującym  się  na  terenie  Gminy  Lubin  na  realizację  rozgrywek  ligowych 
(n.p. w miejscowości Księginice Klubowi Sportowemu „Iskra” Księginice, „Fortuna” Obora, „LUKS” 
Ziemia  Lubińska,  w  miejscowości  Miłoradzice  Klubowi  sportowemu  „Unia”  Miłoradzice, 
w miejscowości Siedlce Klubowi Sportowemu „Platan” Siedlce oraz „Victoria” Niemstów, natomiast  
w Raszówce Klubowi Sportowemu „Huzar” Raszówka),

• udostępniane  były  gminne  boiska  wraz  z  zapleczem  sanitarnym  innym  stowarzyszeniom 
i organizacjom na przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych n.p. w miejscowości  
Obora Klubowi Abstynenta „Arka” na organizację Zlotu Rodzin Abstynenckich.
 

Umieszczanie  na  stronie  internetowej  Gminy  Lubin  oraz  jednostek  organizacyjnych  –  na  wniosek  
organizacji informacji dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności 

Z  możliwości  wykorzystania  strony  internetowej  gminy  w  2015  roku  w  celach  informacyjnych,  
korzystały m.in.:

• Kluby Sportowe z terenu Gminy Lubin, informując o imprezach sportowo-rekreacyjnych skierowanych 
do mieszkańców gminy, 

• Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, informując o bieżącej działalności oraz o projektach 
skierowanych do mieszkańców Gminy Lubin,

• Fundacja „ATENA NOCTUA”, informując o szczegółach realizowanego zadania, 
• Fundacja Orange – informując o projekcie p.n. „Orange dla bibliotek” dotyczącym wspierania rozwoju 

społeczeństwa  informacyjnego  poprzez  udostępnianie  bibliotekom  gminnym  nowych  technologii 
komunikacyjnych  i  promocję  ich  wykorzystania  tak,  by  biblioteki  stały  się  nowoczesnymi,  
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi,

• Fundacja  ABCXXI  –  propagując  akcję  p.n.  Cała  Polska  Czyta  Dzieciom  w  Gminnej  Bibliotece 
Publicznej w Raszówce oraz jej filiach na terenie Gminy Lubin, 

• Telecentre-Europe – organizacja pozarządowa zrzeszającą sieci telecentrów z różnych krajów i FRSI,  
Fundacja  Pomocy Matematykom i  Informatykom Niesprawnym Ruchowo i  Stowarzyszenie Miasta 
w Internecie – informując o międzynarodowej Kampanii p.n. Tydzień z Internetem, 

• Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange – informując o projekcie „Sieciaki.pl” dot. m.in. rosnącego 
zainteresowania  najmłodszych  internautów  serwisami  społecznościowymi,  rozwiązaniami 
technologicznymi,
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• Fundacja  „Bezpieczne  Wakacje”  ze  Szczecina  –  zamieszczając  informacje  dot.  akcji  „Bezpieczne 
Wakacje 2015”,

• Stowarzyszenie  „Bocianie  Gniazdo”  z  Miroszowic  zachęcając  do  udziału  w  prowadzonych 
warsztatach, zajęciach dla mieszkańców, informując o działaniach,

• Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie – informując o swoich działaniach oraz akcjach,

• OSP Księginice poprzez umieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej organizacji przez 
OSP przetargu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Należy  również  nadmienić,  że  wszelkie  informacje  dotyczące  pozostałych  możliwości  pozyskania 
środków  finansowych  innych  niż  budżet  Gminy  Lubin,  kierowane  do  organizacji  pozarządowych 
zamieszczane,  były  na  stronie  gminy  oraz  wysyłane  mailowo  bezpośrednio  do  podmiotów  działających 
na terenie gminy.

Promowanie przez Gminę Lubin działalności organizacji pozarządowych poprzez udostępnienie im strony  
internetowej oraz prezentację ich działalności podczas gminnych imprez kulturalnych / Współorganizacja  
przedsięwzięć  na  wniosek  organizacji  pozarządowych  przy  uwzględnieniu  możliwości  finansowych  /  
organizacyjnych Gminy Lubin

W ramach zadania współpracę nawiązano, bądź kontynuowano współpracę podjętą w latach ubiegłych m.in. z:
1. Fundacją KGHM Polska Miedź przy realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów t.j.:  „Akademia 

Żaczek”; „Edukacja przez Szachy w Szkole”; 
2. Fundacją ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom w zakresie propagowania akcji Cała Polska Czyta  

Dzieciom wśród czytelników naszych bibliotek. W ramach tej akcji w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w  Raszówce  i  pozostałych  placówkach  zorganizowano  obchody  „Tygodnia  czytania  dzieciom” 
promujące czytelnictwo;

3. Stowarzyszeniem – Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy przy organizacji festiwalu  
p.n. „Świat pod Kyczerą”;

4. Fundacją  Orange  poprzez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Raszówce  w  celu  edukacji 
oraz  popularyzacji  i  zwiększenia  wykorzystania  Internetu  przez  pracowników  i  użytkowników 
w bibliotekach na terenie gminy oraz udostępnianie bezpłatnego internetu w placówkach biblioteki;

5. Stowarzyszeniem Miasta w Internecie za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce 
i  jej  filii  uczestniczącej  w projekcie  Polska Cyfrowa  Równych  Szans,  mającego na celu  edukację 
cyfrową Polaków z pokolenia 50+;

6. Fundacją  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego  w  projekcie  „FunEnglish  w  bibliotece”,  oraz 
„Angielski123 w bibliotece”, poprzez wspólne przedsięwzięcia oferujące bezpłatny dostęp do kursu 
języka angielskiego mieszkańcom gminy we wszystkich bibliotekach publicznych na jej terenie;

7. Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją Orange w projekcie Sieciaki.pl odpowiadającym na rosnące 
zainteresowanie najmłodszych internautów serwisami społecznościowymi;
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8. Organizacją Telecentre-Europe – zrzeszającą sieci  telecentrów z różnych krajów, FRSI – Fundacją  
Pomocy  Matematykom  i  Informatykom  Niesprawnym  Ruchowo  oraz  Stowarzyszeniem  Miasta 
w Internecie poprzez udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”; 

9. Fundacją  Bezpieczne  Wakacje  z  siedzibą  w  Szczecinie  poprzez  udział  w  akcji  p.n.  „Bezpieczne 
Wakacje  2015”,  której  celem było  zwiększenie  poziomu bezpieczeństwa spędzania  wolnego czasu 
przez dzieci, młodzież i dorosłych na terenie Gminy Lubin i poza nią; 

10. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci za pośrednictwem Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lubin przy 
wielu akcjach charytatywnych;

11. Ludowym  Klubem  Sportowym  „Iskra”  w  Księginicach,  Szkołą  Podstawową  w  Siedlcach przy 
organizacji  dwudniowego  Międzypokoleniowego  Festynu  Sportowego  „Aktywność  Fizyczną 
Rozwijamy, bo wspólnie sport uprawiamy”; 

12. Dolnośląską  Federacją  Sportu  z  Wrocławia,  Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci,  Ogólnopolską  Fundacją 

Ekologiczną  „Nasza  Ziemia”,  Fundacją  na  Rzecz  Dzieci  Zagłębia  Miedziowego,  Fundacją  Dzieci  Niczyje, 

Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, Fundacją Na Ratunek Dzieciom z 

Chorobą Nowotworową i innych za pośrednictwem Szkół Podstawowych z terenu gminy.

W roku 2015 Gmina  obejmowała również patronatem organizowane przy współudziale  organizacji 
pozarządowych  wydarzenia  i  imprezy  kulturalne za  pośrednictwem  Ośrodka  Kultury  Gminy  Lubin 
z  siedzibą  w  Księginicach,  podczas  których  organizacje  pozarządowe  dokonywały  prezentacji  swojej 
działalności. Były to imprezy takie jak:

1. Noc  Świętojańska  w Bukownej  wraz  ze  Stowarzyszeniem „Bukowna  –  wczoraj,  dziś,  jutro”  oraz 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Zimnej Wodzie – koszt współudziału 11 272,22 zł; 

2. Międzynarodowy Festiwal  Mniejszości  Narodowych  i  Etnicznych  „Świat  pod  Kyczerą”  –  support  
Festiwalu wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zimnej Wodzie – koszt współudziału 30 200,00 zł;

3. Festiwal Pieroga i kapusty zorganizowane razem z Ludowym Zespołem Sportowym „Iskra” Księginice 
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Księginicach – koszt współudziału 8 200,00 zł;

4. uroczyste  otwarcie  świetlicy  w Czerńcu  po  zakończonym  remoncie  wspólnie  z  Parafią  Rzymsko-
Katolicką pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcach – koszt współorganizacji 500,00 zł.

Pozostałe formy współpracy w oparciu o założenia Programu

Realizując założenia Programowe, współpraca gminy z sektorem pozarządowym opierała się również 
na innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przepisach prawnych, zawierających 
instrumenty umożliwiające udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań przypisanych Gminie Lubin. 

W  zakresie  Działań  wspomagających  rozwój  wspólnot  i  społeczności  lokalnych zgodnie 
z Rozdziałem V pkt 2 Programu, Gmina Lubin poprzez działania w strukturach:

• Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”,
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• Stowarzyszenia LGR „Dolnośląska Kraina Karpia”,
• „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, 
• Fundacja „Wrzosowa Kraina” 

przyczyniła  się do rozwoju wspólnot i  społeczności lokalnych,  przez wspólne konsultowanie dokumentów,  
udzielanie  informacji,  organizowanie  szkoleń  i  spotkań  informacyjnych.  Koszt  działań,  na  które  składały 
się m.in. składki członkowskie udziału w strukturach, określono w kwocie – 31 575,00 zł.

Korespondując z założeniami zawartymi w Rozdziale V pkt 3 Programu tj. Kultura fizyczna, poprzez 
m.in.  wspieranie  działań  służących  popularyzacji  i  rozwojowi  kultury  fizycznej,  organizowanie  zawodów 
sportowych, spartakiad, turniejów, wspieranie organizacji pozarządowych w organizowaniu i przeprowadzaniu 
szkoleń sportowych, współpracę na innych płaszczyznach w tym zakresie prowadzono:

• z  Ludowym  Klubem  Sportowym  „Iskra”  w  Księginicach  przy  organizacji  dwudniowego 
Międzypokoleniowego  Festynu  Sportowego  w  Księginicach  przy  organizacji  „Integracyjnego 
Międzypokoleniowego  Festynu  Sportowego”.  Festyn  pod  nazwą  własną  „Aktywność  Fizyczną 
Rozwijamy, bo wspólnie sport uprawiamy”, odbył się 12 i 13 czerwca 2015r. na gminnych boiskach 
w  Siedlcach  i  Księginicach.  Organizacja  festynu  odbyła  się  przy  współorganizacji  ze  Szkołą 
Podstawową  w  Siedlcach.  Łączna  kwota  zaangażowanych  środków  finansowych  wyniosła 
–  7  847,00  zł, z  czego  opłacono  transport,  animację  dla  dzieci,  nagrody  dla  uczestników 
oraz poczęstunek podczas imprezy;

• ze  Stowarzyszeniem  „Automobilklub  Zagłębie  Miedziowe”  przy  corocznej  organizacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje gminne. Koszt zakupu 
nagród dla uczestników oraz zapewnienie transportu – 7 860,00 zł;

• z Dolnośląską Federacją Sportu z Wrocławia przy realizacji Programów t.j.: „MultiSport” – oferujący 
bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne do dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych, 
w których  uczestniczyli  uczniowie  ze  Szkoły Podstawowej  im.  Orła  Białego w Raszówce;  „Mały 
Mistrz”  – skierowany dla  uczniów szkół podstawowych klas I/II, mający na celu zachęcenie dzieci 
do uprawiania  rożnych  dziedzin sportu poprzez nagradzanie  odznakami.  W projekcie  uczestniczyli  
uczniowie  ze  Szkoły  Podstawowej  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Siedlcach,  Szkoły  Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Niemstowie oraz Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych.  Jak również 
projekt  skierowany  dla  uczniów klas  I-III  szkół  podstawowych  p.n.  „Umiem pływać”,  w  którym  
uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubin;

• ze Stowarzyszeniem p.n. „Lubińskie Centrum Tenisowe Top Tenis” w zakresie organizacji nauki tenisa 
ziemnego dla uczniów Szkoły Filialnej w Osieku; koszt zatrudnienie instruktora – 3 000,00 zł;

• z Klubem Akademia Piłkarska Żaczek w Lubinie oraz Fundacją KGHM Polska Miedź w zakresie 
realizacji  projektu  „Akademia  Żaczek”,  który  skierowany  jest  do  dzieci  w  wieku  5-6  lat 
uczęszczających do wszystkich oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu.  
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W 2015 w okresie  od 01.03.2015r.  do 26.06.2015r.  uczestniczyło  244 dzieci,  natomiast  w okresie  
od 01.09.2015r. do 18.12.2015r. – 267 dzieci. Koszt realizacji projektu wyniósł – 30 044,61 zł.

W zakresie  zadań z  Rozdziału  V pkt  4  Programu tj.  Edukacyjnej  opieki  wychowawczej, można 
wymienić m.in. kontynuację współpracy z  Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Lubinie 
i Związkiem Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca w Lubinie poprzez w organizację akcji charytatywnych 
m.in.  zbiórka  żywności  na  paczki  dla  dzieci  (z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia)  oraz  dofinansowanie  
do  wycieczek  szkolnych  dla  uczniów  będących  w  trudnej  sytuacji  finansowej,  organizację  przekazanie 
drobnych upominków reklamowych dla uczestników konkursów; współpraca z OSP Szklary Górne w ramach 
spotkania  z  uczniami  w  zakresie  realizacji  Projektu  edukacyjnego  „Tydzień  dla  bezpieczeństwa”;  z  OSP 
w Księginicach - współpraca przy realizacji programu „Bezpieczna szkoła” w zakresie działań edukacyjnych;  
z  Towarzystwem  Nasz  Dom  –  współpraca  z  w  zakresie  akcji  charytatywnej  „Góra  Grosza”; 
ze  Stowarzyszeniem  Animatorów  Kultury  i  Edukacji  w  Lubinie  –  w  zakresie  podtrzymywania  tradycji  
narodowej, pielęgnowania polskości, w tym lekcji historii, wycieczek i imprez kulturalnych i wiele innych.

Zadanie korespondujące z Rozdziałem V pkt 5 Programu t.j.: Upowszechnianie kultury i dziedzictwa 

narodowego, zrealizowano udzielając dotacji na wniosek:

1. Parafii  Rzymsko  -  Katolickiej  pw.  Św.  Trójcy  w  Zimnej  Wodzie  na  remont  elewacji 

i przeprowadzenie prac konserwatorskich przy detalach architektonicznych kościoła pw. Św. Trójcy 

w  Zimnej  Wodzie.  Dotacja  przyznana  uchwałą  Nr  XVI/70/2015  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia 

25 czerwca 2015r. w kwocie 79 000,00 zł;

2. Parafii  Rzymsko-Katolickiej  pw. Św.  Trójcy  w  Miłoradzicach  na wykonanie  dokumentacji 

projektowej.  Dotacja  przyznana  uchwałą  Nr XVI/71/2015 Rady Gminy Lubin z  dnia  25 czerwca 

2015r. w kwocie 28 000,00 zł, zmieniona uchwałą Nr XXIV/129/2015 z dnia 20 października 2015r. 

na kwotę 27 675,00 zł;

3. Parafii  Rzymsko-Katolickiej  pw. Św.  Trójcy  w  Miłoradzicach  na prace  związane 

z naprawą stropów w kościele filialnym pw. Św.  Katarzyny w Gogołowicach.  Dotacja przyznana 

uchwałą  Nr  XVI/72/2015  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  25  czerwca  2015r.  zmienionej  uchwałą  

nr XVIII/83/2015 z dnia 30 lipca 2015r. w kwocie 39 000,00 zł;

4. Parafii  Rzymsko-Katolickiej  pw. Św.  Michała  Archanioła  w  Siedlcach  na  prace  konserwatorskie 

i  restauratorskie  barokowego  krzyża  oraz  neogotyckiej  chrzcielnicy.  Dotacja  przyznana  uchwałą 

nr XVI/73/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 czerwca 2015r. w kwocie 23 295,12 zł;

5. Parafii  Rzymsko-Katolickiej  pw. Św.  Michała  Archanioła  w  Siedlcach  na  wykonanie  ekspertyzy 

technicznej  i  projektu  budowlanego  obejmującego  prace  przy  drewnianej  dzwonnicy  znajdującej  

się przy kościele filialnym pw. Matki boskiej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu. Dotacja przyznana 
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uchwałą  nr  XX/106/2015 Rady gminy Lubin  z  dnia  25  sierpnia  2015r.  w kwocie  25  000,00  zł, 

zmieniona uchwałą nr XXI/111/2015 z dnia 11 września 2015r. na kwotę 23 775,90 zł;

6. Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie na remont schodów 

położonych  w  granicach  zabytkowego  cmentarza  parafialnego  w  Gorzycy.  Dotacja  przyznana 

uchwałą nr XXI/112/2015 z dnia 11 września 2015r. w kwocie 30 000,00 zł.

W  zakresie  upowszechniania  kultury  na  terenie  Gminy  Lubin,  podjęto  współpracę  ze  Stowarzyszeniem 

Animatorów Kultury  i  Edukacji  w Lubinie  w  zakresie  opracowania  publikacji  pn. „Losy Przesiedleńców 

– Pamiętnik Pokoleń”. Koszt przygotowania materiałów oraz druk wyniósł – 12 500,00 zł.

Uczestniczono we współrealizacji  imprez  kulturalnych  ze  Stowarzyszeniami,  zgodne z założeniami 

Rozdziału  V  pkt  5, których  celem  była Ochrona  i  propagowanie  kultury  mniejszości  narodowych, 

m.in.:  XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod 

Kyczerą” na ternie Gminy Lubin w lipcu 2015r., zorganizowany wraz z Łemkowskim Zespołem Pieśni i Tańca 

„Kyczera” z siedzibą w Legnicy. Koncert galowy odbył się w Liścu. Koszt współorganizacji – 30 000,00 zł. 

W  zakresie  Upowszechniania  turystyki  i  krajoznawstwa  na  terenie  Gminy  Lubin,  zgodnie 
z  założeniami  Rozdziału  V pkt  6, poprzez propagowanie  walorów turystycznych  i  tradycji  historycznych 
gminy oraz wspieranie inicjatyw promujących turystykę. W tym zakresie kontynuowano działania w związku 
z zawartym w roku 2010 porozumieniem pomiędzy Gminą Lubin a Oddziałem PTTK „Zagłębie Miedziowe” 
w Lubinie w sprawie współdziałania i popularyzacji walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych 
Gminy Lubin.

W  ramach  w/w  porozumienia  strony  realizują  współpracę  poprzez  podejmowanie  następujących 
działań w zakresie:

1. inicjowania, koordynowania i organizowania działań rozwijających turystykę na terenie Gminy Lubin,
2. popularyzowania wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Gminy Lubin,
3. popularyzowania i realizowania programów edukacyjnych na tematy związane z turystyką w Gminie 

Lubin,
4. ustanowienia Odznaki Krajoznawczo – Turystycznej „Znam Gminę Lubin”.

Strony Porozumienia udzielają sobie pomocy przy realizacji wymienionych zadań m.in. przez:

1) udostępnianie posiadanych informacji i materiałów,

2) udostępnianie  posiadanych  zasobów  przy  organizacji  wspólnych  przedsięwzięć  na  zasadach 

określonych w dodatkowych umowach między stronami,

3) wzajemny udział swoich przedstawicieli w organizowanych przedsięwzięciach i akcjach,

4) opracowywanie i realizację wspólnych projektów,

5) ufundowanie przez Gminę Lubin Odznak Krajoznawczo - Turystycznych „Znam Gminę Lubin” (zakup 

odznak miesiąc luty 2016r.).
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Założenia  Rozdziału  V pkt  7  Programu  tj.  Poprawianie  poziomu  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i porządku publicznego na terenie gminy, zrealizowano poprzez:

1. dofinansowanie w formie dotacji  dla OSP Księginice zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 
w kwocie – 270 000,00 zł;

2. organizację  Gminnych  Zawodów  Sportowo-Pożarniczych  –  koszt  zakupu  art.  spożywczych 
oraz nagród dla drużyn – 4 800,00 zł; 

3. współorganizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, na które 
Gmina Lubin ufundowała nagrody, materiały promocyjne oraz artykuły spożywcze dla startujących 
drużyn w kwocie – 1 983,00 zł;

4. zakup kalendarzy strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Lubin w celu 
popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców gminy Lubin pod nazwą: Akcja Stop 
Wypalaniu Traw (pogadanki dla mieszkańców przez strażaków OSP), koszt – 1 500,99 zł;

5. udział OSP w uroczystościach gminnych,  festynach (gmina ponosiła koszty paliwa, opłat za wodę  
w celu prezentacji przez strażaków ochotników umiejętności związanych z działaniami ratowniczymi  
i popularyzowaniu wiedzy pożarniczej wśród lokalnej społeczności). 

6. udział  OSP  w  celu  popularyzacji  ochrony  przeciwpożarowej  (uroczystości  państwowe,  gminne,  
festyny,  (Dzień  Dziecka,  Dzień  Strażaka,  dożynki,  pogadanki  w  przedszkolu,  szkołach)  –  gmina  
ponosi koszty związane z użyciem sprzętu silnikowego, opłat za pobór wody).

Zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 9 Programu tj. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym 

– wspieranie działań realizowano m.in. poprzez: 

1. współpracę  ze  Stowarzyszeniem  Monar-Markot  w  Ścinawie  w  zakresie  współudziału  w  kosztach 

pobytu  ofiar  przemocy  w  domu  dla  bezdomnych  kobiet  z  dziećmi  w  Ośrodku  dla  Bezdomnych 

i Maltretowanych Matek z Dziećmi „Markot VI” w Ścinawie, koszt – 11 711,50 zł;

2. współpracę z Fundacją Przystań w Lubinie w zakresie partycypacji kosztów pobytu w Domu Seniora 

„Przystań” w Ścinawie dla 1 osoby, na kwotę – 5 800,00 zł;

3. współpracę  z  Towarzystwem Pomocy im.  św.  Brata  Alberta w zakresie  działań  osłonowych  osób 

bezdomnych z terenu Gminy Lubin;

4. współpraca  ze  Stowarzyszeniem  „Wiosna”  z  Krakowa  w  postaci  rekrutacji  rodzin  problemowych  

do  udziału  w  ogólnopolskim projekcie  pomocy  rodzinom żyjącym  w  trudnej  sytuacji  materialnej  

pn.: „Szlachetna Paczka”;

Pracownicy socjalni GOPS Lubin przy wykorzystaniu sieci kontaktów, współpracują z: Klubem Abstynenta 

ARKA, Stowarzyszeniem „DAĆ NADZIEJĘ”, Stowarzyszeniem PALIUM.
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Sposób oceny realizacji programu

Lp. Mierniki Ilość Opis 

1
Liczba ogłoszonych otwartych 
konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych.

6

Otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  z  zakresu  kultury 
fizycznej  w  oparciu  o  zapisy  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 239 ze zm.) 
oraz  uchwały nr  LIV/275/2010  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  08 
listopada  2010r.  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu 
finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 
27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym 
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin 
(t.j. obwieszczenie nr  XLVIII/338/2014 Rady Gminy Lubin  z dnia 
30 stycznia 2014r.).

2

Liczba ofert złożonych przez 
organizacje pozarządowe do 
otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych.

9

1. Stowarzyszenie MTB Obiszów Team (I konkurs),
2. Fundacja „ATENA NOCTUA”, 
3. Fundacja „WRZOSOWA KRAINA”, 
4. Stowarzyszenia MTB Obiszów Team (II konkurs), 
5. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie,
6.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” 
w Czerniec,
7. Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne w Szklarach Górnych,
8.  Ludowy  Związek  Sportowy  Szkolnego  Koła  Sportowego 
w Raszówce (I konkurs),
9.  Ludowy  Związek  Sportowy  Szkolnego  Koła  Sportowego 
w Raszówce (II konkurs).

3

Liczba organizacji 
pozarządowych, które 
zwróciły się do Gminy Lubin o 
wsparcie lub powierzenie 
realizacji zadań publicznych z 
pominięciem otwartych 
konkursów ofert.

0
W 2015 roku do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek od organizacji 
pozarządowej  na  realizację  zadania  publicznego  z  pominięciem 
otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy.

4

Liczba organizacji 
pozarządowych, które 
uzyskały dotację na realizację 
zadań publicznych.

10

1. Fundacja „ATENA NOCTUA”, 
2. Fundacja „WRZOSOWA KRAINA”,  
3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie,
4.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” 
w Czerniec,
5. Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne w Szklarach Górnych,
6.  Ludowy  Związek  Sportowy  Szkolnego  Koła  Sportowego 
w Raszówce,
7. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie,
8. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach,
9.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw. Św.  Michała  Archanioła 
w Siedlcach,
10.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw.  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego Brunowie, kościół w Gorzycy.
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5

Wysokość środków 
finansowych przekazanych 
organizacjom pozarządowym 
na realizację zadań 
publicznych w danym roku 
budżetowym (w zakresie 
udzielonych dotacji).

527 746,02 zł

1. Fundacja „ATENA NOCTUA” – 35 000,00 zł,
2. Fundacja „WRZOSOWA KRAINA” – 15 000,00 zł, 
3.  Gminne  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Lubinie  – 
185 700,00 zł,
4.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” 
w Czerniec – 20 000,00 zł,
5. Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne w Szklarach Górnych  – 
19 300,00 zł,
6.  Ludowy  Związek  Sportowy  Szkolnego  Koła  Sportowego 
w Raszówce – 30 000,00 zł,
7. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie 
– 79 000,00 zł,
8. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach – 
66 675,00 zł,
9.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw. Św.  Michała  Archanioła 
w Siedlcach – 47 071,02 zł,
10.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw.  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego Brunowie, kościół w Gorzycy – 30 000,00 zł.

6

Wysokość środków 
finansowych wydatkowanych 
na współorganizację 
przedsięwzięć.

943 840,34 zł

1.  Współudział  w  organizacji  w  realizacji  imprez  kulturalnych 
– 50 172,22 zł,
2.  Działania  wspomagające  rozwój  wspólnot  i  społeczności 
lokalnych – 31 575,00 zł,
3. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej (z udziałem dotacji) 
– 301 051,61 zł,
4.  Zadania  w  zakresie  upowszechniania  kultury  i  dziedzictwa 
narodowego – 235 246,02 zł,
5.  Współudział  w  ochronie  i  propagowaniu  kultury  mniejszości 
narodowych – 30 000,00 zł,
6. Realizacja  zadań  z  zakresu  poprawy poziomu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i porządku publicznego – 278 283,99 zł,
7.  Zadania  w zakresie  profilaktyki  i  przeciwdziałania patologiom 
społecznym – 17 511,50 zł.

7

Liczba beneficjentów 
zrealizowanych zadań 
publicznych (w zakresie 
udzielonych dotacji).

Około 2 796 
osób

1. Fundacja „ATENA NOCTUA” – 69 osób,
2. Fundacja „WRZOSOWA KRAINA” – 114 osób, 
3.  Gminne  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Lubinie  – 
120 osób – zawodnicy z licencjami z terenu gminy,
4.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” 
w Czerniec – 17 osób –  zawodnicy z licencjami z terenu gminy,
5. Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne w Szklarach Górnych  – 
11 osób –  zawodnicy z licencjami z terenu gminy,
6.  Ludowy  Związek  Sportowy  Szkolnego  Koła  Sportowego 
w Raszówce – 28 osób –  zawodnicy z licencjami z terenu gminy,
7. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie 
–  około 317 osób,
8. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach – 
około 706 osób,
9.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw. Św.  Michała  Archanioła 
w Siedlcach – około 859 osób,
10.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw.  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego Brunowie, kościół w Gorzycy – około 555 osób.
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8

Wielkość własnego wkładu 
finansowego i 
pozafinansowego organizacji 
pozarządowych w realizację 
zadań publicznych.

78 633,37 zł

1.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” 
w Czerniec  – 2 760,00 zł,
2.  Klub  Sportowy  „Unia”  Szklary  Górne w  Szklarach  Górnych 
– 2 000,00 zł,
3. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie 
– 25 000,02 zł,
4. Parafia Rzymsko – Katolicka  pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach 
– 5 115,55 zł,
5.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw.  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego Brunowie, kościół w Gorzycy – 43 757,80 zł.

9
Wysokość kwot udzielonych 
dotacji w poszczególnych 
obszarach.

305 000,00 zł
1.  Upowszechnianie  kultury  i  dziedzictwa  narodowego 
– 50 000,00 zł,
2. Kultura fizyczna – 255 000,00 zł.

10

Liczba zespołów, w których 
zasiadali przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 
(zespoły opiniująco - 
doradcze, etc.).

2 W 2015 roku zostały powołane zespoły opiniujące konkursy ofert 
z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

11 Liczba zrealizowanych 
wspólnie zadań (w oparciu 
o udzielone dotacje).

13 1.  Fundacja  „ATENA  NOCTUA”  –  „Upowszechnianie 
aktywności  osób  starszych  z  terenu  Gminy  Lubin  poprzez 
organizację  i  prowadzenie  „Senioralnej  Akademii 
Kompetencji”, 
2. Fundacja „WRZOSOWA KRAINA” – „Organizacja obchodów 
70  rocznicy  przyłączenia  ziem  zachodnich  i  północnych 
do Polski”,  
3.  Gminne  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Lubinie 
–  „Współzawodnictwo  zawodników  piłki  nożnej  prowadzone 
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy o Mistrzostwo 
Ligowe w klasie „O”, „A” i  „B” oraz drużyn młodzieżowych 
prowadzonych przez OZPN Legnica” (Zadanie realizowane przez 
Ludowe Kluby Sportowe zrzeszone w GZLZS  takie jak:  „Iskra” 
Księginice,  „Victoria”  Niemstów,  „Huzar”  Raszówka,  „Platan” 
Siedlce – runda wiosenna, „Unia” Miłoradzice),
4.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” 
w  Czerniec  –  „Organizacja  szkolenia  i  współzawodnictwa 
sportowego w piłce nożnej”,
5.  Klub  Sportowy  „Unia”  Szklary  Górne w  Szklarach  Górnych 
–  „Organizacja  szkolenia  i  współzawodnictwo  sportowe 
w piłce nożnej”,
6.  Ludowy  Związek  Sportowy  Szkolnego  Koła  Sportowego 
w  Raszówce –  „Organizacja  szkolenia  i  współzawodnictwo 
sportowe w tenisie stołowym”,
7. Ludowy  Związek  Sportowy  Szkolnego  Koła  Sportowego 
w  Raszówce –  „Organizacja  szkolenia  i  udział  we 
współzawodnictwie  sportowym  dzieci  i  młodzieży 
w łucznictwie”,
8. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie 
–  „I  etap  prac  polegających  na  remoncie  elewacji  i  detali 
architektonicznych – wieża nad gzymsem środkowym  kościoła 
pw. Świętej Trójcy w Zimnej Wodzie”,
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9. Parafia Rzymsko – Katolicka  pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach 
– „Wykonanie projektu budowlanego obejmującego prace przy 
kościele p.w. Świętej Trójcy w Miłoradzicach”,
10. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach 
– „I  etap  prac  związanych  z  naprawą  stropów  w  kościele 
filialnym pw. św. Katarzyny w Gogołowicach”,
11.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw. Św.  Michała  Archanioła 
w  Siedlcach  –  „Przeprowadzenie  prac  konserwatorskich 
i  restauratorskich  przy  neogotyckiej  chrzcielnicy  oraz 
barokowym  krucyfiksie  znajdującymi  się  w  kościele 
pw. św. Michała Archanioła w Siedlcach”,
12.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw. Św.  Michała  Archanioła 
w  Siedlcach  – „Wykonanie  ekspertyzy  technicznej  i  projektu 
budowlanego zabytkowej dzwonnicy w Czerńcu”,
13.  Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  pw.  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego  Brunowie,  kościół  w  Gorzycy  –  „Remont  schodów 
położonych w granicach zabytkowego cmentarza  parafialnego 
w Gorzycy”.

Podsumowanie 

Ewaluację  sporządzono  w  oparciu  o  zapisy  Rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  w 2014 roku, a w szczególności 

o Rozdział IX t.j. Sposób oceny realizacji Programu. 

Jak wynika z niniejszego opracowania współpraca Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami w 2015 roku odbywała się w sposób ciągły w stosunku do lat ubiegłych, ma charakter 

wielopłaszczyznowy  i  przybiera  wiele  form,  takich  jak  wsparcie  finansowe  realizacji  zadań,  pomoc 

pozafinansowa (użyczanie/udostępnianie, współorganizacja, informowanie i inne). 

Realizacja założeń programowych, ma na celu zaspokojenie głównych potrzeb społeczności lokalnej,  

ale  także  zwiększanie  efektywności  realizacji  zadań  publicznych  poprzez  wykorzystywanie  potencjału 

podmiotów trzeciego sektora.  Dzięki  takim działaniom możliwy jest  dalszy wzrost  partycypacji  społecznej  

w rozwiązywaniu problemów lokalnych, natomiast pomoc udzielana organizacjom pozarządowym, pozytywnie 

wpływała na kontakty i wzajemne relacje.  Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe w dużym stopniu 

uzupełniają zadania samorządu i znacząco przyczyniają się do ich realizacji.

W roku 2015 nie  wpłynęły do Wójta  Gminy Lubin wnioski,  uwagi,  ani  zastrzeżenia  do realizacji  

Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego. 

Ewaluację opracowała: 
Joanna Hofman
Inspektor
Referat Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia

 Zatwierdził:
Wójt Gminy Lubin
/-/ Tadeusz Kielan
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