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WSTĘP 

 

 Zgodnie z art.5 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 , poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR 

XXXVI/246/13  Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na 2014 rok, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

za rok poprzedni. 

 Program współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie określa obszary, cele, zasady, zakres przedmiotowy, 

formy współpracy oraz wykaz priorytetowych zadań.  

 

FORMY  I ZASADY WSPÓŁPRACY  

 

Zgodnie z  Rocznym Programem Współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) współpraca 

może odbywać się w poniższych formach tj.: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku 

publicznego realizację zadań na zasadach określonych w ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich 

działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 
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4) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i 

inicjatywnym; 

5) współdziałania (pomocy ) w pozyskiwaniu środków finansowych, zwłaszcza ze 

środków Unii Europejskiej; 

6) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokalu na 

spotkania organizacji pożytku publicznego 

7) promocji prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego; 

8) organizacji konferencji i seminariów.  

Założeniem realizacji Programu jest także współpraca pomiędzy podmiotami 

która opiera się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności, 

uczciwej konkurencji i suwerenności stron. 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

 Współpraca o charakterze finansowym dotyczyła głównie wspierania zadań 

publicznych przypisanych gminie i ich dofinansowania mając na uwadze ich 

realizację. 

 Gmina Łobżenica ogłosiła otwarte konkursy ofert, które objęły swoim 

zakresem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Została udzielona dotacja 

dla organizacji na podstawie  złożonej oferty która zawierała: 

1) zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 

2) zakładanie cele realizacji zadania publicznego oraz podano ich sposób 

realizacji; 

3) harmonogram czasowy realizacji  zadania; 

4) kosztorys rodzajowy kosztów zadania; 

5) źródła finansowania, planowany wkład własny do realizacji zadania . 



3 
 

Dotacje celowe z budżetu gminy na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej i 

sportu otrzymały: 

Tab.1  

Nr 

oferty 

Nazwa i adres wykonawcy  Wnioskowana 

kwota dotacji 

Kwota przyznanej 

dotacji 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” 

ul. Mickiewicza 20A, 89-310 

Łobżenica 

6200,00 zł 5000,00 zł 

2. Towarzystwo Sportowe 

„KORONA” DĘBNO, Dębno 22, 89-

310 Łobżenica 

36000,00 zł 25000,00 zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy 

„ŁOBZONKA” w Łobżenicy, ul. 

Sikorskiego 3, 89-310 Łobżenica 

2000,00 zł 2000,00 zł 

4. Klub Sportowy „POGOŃ”, ul. Ks.L. 

Raczkowskiego 2, 89-310 

Łobżenica 

60000,00zł  50000,00 zł 

5. Ludowy Zespół Sportowy 

„Jedność” Piesno 20, 89-310 

Łobżenica 

37000,00 zł 28000,00 zł 

 

„Przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymania i 

wyposażenia obiektów sportowych, ubezpieczenia członków, prowadzenia zajęć 

treningowych, organizowania i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych”  

zostały zawarte na podstawie umów w dniu 17.04.2014r . 

W otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły w sumie 

zapotrzebowanie na kwotę 141 200,00 zł  W drodze otwartych konkursów ofert 

Gmina Łobżenica przyznała stowarzyszeniom 110 000,00 zł co stanowi 78 % 

wnioskowanych dotacji . 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie 

kwalifikowanym (Dz.U. 2014, poz.715 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 

pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2013 poz.594, z poźn. zm.) Uchwały NR XIV/89/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z 
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dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 

finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Łobżenica podpisane 

zostały 5 umowy na dotację dla klubów sportowych na łączną kwotę 110 000,00 

złotych.  

Ryc.1 

 

opracowanie własne 

W roku 2013 o dofinansowanie wnioskowało 13 podmiotów realizując 15 

projektów na kwotę 30 390,34 zł. W roku 2014 zostały zrealizowano także małe 

projekty ze środków budżetu gminy na kwotę 42 310,95  zł dzięki którym podjęto 20 

inicjatyw lokalnych. Obszary wnioskowanych działań to głównie obszar kultury, 

rozwoju świadomości narodowej, działalności w obszarze wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, turystki i krajoznawstwa. Większe 

5% 

23% 

2% 

45% 

25% 

Procentowy udział przyznanej dotacji w ramach konkursu ofert na 
upowszechnianie kultury fiycznej i sportu , utrzymania i wyposażania 

obiektów sportowych, ubezpieczenia członków, prowadzenia zajęć 
treningowych , organizowania i udział w zawodach w zawodach 

Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”  

Towarzystwo Sportowe „KORONA” 
DĘBNO 

Uczniowski Klub Sportowy 
„ŁOBZONKA”  

Klub Sportowy „POGOŃ”,  

Ludowy Zespół Sportowy 
„Jedność”  
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zainteresowanie inicjatywą lokalną wynika z wiedzy i doświadczenia organizacji 

w pozyskiwaniu środków z budżetu Gminy. 

 

Tab.2 

Lp. Nazwa inicjatywy 
Wnioskodawca 

Wkład 

finansowy 

Gminy 

Szacowany 

początkowo 

koszt całkowity 

inicjatywy 

1. 
"Komputer oknem na świat - dla 

osób 50+ 

Samorząd Mieszkańców 

Miasta Łobżenicy 
0,00 zł 

600,00 zł 

2. 
"Promujemy Krajnę - 700 nutek 

na 700-lecie…" 

Towarzystwo Śpiewacze 

MAGNIFICAT 
2 197,80 zł 

3 520,00 zł 

3. "Dzień Patrona" 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Tęcza" Ł-ca 
1 449,93 zł 

4 300,00 zł 

4. 

Promowanie gminy Łobżenica i 
integracja mieszkańców wsi 
poprzez wykonanie strojów 

wiejskich 

Gminna Rada Kobiet 

Kościerzyn Mały 
4 930,50 zł 6 270,00 zł 

5. 

"700 lat miasta Łobżenicy" - 
propagowanie historii miasta 
oraz walorów przyrodniczych i 

turystycznych Gminy Ł-ca wśród 
jej mieszkań. 

Towarzystwo Miłośników 

Łobżenicy 
871,59 zł 2 890,00 zł 

6. 
"Łobżenica Fabryką Dobra" - 

Promocja wolontariatu 
młodzieżowego 

Fundacja "Fabryka 

Aktywności Młodych" 

Gorzów Wlkp. 

  7 165,00 zł 

7. 
Uczcimy 700 lat Łobżenicy 

sportem - Orlik dla młodych 
Klub Sportowy Pogoń 

495,78 zł 

1 210,00 zł 

8. 

"700 baloników na Dzień 
Dziecka oraz bawmy się w ten 

piękny dzień z naszymi 
pociechami" 

Rodzinny Ogród 

Działkowy w Ł-cy i GCK w 

Łobżenicy 

5 546,39 zł 6 414,00 zł 
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9. 
"700 motocykli na 700-lecie 

Łobżenicy 

Stowarzyszenie 

Miłośników Motocykli 

Krajna MOTORS TEAM 

2 300,00 zł 8 500,00 zł 

10. 
  
  
  
  
  
  
  

II Krajeński Zlot Wodniaków 
Stowarzyszenie Nasz 

Gródek 
4 803,96 zł 10 719,00 zł 

11. 
"Integrując się, wspólnie 
pracując wyposażamy i 

promujemy naszą miejscowość" 

Koło Terenowe Izdebki 

Stowarzyszenia Gminna 

Rada Kobiet w Łobżenicy 

3 997,30 zł 5 400,00 zł 

12. 

"Bursztynowym szlakiem" 
Gminna Rada Kobiet w 

Łobżenicy 
7 163,52 zł 22 400,00 zł 

13. 
Promowanie wolontariatu i 

pomocy osobom 
niepełnosprawnym 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Zarząd Oddziału 

Gminnego w Łobżenicy 

1342,66 3 096,00 zł 

14. 
  

Turniej Piłkarski z okazji 700 
lecia nadania Łobżenicy praw 

miejskich 

Dom Pomocy Społecznej 

w Dębnie, Towarzystwo 

Sportowe Korona Dębno 

999,89 zł 3 000,00 zł 

15. Wakacje z piłką 
Stowarzyszenie LZS 

Jedność 
862,09 zł 2 585,00 zł 

16. 

Promujemy region Doliny 
Łobżonki 

Stowarzyszenie Gminna 

Rada Kobiet Kościerzyn 

Mały 

2 000,00 zł 

3 250,00 zł 

17. 
  

Dębowianka 
Rada sołecka wsi Dębno 999,55 zł 4 000,00 zł 
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18. 

Promujemy sport, integrujemy 
się poprzez wspólna prace na 

rzecz naszej wsi 

Rada sołecka wsi Topola 849,99 zł 

1 124,00 zł 

19. 

I Międzynarodowy Konkurs 
gotowania w warunkach 

Formacja Dźwierszno 

O.M.M.P 
1 500,00 zł 18 026,00 zł 

20. 

Gotycki Toruń z całą jego 
zawartością 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w 

Pile Koło w Łobżenicy 

1 003,00 zł 

1 200,00 zł 

 

Pierwsza inicjatywa została realizowana od 6 maja do 6 czerwca 2014r. pod nazwą 

„ Komputer oknem na świat – dla osób 50+”. Projekt Samorządu Mieszkańców 

Łobżenicy spopularyzował i przybliżył zasady korzystania z komputera oraz sieci 

Internet. Dzięki inicjatywie uczestnicy kursu potrafią m.in. wysyłać e-mail, 

wyszukiwać  informacji w sieci, wiedzą jak zrobić zakupy przez Internet i jak 

korzystać z portali społecznościowych. Podczas zajęć społeczeństwo 50+ dowiedzieli 

się jak chronić komputer  i dane przed zagrożeniami z sieci. Projekt ostatecznie został 

zrealizowany bez kosztowo. 

Drugi projekt „Promujemy Krajnę – 700 nutek na 700-lecie” Towarzystwa 

śpiewacze  Magnificat  dotyczył promowania gminy w kraju poprzez wykonywanie 

swoich utworów w miejscowości nadmorskiej Gdańsk, Klincz i Żelistrzewie.  

 

Uczestnicy inicjatywy „Promujemy Krajnę – 700 nutek na 700-lecie” 
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Członkowie chóru dzięki inicjatywie podtrzymują twórczość lokalną , a także 

podnoszą własne kwalifikacje oraz uczą się nowości, które służą rozwojowi chóru. 

Jednocześnie w skutek zaangażowania mieszkańców gminy w przedsięwzięcie 

integrują się oraz mogli zapoznać się z innymi środowiskami.  Projekt był 

finansowany z wkładu osobowego własnego (1320,00 zł), oraz środków budżetu 

Gminy (2197,80 zł).  

Przedsięwzięcie pod nazwą „Dzień Patrona ” to inicjatywa  Uczniowskiego Klubu 

Sportowca Tęcza Łobżenica.   Przedsięwzięcie miało istotne znaczenie wychowawcze 

wśród dzieci, młodzieży i społeczności. Projekt pozwolił rozwinąć wśród młodych 

ludzi zainteresowania życiem i nauczaniem Jana Pawła II. Inicjatywa ta opierała się 

na współpracy kilku szkół. W ramach realizowanego Dnia patrona to także okazja do 

zachęcania do aktywności fizycznej która polegała na zorganizowanym biegu 

przełajowym, a także na rozwijaniu i promowaniu talentów wśród młodzieży. 

         

Uczestnicy inicjatywy lokalnej „Dzień Patrona” 

 Dzieci mogły zaprezentować swoje wokalne umiejętności podczas konkursu 

muzycznego „Sacra Singing” Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego 

(2850 zł), oraz środków budżetu Gminy (1450 zł).  

Kolejna inicjatywa jest doskonałym przykładem integracji mieszkańców. 

Inicjatywą Gminnej Rady Kobiet z Kościerzyna Małego było wykonanie strojów 

wiejskich. W ramach inicjatywy lokalnej pn. „Promowanie Gminy Łobżenica 

i integracja mieszkańców wsi poprzez wykonanie strojów wiejskich” wspólnie podczas 

spotkań mieszkańcy  wspólnie wykonywali aplikacje i biżuterię oraz wymieniali się 

doświadczeniami i metodami szydełkowania oraz sposobów wykonywania różnego 

rodzaju dodatków. 
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Uczestnicy inicjatywy „Promowanie Gminy Łobżenica i integracja mieszkańców wsi poprzez wykonanie 

strojów wiejskich” 

Dzięki inicjatywie oprócz mile spędzonego czasu mieszkańcy Kościerzyna Małego 

będą mogli reprezentować i promować Gminę Łobżenicę podczas różnych 

uroczystości.  Projekt był finansowany ze środków własnych (850 zł), pracy społecznej 

(420 zł) oraz środków z budżetu Gminy (4930,50 zł).  

Piątą inicjatywą zrealizowaną na terenie gminy Łobżenica była inicjatywa lokalna 

pn. „700 lat miasta Łobżenicy – propagowanie historii miasta oraz walorów 

przyrodniczych, turystycznych gminy Łobżenicy wśród jej mieszkańców”. Inicjatorem 

przedsięwzięcia było Towarzystwo Miłośników Łobżenicy. Od kwietnia do końca 

czerwca został zorganizowany spacer po Łobżenicy , podczas którego uczestnicy 

zostali zapoznani z historią Łobżenicy, wycieczka po Gminie Łobżenica podczas której 

uczestnicy zapoznali się z historia pałacu w Chlebnie, Centrum Integracji i Edukacji 

urządzonym przez Koło Łowieckie Dzik, Kościołem pw. św. Mikołaja, budynkami w 

Dziegciarni wpisanymi do Rejestru Zabytków, Kaplicą i pałacem w Dębnie , 

cmentarzem parafialnym w Fanianowie  oraz wsiami tj. Liszkowo, Kruszki, 

Wiktorówko, Piesno i Walentynowo oraz Górkę Klasztorną.   
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Poza wycieczką i spacerem uczestnicy inicjatywy brali udział w spływie 

kajakowym.  Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (1 391zł), wkładu 

pracy społecznej (910zł), oraz środków budżetu Gminy (871,59 zł).  

Następna zrealizowaną inicjatywą lokalną był  turniej piłki nożnej oldbojów 

„Uczcimy 700-lat Łobżenicy sportem – orlik dla młodych którego pomysłodawcą był 

Klub Sportowy Pogoń Łobżenica. Przedsięwzięcie pozwoliło na integrację w sportowej 

rywalizacji społeczeństwa lokalnego z gminami tj. Białośliwie, Wyrzysk, Wysoka, 

Osiek n/Notecią . Była to również  inicjatywa która promowała zdrowy styl życia, 

sport jako alternatywę spędzania wolnego czasu oraz rozwijania swoich 

zainteresowań. Projekt był finansowany z wkładu osobowego (400 zł), wkładu pracy 

społecznej ( 150 zł), wkładu partnera (60 zł) oraz środków finansowych budżetu 

Gminy (495,78 zł).   

„700 baloników na Dzień Dziecka oraz bawmy się w ten piękny dzień z naszymi 

pociechami” – czerwcowa inicjatywa w której brały udział dzieci wraz z rodzicami 

z całej Gminy.  

   

Uczestnicy inicjatywy lokalnej „700 baloników na Dzień Dziecka oraz bawmy się w ten piękny dzień z naszymi 

pociechami” 

Wspólna integracja pomiędzy miastem , a wsią wśród  śpiewu, rysunku, 

konkursów , a także przy okazji obchodów 700lecia nadania praw miejskich 

Łobżenicy pozwoliła wszystkim świętować i świetnie się razem bawić. Projekt był 

finansowany z wkładu osobowego (400 zł) , wkładu pracy społecznej (150 zł) , wkładu 

partnera (60 zł) oraz środków finansowych z budżetu Gminy (1105,78 zł). 
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W związku z obchodami miasta oraz V rocznicą istnienia Towarzystwa Miłośników 

Motocykli Krajna Motors Team odbyła się w kolejna czerwcowa inicjatywa lokalna 

pn. „ 700 motocykli na 700lecie Łobżenicy. Przedsięwzięcie opierało się głownie na 

integracji społeczeństwa lokalnego z osobami pochodzącymi z różnych części Polski 

oraz na promocji miasta.  

                                                            

Inicjatywa lokalna „700 motocykli na 700lecie Łobżenicy” 

Motorzyści zapoznali uczestników przedsięwzięcia ze środkami bezpieczeństwa 

jakie należy zachować podczas jazdy. Został przybliżony wizerunek motocyklisty 

przyjaznemu społeczeństwu. Osoby zainteresowane jednośladami mogły nabyć 

wiedzę na ich temat , a także zobaczyć pokaźną liczbę tych maszyn. Mieszkańcy mogli 

podziwiać m.in. choppery, cruisery, enduro, ścigacze, klasyczne konstrukcje. Ponadto 

odbył się koncert zespołu Wielka Łódź i Podróbka i było to dla niektórych spotkanie 

po raz pierwszy z muzyką bluesową i rokową na żywo. Projekt był finansowany 

z wkładu osobowego  własnego (1200 zł), wkładu partnera (4000 zł), pracy społecznej 

(1000 zł) oraz środków finansowych Gminy (2300 zł). 

Kolejna inicjatywą jest „II Krajeński Zlot Wodniaków” zrealizowany przez 

Stowarzyszenie Nasz Gródek. Projekt promował lokalne walory i bazy przyrodnicze, 

turystyczne oraz zabytki naszej gminy wśród społeczności lokalnej i przybyłych 

turystów.  
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Inicjatywa lokalna „II Krajeński Zlot Wodniaków” 

W czasie inicjatywy integrowali się sympatycy różnych sportów i hobby 

związanych z wodą , kajaki sportowe, turystyczne, sprzęt wodny, wędkarze, żeglarze. 

Zatem oprócz promocji gminy integrowano społeczności międzygminne oraz 

wzbudzano aktywność społeczną wśród lokalnego społeczeństwa. Projekt był 

finansowany z wkładu osobowego własnego (2755 zł), wkładu pracy społecznej (720 

zł), wkładu rzeczowego (1464 zł) oraz środków budżetu Gminy (4803,96 zł).  

Dziesiątym przedsięwzięciem  był o zadanie pn. „Integrując się wspólnie pracując 

wyposażamy i promujemy nasza miejscowość” . 

 

Inicjatywa lokalna „Integrując się wspólnie pracując wyposażamy i promujemy nasza miejscowość” . 
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Zorganizowana przez Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet koło terenowe Izdebki 

przedsięwzięcie upowszechniło walory miejscowości Izdebki, zintegrowało i 

zaktywizowało mieszkańców poprzez wspólną pracę, podniesienie umiejętności 

manualnych uczestników warsztatów oraz działania w kierunku poprawy jakości życia 

na obszarach wiejskich. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (250 

zł), wkładu pracy społecznej (1050 zł), oraz środków budżetu Gminy (3997,30 zł).  

„Bursztynowym szlakiem”  to inicjatywa która podczas Jarmarku Świętojańskiego  

promowała potrawy, wyroby i rękodzieła regionalne, a także odbywające się w mieście 

obchody 700lecia nadania praw miejskich Łobżenicy.  

  

Uczestnicy inicjatywy lokalnej „Bursztynowym szlakiem” 

Uczestniczki również wymieniły się umiejętnościami i doświadczeniem z paniami 

z innych regionów.  Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (14900 

zł), oraz środków budżetu Gminy (7500 zł).  

Inicjatywą w zakresie promocji i organizacji wolontariatu był projekt Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Gminnego w Łobżenicy.  

 

Uczestnicy inicjatywy lokalnej „Promowanie wolontariatu i pomocy osobom niepełnosprawnym” 
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„Promowanie wolontariatu i pomocy osobom niepełnosprawnym” umożliwiło 

podczas wyjazdu zintegrować dzieci chore i zdrowe, nauczyło wzajemnej pomocy oraz 

kształtowania umiejętności współpracy w grupie. Zmiana otoczenia szczególnie dobry 

miała wpływ na dzieci niepełnosprawne gdyż umożliwiła niektórym z nich wyjazd po 

raz pierwszy nad morze. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego 

(1274,58 zł), pracy społecznej ( 396 zł) oraz środków budżetu Gminy (1342,66 zł).  

Następną zrealizowaną inicjatywą lokalna był „Turniej piłkarski z okazji 700lecia 

nadania Łobżenicy praw miejskich.  Dzięki zadaniu doszło do integracji społeczności 

piłkarskiej Gminy Łobżenica poprzez czynny udział w meczach. Społeczność również 

mogła wspólnie się integrować ze społecznością piłkarską. Przedsięwzięcie również 

promowało zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Projekt był finansowany z wkładu 

osobowego własnego (1100 zł) wkładu pracy społecznej ( 400 zł), wkładu rzeczowego 

(400 zł) oraz środków budżetu Gminy (999,90 zł).  

Kolejną inicjatywą lokalną o charakterze sportowym było przedsięwzięcie pn. 

„Wakacje z piłką” Ludowego Zespołu Sportowego Jedność Łobżenica.  

    

Uczestnicy inicjatywy lokalnej „Wakacje z piłką” 

Przez okres wakacji dzieci z całej gminy mogły brać udział w treningach piłki 

nożnej które były prowadzone dla dwóch grup wiekowych. Podczas treningów dzieci 

zapoznawały się z technikami piłkarskimi, a także z zasadami fair play. W trakcie 

realizacji chłopcy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia i wpływu 

przyjmowanych pokarmów na zdrowie. Inicjatywa pozwoliła zintegrować się dzieciom 

z różnych społeczności i umożliwiła rozwój fizyczny, a także zapewniła atrakcyjne 

spędzanie czasu wolnego.  
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Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich Kościerzyn Mały 

i Koło Gospodyń Wiejskich Szczerbin podjęło się promocji gminy Łobżenica podczas 

Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Dzięki inicjatywie „promujemy region doliny 

Łobżonki”  mieszkańcy Szczerbina i Kościerzyna Małego zintegrowali się , promowali 

zdrowy styl życia przez zdrową żywność, nawiązali nowe kontakty oraz 

zaprezentowały kulinarne smaki doliny Łobżonki. Projekt był finansowany z wkładu 

osobowego własnego (850zł) wkładu pracy społecznej (400 zł), oraz środków budżetu 

Gminy (2000 zł).  

Inicjatywa Sołectwa Dębno pn.” Dębowianka” została zorganizowana w ramach 

spotkania integracyjnego. Przedsięwzięcie promowało i prezentowało walory sołectwa 

Dębno – Dziunin, promowało środowisko lokalne oraz zapewniło atrakcyjne 

spędzenie czasu w wyniku przeprowadzonych występów artystycznych i konkursów 

oraz zabawy tanecznej. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (3000 

zł) oraz środków budżetu Gminy (999,55 zł).  

„Promujemy sport, integrujemy się poprzez wspólną prace na rzecz naszej wsi” to 

kolejna inicjatywa zrealizowana w ramach upowszechniania i wspierania kultury 

fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane we wsi Topola. Mieszkańcy sołectwa wspólnie 

wykonali ławki  na boisko sportowe oraz zorganizowali mecz piłki nożnej. Projekt był 

finansowany z wkładu pracy społecznej ( 224 zł), wkładu rzeczowego (50 zł) oraz 

środków budżetu Gminy (849,99 zł).  

Formacja Dźwierszno O.M.M.P. pozyskując dofinansowanie z budżetu z Gminy 

zorganizowało inicjatywę lokalna pn. 1 Międzynarodowy Konkurs  Gotowania 

w Warunkach Polowych. Dzikie Pola”.  

 

Inicjatywa lokalna 1 Międzynarodowy Konkurs  Gotowania w Warunkach Polowych. Dzikie Pola” 
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Przedsięwzięcia propagowało wiedze na temat innych narodowości, obyczajów, 

potraw charakterystycznych dla mniejszości narodowej. Zadanie również 

zintegrowało dzieci niepełnosprawne z dziećmi zdrowymi oraz rodziny polskie z 

innymi narodowościami. Stoisko militarne z okresu oraz utworzone stoiska pozwoliły 

starszym i młodszym przenieść się w czasy II Wojny Światowej. 

Ostatnia inicjatywą był „Gotycki Toruń z całą jego zawartością” Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile Koło w Łobżenicy. Inicjatywa posłużyła 

aktywizacji seniorów z gminy Łobżenica. Zachęcenie emerytów, rencistów i inwalidów 

do turystyki pozwoliło im uwierzyć , że wiele jeszcze mogą zrobić dla siebie samych , 

a także dla innych. Projekt był finansowany z wkładu rzeczowego (200 zł) oraz 

środków budżetu Gminy (1000 zł). 

Na terenie Gminy Łobżenica funkcjonuje dziewięć jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Wszystkie jednostki są wpisane do krajowego rejestru sądowniczego i 

posiadają status stowarzyszenia. Decyzją PZU  zostały przyznane środki z Funduszu 

Prewencyjnego  na zakup sprzętu dla OSP Luchowo i zakup sprzętu oświetleniowego 

do samochodu pożarniczego OSP w Łobżenicy. Umowa na zakup w/w sprzętu 

wynosiła 2300 ,00 zł. Dla jednostki OSP Łobżenica zakupiono 4 sztuki projektora 

LED na kwotę 1260,00 zł, dla jednostki OSP Luchowo zakupiono 2 lizaki drogowe 

podświetlane, 11  kamizelek odblaskowych oraz 3 reflektory w sumie na kwotę 

1040,00 zł. 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 

2009, nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) art. 32 ust.3b w sprawie przyznania dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej podpisano umowę na dotację na zakup 

sprzętu. W  2014  roku  zakupiono sprzęt  pożarniczy i umundurowanie do 6 

jednostek OSP  z terenu gminy o wartości  19096,90 zł. Zakup finansowany był z 

dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 8155,00 zł, z 

dotacji budżetu gminy ze środków samorządu gminy 9868,80 zł i środków własnych 

jednostki OSP 669,10 zł. 
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

 

 Organizacje pozarządowe w oparciu o współpracę pozafinansową objęły 

działania, które polegały na: 

1) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałania w celu podejmowania wspólnych działań; 

2) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionym w art.3 ust.3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działań, a 

także projektów aktów prawa miejscowego; 

3) użyczeniu sprzętu, udostępnieniu pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy 

Łobżenica i dawnej siedziby Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy przy 

ulicy Złotowskiej 16A oraz świetlic; 

4) prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć; 

5) udzielaniu pomocy w nawiązaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i 

międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania; 

6) promowaniu przez Gminę Łobżenica działalności organizacji pozarządowych; 

7) promowaniu i udzielaniu pomocy stworzeniu dobrego wizerunku organizacji. 

Gmina Łobżenica współpracuje z Organizacjami pozarządowymi 

zarejestrowanymi na terenie Gminy w 2014 roku w formie stowarzyszeń, fundacji, 

związków, caritasów itp. Do organizacji pozarządowych i innych podmiotów  

prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łobżenica w 2014 

roku należą: 

1) 14 Drużyna Starszo-harcerska Bratnie Dłonie 

2) Bractwo Strzeleckie w Łobżenicy 

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Dźwiersznie  

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie Małym 
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6) Ochotnicza Straż Pożarna w Liszkowie 

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Luchowie 

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Łobżenicy 

9) Ochotnicza straż Pożarna w Piesnach 

10)Ochotnicza Straż Pożarna w Walentynowie 

11)Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorówku 

12) Polski Związek Katolicko – Społeczny  

13) Stowarzyszenie Cordis w Dębnie  

14) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Łobżenicy 

15) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Wiktorówku 

16) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Witrogoszczy 

17) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Dźwiersznie Małym 

18) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Dźwiersznie Wielkim 

19) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Pieśnie  

20) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Dziegciarni 

21) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Izdebkach 

22) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Trzeboniu 

23) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Kruszkach 

24) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Walentynowie 

25) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Kościerzynie Małym 

26) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Dębnie 

27) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Luchowie 

28) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Chlebnie 



19 
 

29) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Ratajach 

30) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Topoli 

31) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Szczerbinie 

32) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło terenowe w Ferdynandowie 

33) Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. 

34) Stowarzyszenie Kwadrat 

35) Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Krajna Motors Team 

36) Stowarzyszenie Nasz Gródek 

37) Stowarzyszenie „Patron” im. Adeli Jasieckiej 

38) Stowarzyszenie Śpiewacze Magnificat 

39) Towarzystwo Miłośników Łobżenicy 

40) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Gminnego w Łobżenicy  

42) Koło Łowieckie Nr 14 „Dzik” w Łobżenicy; 

43)Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonu Łobżenicy; 

44) Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych. Koło w Łobżenicy; 

45)  Szkolne Koło „Caritas” w Wiktorówku; 

46)Polski Związek Wędkarski. Koło w Łobżenicy; 

47) Towarzystwo Hodowli Gołębi Pocztowych oddział Łobżenica; 

48) Uczniowski Klub Sportowy „Łobzonka” Przy szkole podstawowej w Łobżenicy; 

49) Uczniowski Klub Sportowy przy MOW „Krajna”; 

50) Uczniowski Klub Sportowy „ Tęcza” Łobżenica; 

51) Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Łobżenica; 
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52) Klub Sportowy „Korona” Dębno; 

53) Klub Sportowy „Pogoń” Łobżenica 

54) Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Rodzina” w Łobżenicy; 

55) Klub „Pod Dębem”; 

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica jest otwarty na wszelką współpracę z powyższymi 

organizacjami, jednakże jest daleki od narzucania i sposobu współpracy. Każda 

organizacja posiada swój statut i własny plan realizacji działań.  

W myśl § 11.4. Programu Współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok na wniosek 

organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji publicznego o 

charakterze lokalnym może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Szczególnie dobra współpraca układa się z Kołem Łowieckim „Dzik” oraz Kołem 

Wędkarskim które chętnie prezentują się podczas corocznie organizowanego 

„Naturaliska”, a także z Bractwem Kurkowym. Grupa Motorowa KRAJNA MOTORS 

TEAM jest organizacją która chętnie uświetnia imprezy gminne swoimi jednośladami 

promując m.in. działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Również 

Stowarzyszenie Rady Kobiet chętnie udziela się podczas dożynek gminnych.  

 Od trzech lat dla upamiętnienia wybuchu II wojny światowej Stowarzyszenie 

Formacji Dźwierszno O.M.M.P. wraz z Gminnym Centrum Kultury organizuje 

widowisko i inscenizację. Występują również przejawy współpracy z Kołem Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych „RODZINA”, a także z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 

Współpraca również  bardzo dobrze układa się z Towarzystwem Miłośników 

Łobżenicy którzy w ramach inicjatywy lokalnej wydali tomik poezji. Towarzystwo 

promuje gminę ,a także aktywizuje mieszkańców.  14 drużyna starszoharcerska 

„Bratnie dłonie” oraz wolontariusze ze szkół znajdujących się na terenie Gminy 

chętnie uczestniczą przy organizacji Biegu im. Alojzego Graja.  

Szkoły z gminy Łobżenica w ramach swojej działalności statutowej współpracują 

m.in. z LGD Krajna Na Notecią, Nadleśnictwem Złotów, Schroniskiem Zwierząt w 
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Złotowie, Towarzystwem „Mój Dom”, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Fundacją 

Złotowianka, Słoneczko, Amicis, Stowarzyszeniem AMUN, Kołem Łowieckim „Dzik”, 

Gminną Komisja Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych , Strażą 

Pożarna w Łobżenicy, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz wieloma innymi 

organizacjami. 

Na podstawie Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 

marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

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, w roku 2012 przeprowadzono konsultację społeczną 

projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Uchwały NR 

XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012r. w sprawie 

utworzenia Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy oraz nadanie mu statutu. 

 

PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY URZĘDU GMINY 

ŁOBŻENICA Z ORGANIZACJAMI  

  

Coraz więcej organizacji współpracuje z Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica i 

pozyskuje środki finansowe z budżetu na inicjatywy lokalne. Jednak nie wszystkie 

Organizacje widzą potrzebę współpracy w zakresie aktualizacji danych, informowania 

o realizowanych działaniach dotyczy to sprawozdań rocznych organizacji.  

Przeważający brak znajomości przez Organizacje założeń i zapisów Programu 

Współpracy i wynikających z jego tytułu praw i obowiązków przysługujących 

Organizacjom. 

W przeważającej części Organizacje nie mają świadomości, jakie działania 

przez nie realizowane może wspomagać Urząd Miejski Gminy  i nie znają zasad 

przekazywania środków finansowych na dane działania. 

W przeważającej części Organizacje nie posiadają doświadczenia 

w aplikowaniu o środki ze źródeł zewnętrznych – brak jest osób zainteresowanych 

przygotowywaniem wniosków. Czasochłonność, brak pewności otrzymania dotacji, 
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konieczność spełnienia wymogów formalnych i posiadania środków własnych są 

głównymi dominantami zniechęcającymi do realizacji.  

 

WNIOSKI 

W związku z realizacją Programu Współpracy Gminy Łobżenica 

z Organizacjami Pozarządowymi należałoby: 

1. Powołać Zespół składający się z członków Organizacji i przedstawiciela Urzędu 

Miejskiego Gminy, który to organizowałaby spotkania i wskazywał na istotność 

współpracy sfery społecznej ze sferą samorządową 

2. Urząd Miejski Gminy stanowiłby tylko rolę pomocniczą, koordynującą, a nie 

inicjatywną w zakresie integrowania się Organizacji między sobą 

3. Wyłonienie Leadera z przedstawicieli Organizacji, który prowadziłby 

współpracę z Urzędem Miejskim Gminy, uczestniczył w posiedzeniach Komisji 

Rady Miejskiej i Sesji przedstawiając stanowisko Organizacji 

4. Wypracowanie wśród Organizacji świadomości korzyści jakie niesie za sobą 

przekazywanie informacji o prowadzonej działalności do Urzędu Miejskiego 

Gminy. 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu w 

2012r. 

2. Informacja dot. współpracy Urzędu Miejskiego w Łobżenicy z jednostkami 

OSP ( stowarzyszeniami) z terenu gminy za rok 2013.  

3. Współpraca organizacji pozarządowych z Miejsko Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Łobżenicy w roku 2013. 
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4. Materiały Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy do sprawozdania 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi 

instytucjami w roku 2013 

5. Inicjatywy i osiągnięcia Towarzystwa Miłośników Łobżenicy w roku 2013 

6. Sprawozdanie z działalności statutowej Towarzystwa Magnificat w 2013 roku 

7. Informacja i działalności Związku Kombatantów rzeczypospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów Politycznych 

8. Sprawozdanie z działalności „Nasz Gródek” za 2013 rok 

9. Dokonania Stowarzyszenia „Patron” Adeli Jasieckiej w 2013 r. 

10.Informacja nt. działalności Polskiego Związku Katolicko Społecznego 

11. Informacja nt. działalności w 2013 roku Stowarzyszenia Gminnej rady Kobiet w 

Łobżenicy. 

12. Sprawozdanie z działalności 14 Drużyny Staroszoharcerskiej „Bratnie dłonie” w 

Łobżenicy za rok 2013. 

13. Informacja nt. działalności w 2013 roku Stowarzyszenia Grupa Motorowa 

Krajna Motors Team.   

14. Współpraca przedszkola Publicznego w Łobżenicy z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2013. 

15. Informacja nt. działalności statutowej Szkoły Podstawowej im. Prymasa 

Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie. 

16. Współpraca Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy 

z Organizacjami w roku 2013 

17. Informacja nt. współpracy Szkoły Podstawowej w Luchowie w 2013 roku  

 


