Sprawozdanie za rok 2012
z realizacji programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

I.

Barlinecki Ośrodek Kultury

Barlinecki Ośrodek Kultury współrealizował ze Stowarzyszeniem Kulturalno-SportowoTurystycznym „Pegaz” zadania publiczne:
Urzędu Marszałkowskiego Barlineckie Lato Teatralne „Pośpiesz się! Będziemy śnić”.
Pozyskane środki 10.000,-.
Gminy Barlinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – „Dziecięca
kraina
Marzeń” dofinansowanie w kwocie 11.000,-.
* BOK umożliwia prezentację dorobku lokalnej społeczności, organizacji i stowarzyszeń
działających na terenie Gminy Barlinek.
- Podczas cyklicznych imprez i uroczystości wpisanych na stałe w Kalendarz Imprez BOK –
Majówka, Dni Barlinka, Pożegnanie Lata, Święto Pieczonego Ziemniaka – prezentowały
swoje osiągnięcia
i działania Klub Szachowy „Lasker”, Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich, Klub Seniora, Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic, Koło Pszczelarzy.
- Współpraca z BSPS (Barlineccy Sympatycy Piłki Siatkowej) w zakresie organizacji
Mistrzostw Barlinka w Piłce Siatkowej i Letnie Grand Prix w Piłce Siatkowej.
* Współpraca Muzeum Regionalnego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dziedzic: Noc Muzeów
„Urodziny u Gęsiarki”, Wyzwolenie Obozu IIC Woldenberg, warsztaty historyczne.
* Współpraca z OSP Barlinek podczas organizacji imprez w zakresie zabezpieczenia imprez.
* Centrum Informacji Turystycznej współpracowało z PTTK Ziemia Gorzowska
oraz Zachodniopomorską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji miasta.
* Biblioteka Miejska organizowała spotkania
Dzieciom „Bratek”
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

z dziećmi ze Stowarzyszenia Pomocy

* Barlinecki Klub Krótkofalowców ma swoją siedzibę w BOK, brał udział w Nocy Muzeów
„Urodziny
u Gęsiarki”. Współpraca z muzeum przy pozyskiwaniu materiałów historycznych.
Barlinecki Ośrodek Kultury pomaga klubowi w wydawaniu kart QSL.
* BOK udziela pomocy w dziedzinie reklamowania i propagowania (portale internetowe,
lokalna prasa) imprez odbywających się w Gminie Barlinek.
* ECS jest siedzibą Klubu Seniora „Złota Strzecha”, Związku Dzieci Wojny, Barlineckiego
Uniwersytetu III Wieku, Klubu Szachowego „Lasker”, Lions-Club, Zespołu Śpiewaczego
„Retro”, chóru „Halka”, zespołu „Fabryka Tańca”, zespołu „Feeling”, chóru „Barliniacy”,
Związku Koła Pszczelarzy, oraz Fundacji inPlus.

II.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy zadań wynikających z Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Gminnego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom to stowarzyszenia i organizacje,
które zgodnie ze swą działalnością statutową świadczą usługi na rzecz osób i rodzin
wymagających wsparcia, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, są to:
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – współpraca w realizacji działań na rzecz
dzieci i młodzieży wymagających wsparcia w zakresie profilaktyki i kompensacji
braków (zajęcia indywidualne i grupowe, terapia specjalistów – wg programu
socjoterapii) szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych.
Bezpośredni realizator – Świetlica „Dziupla”.
• Barlinecki Klub Abstynenta – stowarzyszenie, które realizuje zadania z zakresu
uzależnień i współuzależnień, na co dzień współpracuje z Ośrodkiem.
BKA świadczy pomoc w formie:
 Cotygodniowych meetingów, oraz meetingów specjalnych, uroczystych
 Poradnictwa i konsultacji
 Spotkań z terapeutami
 Organizowania obozu terapeutycznego
 Zajęć ogólno - terapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin
 Organizowanie czasu wolnego dla w/w zainteresowanych.
• Caritas – współorganizator z tut. Ośrodkiem kolonii letnich, ferii zimowych dla dzieci i
młodzieży z najuboższych oraz dysfunkcyjnych rodzin, korzystających z pomocy
społecznej.
• Ambulatorium „Przełom” – Stowarzyszenie realizowało zadanie zlecone w ramach
porozumienia z gminą (zadanie odpowiadające Izbie Wytrzeźwień) izolacja osób
zagrażających społeczności lokalnej, a przede wszystkim przemocy w rodzinie.
• Polski Komitet Pomocy Społecznej wraz z Klubem Seniora „Strzecha” – działania na
rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia poprzez:
 Pozyskiwanie środków finansowych ramach programu PEAD poprzez dystrybucję
żywności wśród najsłabszych grup – najuboższych. W ramach tego programu PKPS
objął około 480 podopiecznych OPS, rozdysponował ponad 80 ton żywności.
 Organizował czas wolny w formie spotkań integracyjnych, festynów, itp.
 Pozyskiwał środki od sponsorów, które przeznaczał na zadania pomocowe.
 Prowadził wspólnie z OPS magazyn odzieżowy, pozyskując odzież
 Prowadził sekcje: tenisową, Nordick Walking, rytmiczną i kulinarną, promując
okolicznościowe święta, zdrowy styl życia i profilaktykę przeciwdziałania
uzależnieniom
 Świadczenie pomocy osobom starszym, schorowanym z udziałem tut. Ośrodka przy
realizacji projektów unijnych.
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
• Polski Związek Niewidomych
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Współpraca w ramach organizacji czasu wolnego oraz profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom:
 Spotkania integracyjne ze specjalistą do spraw uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy organizowane dla członków w/w organizacji z udziałem pracowników socjalnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy w ramach porozumienia nieodpłatnie lokale
użytkowe na rzecz Stowarzyszeń: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek

Niewidomych, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Barlinecki Klub
Abstynenta.
Współpraca Ośrodka z wymienionymi organizacjami – stowarzyszeniami to realizacja
polityki społecznej w naszej gminie w oparciu o opracowaną Strategię Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Sytuacja społeczna naszych mieszkańców wymaga działań nie tylko instytucji
państwowych, ale też podmiotów, które swym zaangażowaniem, ofiarną pracą przyczyniają
się do prawidłowego, godnego funkcjonowania osób i rodzin.
Dlatego też współpracę z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oceniam
bardzo pozytywnie i uważam, że przynosi ona znaczne efekty dla barlineckiej społeczności
lokalnej.

III.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Do realizatorów zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy wiele
stowarzyszeń, które zgodnie ze swą działalnością statutową świadczą usługi na rzecz osób i
rodzin będących w potrzebie.
W ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz rozwiązywania problemów alkoholowych w
roku 2012r. zostały ogłoszone 3 konkursy na realizację zadań publicznych, w wyniku których
zawarto 10 umów z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadań publicznych
w ramach środków finansowych przekazanych przez Gminę:
1. w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym ,,Przełom” - realizacja zadania
publicznego pt. ,,Prowadzenie placówki Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia
dla osób będących w stanie nietrzeźwym” - dotacja w wysokości 6.000 zł
2. w ramach realizacji zadania publicznego zakresu profilaktycznej działalności
edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” - realizacja zadania publicznego pt.
„Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i
zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią,
przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek” dotacja w wysokości 20.000 zł
3. w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
• Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta - realizacja zadania publicznego pt.
„Organizowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęć
ogólnoterapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin” – dotacja w wysokości 6.000
zł
• Stowarzyszenie Klub Sportowy „Trojan” Strąpie - realizacja zadania publicznego pt.
„Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych i spotkań profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych” dotacja w wysokości 10.000 zł
• Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno - realizacja zadania publicznego pt.
„Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych i spotkań profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych” dotacja w wysokości 10.000 zł

•

•
•

•
•

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” Barlinek - realizacja zadania
publicznego pt. „Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych i spotkań
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek” - dotacja w
wysokości 6.000 zł
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „Pegaz” - realizacja zadania
publicznego pt. „Dziecięca planeta marzeń” - dotacja w wysokości 11.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „Barlinek-Uśmiechy” - realizacja zadania
publicznego pt. „Profilaktyczna działalność edukacyjna w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym” - dotacja w wysokości 17.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” - realizacja zadania publicznego pt.
„Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z terenu gminy Barlinek” - dotacja w wysokości 17.000 zł
Stowarzyszenie Klub Żeglarski TKKF „Sztorm” - realizacja zadania publicznego pt.
„Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych i spotkań profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych” dotacja w wysokości 14.000 zł

IV.

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

W roku 2012 zlecono realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym działającym
na terenie Gminy Barlinek, w trybie otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:
− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
− nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
− pomocy społecznej.
Łącznie 9 organizacji pozarządowych realizowało 7 różnych zadań publicznych
(szczegółowy wykaz poniżej). Zawarto 10 umów na realizację n/w zadań publicznych.
Lp

Nazwa organizacji

1.

Barlinecka
Akademia Futbolu
z siedzibą w
Moczkowie

2.

Międzyszkolny
Ludowy Klub
Sportowy „Lubusz”
w Barlinku

3.

4.

Nazwa zadania

„Organizowanie szkolenia sportowego oraz
organizowanie lub uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym lub
organizowanie imprez sportowych w zakresie
piłki nożnej w szczególności na terenie miasta”

„Organizowanie szkolenia sportowego oraz
organizowanie lub uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym lub
organizowanie imprez sportowych w zakresie
lekkiej atletyki”
Klub Sportowy
„Organizowanie szkolenia sportowego oraz
„Iskra” Lutówko z organizowanie lub uczestniczenie we
siedzibą w Lutówku współzawodnictwie sportowym lub
organizowanie imprez sportowych w zakresie
Klub Sportowy
piłki nożnej w szczególności na terenie
„Spartakus”
wiejskim”
Rychnów
z siedzibą w
Rychnowie

kwota
dotacji
w 2012 r.
5.321 zł

5.000 zł

12.000 zł

I umowa 5.000 zł
II umowa 9.000 zł

Zakres

wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

5.

6.

7.

8.

9.

Klub Sportowy
„Koral” w
Mostkowie
z siedzibą w
Mostkowie
Miejski Klub
Sportowy
„POGOŃ” Barlinek
z siedzibą w
Barlinku
Forum Inicjatyw
Oświatowych
z siedzibą w
Barlinku

20.000 zł

„Organizowanie szkolenia sportowego oraz
organizowanie lub uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki
nożnej w szczególności na terenie miasta”

157.600 zł

3.000 zł
„Wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek
poprzez oddziaływanie, informowanie i
propagowanie nowych zadań współczesnych
szkół i placówek w dziedzinie oświaty”
Stowarzyszenie
„Upowszechnianie kultury ludowej oraz
10.000 zł
Przyjaciół Dziedzic podejmowanie przedsięwzięć umacniających
z siedzibą w
poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i
Dziedzicach
integracji społecznej”

Polski Komitet
„Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i
Pomocy Społecznej integracji społecznej osób w podeszłym wieku”
Zarząd Okręgowy w
Szczecinie

10.000 zł

nauka, edukacja,
oświata i
wychowanie

kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego oraz
podtrzymywanie i
upowszechnianie
tradycji
narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej
pomoc społeczna

Prowadzono i systematycznie aktualizowano „mapę aktywności” - elektroniczną bazę
danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek, na podstawie
informacji dostarczanych przez zainteresowane organizacje. W 2012 roku przesłano do
wszystkich organizacji pozarządowych figurujących w „mapie aktywności” formularz
aktualizacyjny z prośbą o podanie zwrotnej informacji o zmianach danych umieszczonych w
bazie. Aktualizacja „mapy aktywności” dokonywana była także na bieżąco w przypadku
przekazania nowych informacji przez organizacje.
Byliśmy organizatorami lub współorganizatorami szkoleń dla organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Barlinek. Informowano także o różnego typu szkoleniach
organizowanych przez inne jednostki.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych byli zapraszani do prac w komisjach
konkursowych dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Organizowano spotkania z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Barlinek
i przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy
Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2013.

V.

Referat Gospodarki
Środowiska

Mieniem

Komunalnym

i

Ochrony

W zakresie przygotowywanego corocznie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zobowiązani jesteśmy przedłożyć do
zaopiniowania projekt uchwały w w/w zakresie organizacji pozarządowej, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt. W 2012 r. w/w projekt uchwały przedłożyliśmy do
zaopiniowania Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt - OTOZ ANIMALS z
Gdyni.
Celem ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy oraz wypracowania
spójnego kierunku działań w tym zakresie, podjęliśmy współpracę z Fundacją Przyjaciele
Czterech Łap z Rokitna, która, m.in. zapewnia opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz
Inspektoratem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami ANIMALS
z Barlinka, którego członkiem jest pracownik Urzędu Miejskiego – p. Agnieszka Zając.
Wspólnym przedsięwzięciem, jakie Gmina Barlinek w 2012 r. podjęła jako współpartner z
organizacją pozarządową – Fundacją Przyjaciele Czterech Łap jest projekt „Mopsik dla
Barlinka”, przy którego realizacji stanowiliśmy pomoc organizacyjną, techniczną, doradczą i
promocyjną.
Gmina Barlinek utrzymuje stały kontakt z organizacjami pozarządowymi działającymi
na naszym terenie na rzecz ochrony zwierząt wymieniając informacje w zakresie bezdomnych
zwierząt i podejmując wspólne działania w sprawie opieki nad nimi.
Umożliwiamy również sposobność prezentacji działalności i dokonań organizacji
poprzez udostępnianie, organizowanie wystąpień publicznych, np. na sesji Rady Miejskiej,
podczas imprez miejskich.

VI.

Referat Rozwoju Gospodarczego

W nawiązaniu do współpracy Urzędu Miejskiego w Barlinku z organizacjami
pozarządowymi informuję, iż w październiku 2012 r. powołana została Rada Gospodarcza
przy Burmistrzu Barlinka. W jej skład wchodzą m. in. przedstawiciele stowarzyszenia Organizacji Przedsiębiorców Barlinek.
Spotkania mają mieć charakter cykliczny (średnio 2 – 3 razy w roku) w zależności od
potrzeb i wynikającej w ciągu roku problematyki do omówienia.
Tematyka spotkań obejmować będzie problematykę gospodarczą i społeczną w Gminie
Barlinek.
Przykładowe tezy spotkań:
1. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Barlinek – zamierzenia i oczekiwania
2. Strategia rozwoju Gminy Barlinek na lata 2014 – 2020
3. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Barlinek
4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi źródłem dochodów.

VII. Referat Inwestycji
Informuję o następujących formach współpracy z organizacjami samorządowymi
realizowanych w trakcie 2012r.:
1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dziedzic. Zakres: doradztwo dotyczące
funduszy pomocowych oraz współpraca przy wymianie stolarki okiennej w budynku byłej
Szkoły Podstawowej w Dziedzicach.
2. Współpraca z Towarzystwem Miłośników Barlinka. Zakres: doradztwo dotyczące
funduszy pomocowych.

3. Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Astra w Mostkowie. Zakres: doradztwo
dotyczące funduszy pomocowych.

VIII. Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego (OC)
W 2012 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, Urząd Miejski w Barlinku
współpracował z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej (stowarzyszeniami), działającymi
na terenie Gminy Barlinek, tj.:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Barlinku,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Mostkowie,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Rychnowie,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Łubiance,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Dziedzicach,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Płonnie.
Zakres współpracy obejmował:
pomoc merytoryczną w statutowej działalności,
utrzymanie remiz strażackich,
finansowanie bieżącej działalności jednostek OSP w wysokości 289 381,07 zł.
zakończenie budowy i przekazania do eksploatacji Gminnego Centrum Ratownictwa, z
siedzibą OSP Barlinek (koszt poniesiony w 2012 r. - 1 001 753,56 zł),
zakup i przekazanie do eksploatacji średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP
Barlinek za sumę 602 398,08 zł.

IX.

Referat Finansowo – Budżetowy
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Wykaz dotacji na 2012 rok dla jednostek i organizacji pozagminnych w Gminie Barlinek

Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa organizacji

Nr umowy

Plan wg uchwały
budżetowej na
2012 r. w złotych

Plan po
zmianach
w złotych

Środki
otrzymane
w złotych

Środki
wykorzystane
w złotych

Środki zwrócone
w złotych

Nazwa /
nr konkursu

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zakres: realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

801

80195

2820

Forum Inicjatyw Oświatowych
w Barlinku

ROSK.IV/III.9/
29/2012

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

RAZEM

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

Wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek
poprzez oddziaływanie, informowanie i
propagowanie nowych zadań współczesnych
szkół i placówek w dziedzinie oświaty /
[ROSK/2012/4.1] " "

X

Zakres: Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu:

851

851

851

85153

85154

85154

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
2820
"Bratek" w Barlinku

2820

Barlinecki Klub Abstynenta

85154

2820 Klub Sportowy "GROM " w Płonnie

851

85154

2820

Międzyszkolny Ludowy Klub
Sportowy "Lubusz" w Barlinku

2820

Stowarzyszenie KulturalnoTurystyczno-Sportowe "Pegaz"
w Barlinku

85154

2/PłnB/2012

2820 Klub Sportowy "TROJAN" w Strąpiu 3/PłnB/2012

851

851

1/PłnB/2012

20 000,00

*
*

20 000,00

*
*

20 000,00

6 000,00

10 000,00

19 967,76

6 000,00

0,00

32,24

Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie przeciwdziałania narkomanii
"""""""

0,00

Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""

0,00

Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""

4/PłnB/2012

*

*

10 000,00

10 000,00

0,00

5/PłnB/2012

*

*

6 000,00

6 000,00

0,00

7/PłnB/2012

*

*

11 000,00

11 000,00

0,00

Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""
Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""
Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""
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851

85154

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Tańca "Barlinek-Uśmiechy"
2820
w Barlinku

*

8/PłnB/2012

*

17 000,00

17 000,00

0,00

Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""

851

85154

2820

Stowarzysznie Przyjaciół "Feeling
Dance Group" w Barlinku

9/PłnB/2012

*

*

17 000,00

17 000,00

0,00

851

85154

2820

Klub Żeglarski TKKF "Sztorm"
w Barlinku

6/PłnB/2012

*

*

14 000,00

14 000,00

0,00

Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""
Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
""""""""

0,00

Profilaktyczna działalność w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym / " " " " " "

0,00

Profilaktyczna działalność edukacyjna w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym /
"""""""""

851

851

85154

85154

2830

2820

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Uzależnionym "Przełom"

MKS "Pogoń" w Barlinku

10/PlnB/2012

11/PłnB/2012

RAZEM

16 000,00

16 000,00

*

*

151 000,00

147 000,00

6 000,00

30 000,00

147 000,00

6 000,00

24 453,55

131 421,31

32,24

X

Zakres: Pomoc dla ludzi starszych
Zadania w zakresie pomocy społecznej

852

85295

Polski Komitet Pomocy Społecznej
2820 Zarząd Okręgowy w Szczecinie

ROSK.IV/I.4/
2012
RAZEM

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i
integracji społecznej osób w podeszłym wieku /
[OPS/2012/1] " " "

X

Zakres: realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

921

92195

2820

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic
w Dziedzicach

ROSK.IV/I.3/
2012
RAZEM

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

Upowszechnianie kultury ludowej oraz
podejmowanie przedsięwzięć umacniających
poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej
i integracji społecznej /[BOK/2012/2] "

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

X

Zakres: Organizowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
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926

92605

2820

MKS "Pogoń" w Barlinku

ROSK.IV/III.8/
28/2012

**

**

157 600,00

129 219,53

926

92605

2820

Klub Sportowy "Spartakus"
Rychnów

ROSK.IV/II.6/
2012

**

**

5 000,00

5 000,00

0,00

926

92605

2820 Klub Sportowy "ISKRA" w Lutówku

ROSK.IV/II.5/
2012

**

**

12 000,00

12 000,00

0,00

926

92605

2820 Klub Sportowy "Koral" w Mostkowie

ROSK.IV/II.7/
2012

**

**

20 000,00

20 000,00

0,00

926

926

926

92605

92605

92605

2820

2820

2820

Międzyszkolny Ludowy Klub
Sportowy "Lubusz" w Barlinku

ROSK.IV/I.2/
2012

Barlinecka Akademia Futbolu

ROSK.IV/I.1/
2012

Klub Sportowy "Spartakus"
Rychnów

**

**
**

5 000,00

5 321,00

4 850,51

4 479,28

9 000,00
220 000,00

394 000,00

9 000,00
213 921,00

383 921,00

9 000,00
213 921,00

383 921,00

9 000,00
184 549,32

338 970,63

Organizowanie szkolenia sportowego oraz
organizowanie lub uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym lub
organizowanie imprez sportowych w zakresie
piłki nożnej w szczególności na terenie
wiejskim / [ BOK/2012/ 3.3 ] " " " " "

149,49

Organizowanie szkolenia sportowego oraz
organizowanie lub uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym lub
organizowanie imprez w zakresie lekkiej
atletyki
/ [ BOK/2012/3.2 ] " " " "

841,72

Organizowanie szkolenia oraz
współzawodnictwa sportowego w zakresie
żeglarstwa
/ [ BOK/2012/3.1 ] " " " "

ROSK.IV/IV.1
0
/114/2012

RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE

**

15 000,00

Organizowanie szkolenia sportowego oraz
organizowanie lub uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki
nożnej w szczególności na terenie miasta/
BOK/2012/3.5 '' ''

0,00

Organizowanie szkolenia sportowego oraz
organizowanie lub uczestniczenie we
współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki
nożnej w szczególności na terenie wiejskim /
[BOK/2012/3.6]

15 991,21

16 023,45

X

X

" Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Barlinka z dn. 23.II.2012 r. w w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
" " Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 12.IV.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
" " " Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 23.II.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
" " " "Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 23.II.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
" " " " " Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 22.III.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
" " " " " " Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 10.IV.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzleżnieniom i
patologiom społecznym.
" " " " " " " Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 10.IV.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
" " " " " " " " Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 10.IV.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzleżnieniom i
patologiom społecznym.
" " " " " " " " " Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 4.VI.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie
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" " " " " " " " " Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 4.VI.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.

* Załącznik nr 26 do Uchwały nr XVI/222/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.XII.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok, Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Barlinka z 31.I.2012 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Barlinek na 2012 r., Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 06.II. 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 r.
** Załącznik nr 26 do Uchwały nr XVI/222/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.XII.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok, Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Barlinka z 30.XI.2012 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Barlinek na 2012 r.

Kolumna 8 - Uchwała nr XVI/222/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.XII.2011 r. (załącznik nr 26),

Sporządziła: Pawlukiewicz Andżelika

