
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 

dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz 

o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 

Nr zadania Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji z budżetu 

Gminy (łącznie 

w złotych) 

Realizator/ kwota dotacji Rodzaj zadania 

BOK/2017/3.1 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 
współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, w szczególności na terenie 

miasta. 

35.000,00 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 

Barlinku (35.000zł) 
Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej. 

 

 
 

BOK/2017/3.2 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, 

w szczególności na terenie miasta. 

30.000,00 Barlinecka Akademia Futbolu (13.000zł) 

Indywidualna Szkoła Futbolu (13.000zł) 

 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 

Barlinku (4.000zł) 

BOK/2017/3.3 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 
terenie wiejskim w m. Mostkowo. 

20.000,00 KS „KORAL” Mostkowo (20.000zł) 

 

BOK/2017/3.4 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie lekkiej atletyki. 

15.000,00 Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 

„LUBUSZ” Barlinek (15.000zł) 

BOK/2017/3.5 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie wiejskim w m. Lutówko. 

14.000,00 

 

KS „ISKRA” Lutówko (14.000zł) 

 



BOK/2017/3.6 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie wiejskim w m. Płonno. 

9.000,00 

 

 

KS „GROM” Płonno (9.000zł) 

 

BOK/2017/3.7 Organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie miasta. 

5.000,00 Stowarzyszenie Aperto Porto (3.000zł) 

/kobieca piłka nożna/ 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 

Barlinku (2.000zł)  

BOK/2017/3.8 Organizowanie szkolenia sportowego, lub 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym, lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie sztuk walki. 

8.500,00 

 

Akademia Sportów Walki BORAN TEAM 

(5.000zł) 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 

Barlinku (3.500zł) 

BOK/2017/3.9 Organizowanie szkolenia sportowego, lub 
organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym, lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki siatkowej. 

3.500,00 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 
Barlinku (3.500zł) 

BOK/2017/2.1 Upowszechnianie kultury ludowej oraz 

podejmowanie przedsięwzięć umacniających 

poczucie tożsamości i różnorodności 

kulturowej i integracji społecznej.  

12.000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic 

(12.000zł) 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz 
podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

BOK/2017/2.2 Organizacja widowiska artystycznego 

nawiązującego do tradycji sobótkowej 

podczas Dni Barlinka. 

5.000,00 Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały 

Dom Kultury”  (5.000zł) 

BOK/2017/2.3 Upowszechnianie kultury w szczególności 

poprzez muzykę poważną, chóralną lub 

sakralną, w tym organizacja dwóch 
koncertów.  

8.190,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” 

(8.190zł) 

OPS/2017/1 Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i 

integracji społecznej osób w podeszłym 

wieku.  

 

18.000,00 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 

Okręgowy w Szczecinie (10.000zł) 
Pomoc społeczna i działalność 

na rzecz osób w wieku 

emerytalnym. 
Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

(8.000zł) 

          



Informacja nt. zrealizowanych w roku 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 

dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz 

o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). 

Nr zadania Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji z budżetu 

Gminy (łącznie 

w złotych) 

Realizator/ kwota dotacji Rodzaj zadania 

BOK/2016/3.1 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 
współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie miasta. 

52.000,00 
 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 

Barlinku (24.850zł) 
Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 

fizycznej. 

 
 

 

Barlinecka Akademia Futbolu (22.050zł) 

Indywidualna Szkoła Futbolu (5.100zł) 

BOK/2016/3.2 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie lekkiej atletyki. 

10.000,00 Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 

„LUBUSZ” Barlinek (10.000zł) 

BOK/2016/3.3 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie wiejskim w m. Mostkowo. 

29.000,00 KS „KORAL” Mostkowo (29.000zł) 

 

BOK/2016/3.4 Organizowanie szkolenia sportowego, 
organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

różnych dyscyplinach sportu. 

3.500,00 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 
Barlinku (3.500zł) /piłka siatkowa kobiet/ 

BOK/2016/3.5 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie wiejskim w m. Lutówko. 

14.000,00 KS „ISKRA” Lutówko (14.000zł) 

 



BOK/2016/3.6 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie wiejskim w m. Płonno. 

9.000,00 KS „GROM” Płonno (9.000zł) 

 

BOK/2016/3.7 Organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie miasta. 

8.200,00 Towarzystwo Miłośników Barlinka  (dotacja 

przyznana 7.000zł; dotacja przekazana 3.500zł 

w związku z rozwiązaniem umowy) 

Stowarzyszenie Aperto Porto (1.200zł) 

/kobieca piłka nożna/ 

BOK/2016/3.8 Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 
zakresie sztuk walki. 

10.500,00 Akademia Sportów Walki BORAN TEAM 

(7.000zł) 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w 

Barlinku (3.500zł) 

BOK/2016/2.1 Upowszechnianie kultury ludowej oraz 

podejmowanie przedsięwzięć umacniających 

poczucie tożsamości i różnorodności 

kulturowej i integracji społecznej.  

12.000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic 

(12.000zł) 

 

Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

BOK/2016/2.2 Organizacja widowiska artystycznego 

nawiązującego do tradycji sobótkowej 

podczas Dni Barlinka. 

5.000,00 Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały 

Dom Kultury”  (5.000zł) 

BOK/2016/2.3 Organizacja widowiska artystycznego w 

zakresie śpiewu chóralnego. 
3.000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” 

(3.000zł) 

OPS/2016/1 Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i 

integracji społecznej osób w podeszłym 

wieku.  

14.000,00 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 

Okręgowy w Szczecinie (10.000zł) 
Pomoc społeczna i 

działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym. 

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

(4.000zł) 

          

  

  


