
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2011 Gminy Barlinek z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

I. Barlinecki Ośrodek Kultury

Barlinecki Ośrodek Kultury współrealizował ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowo-
Turystycznym „Pegaz” zadania publiczne:

Urzędu Marszałkowskiego „Wielka Siódemka Barlinecka zawody pucharu Polski
PWNW” Otwarte Mistrzostwa Barlinka Europejskiej Stolicy Nordic Walking. Pozyskano
środki 10.000,-.

Gminy Barlinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – '’Spotkania
Barliniaków przy zabawie i śpiewie” dofinansowane w kwocie 10.500,-.

* 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”, Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich, Klub Seniora, Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic, Koło Pszczelarzy.

- Współpraca z Klubem ''Boran'' w organizacji Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej
MMA, oraz 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 podczas
Europejskiej Nocy Muzeów „Spotkajmy się w Dziedzicach”.

* Współpraca z OSP Barlinek podczas organizacji imprez w zakresie zabezpieczania
imprez.

* Centrum Informacji Turystycznej współpracowało ze Stowarzyszeniem Młyn Papiernia
przy opracowaniu  trasy młynów okolic Barlinka.

Współpraca z PTTK Ziemia Szczecińska oraz Zachodniopomorską Organizacją
Turystyczną dotyczącą promocji miasta.

CIT wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dziedzic zorganizował Rajd Karnawałowy.
Promocja działań Nordic Walking przez Klub Seniora „Złota Strzecha”.

* Biblioteka Miejska zorganizowała cztery spotkania z dziećmi  ze Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom „Bratek”- w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

* Barlinecki Klub Krótkofalowców ma swoją siedzibę w BOK, brał udział w Majówce na
Rynku Miejskim. 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, Związku
Sybiraków, Barlineckiego Uniwersytetu III Wieku, Klubu Szachowego „Lasker”, Lions-Club,
Zespołu Śpiewaczego „Retro”,, Chóru „Halka”, Zespołu „Fabryka Tańca”, Zespołu „Feeling”



* W BOK odbywają się spotkania Związku Koła Pszczelarzy.

II.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

Zestawienie przyznanych organizacjom pozarządowym dotacji w roku 2011.
Łącznie 9 organizacji realizowało 4 różne zadania publiczne (szczegółowy wykaz poniżej).
Z każdą organizacją zawarto jedną umowę na realizację zadania publicznego (łącznie zawarto
9 umów).

Lp. Nazwa stowarzyszenia Kwota
dotacji

Realizacja zadnia publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – pn. prowadzenie
dziennego ośrodka wsparcia

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek 20.000 zł
Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

społecznym – pn. izolacja osób będących pod wpływem alkoholu oraz prowadzenie terapii dla osób
uzależnionych od alkoholu

1. Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” 6.000 zł
Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

społecznym – pn. pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego, pomoc członkom rodzin osób
uzależnionych, organizacja zajęć ogólnoterapeutycznych

1. Barlinecki Klub Abstynenta 3.046 zł
Realizacja zadania z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – pn. organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych i
spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych

1.  Stowarzyszenie Klub Sportowy „Trojan” Strąpie 10.300 zł
2. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno 3.000 zł
3. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko 3.000 zł
4. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Spartakus” Rychnów 4.100 zł
5. Stowarzyszenie Klub Żeglarski TKKF „Sztorm” Barlinek 8.000 zł
6. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” 5.000 zł
                                                                               Łącznie kwota przyznanych dotacji:   62.446 zł

W związku z ogłoszonymi w roku 2011 konkursami wydano cztery zarządzenia
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.

Wszystkie w/w zadania realizowane były w wyniku przeprowadzonej procedury
konkursowej zgonie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

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” – dofinansowanie do działań na rzecz

dzieci i młodzieży wymagających wsparcia w zakresie profilaktyki i kompensacji braków
(zajęcia indywidualne i grupowe, terapia specjalistów – wg programu socjoterapii).

     Bezpośredni  realizator –   Świetlica  „Dziupla”.  Kwota przeznaczona 20.000zł
wg ustawowej umowy.

•        Barlinecki Klub Abstynenta – stowarzyszenie, które realizuje zadania z zakresu
uzależnień uzależnień i współuzależnień, otrzymuje dofinansowanie ze środków na
„przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

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.

Zadania zrealizowano na podstawie porozumienia na kwotę: 3.046,00zł oraz
sfinansowanie wynagrodzenia Gospodarza Klubu -6.500zł.

•        Caritas – współorganizator z tut. Ośrodkiem kolonii letnich, ferii zimowych dla dzieci i
młodzieży z najuboższych oraz dysfunkcyjnych rodzin, korzystających  pomocy
społecznej OPS-u, otrzymuje dofinansowanie do w/w akcji.

Realizacja w/w zadania – to 15.000zł.
•        Kluby sportowe – stowarzyszenia, które otrzymały dotację na realizację zadań w

zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki na
łączną kwotę: 33.400,00zł.
�      10.300,00zł – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Trojan” Strąpie
�        3.000,00zł – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno
�        3.000,00zł – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko
�        4.100,00zł – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Spartakus” Rychnów
�        5.000,00zł – Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz”
�        8.000,00zł – Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm”
•        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. Kwota
przekazana to 6.000,00zł.

•        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
430 podopiecznych OPS, rozdysponował około 80 ton żywności wśród najuboższych.
�      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 przy udziale tut. Ośrodka.
Zadanie zrealizowano z budżetu gminy w ramach porozumienia na kwotę 10.000,00zł.
•        Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
• Polski Związek Niewidomych
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Współpraca w ramach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom:
�      Spotkania integracyjne ze specjalistą do spraw uzależnień oraz przeciwdziałania

przemocy organizowane dla członków w/w organizacji.
•        Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

funkcjonujący przy tut. Ośrodku współpracował z partnerem stowarzyszeniem z Niemiec
miasta Prenzlau.

 
 



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.

III.  Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

W roku 2011 zlecono realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Barlinek w
trybie otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, których realizacja trwała do końca grudnia 2011r. Łącznie 13 podmiotów
realizowało 8 różnych zadań publicznych (szczegółowy wykaz poniżej). Z każdą organizacją
zawarto 1 umowę na realizację zadania publicznego (łącznie 13 umów).

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania kwota przyznanej
dotacji (w złotych)

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1. Forum Inicjatyw

Oświatowych w
Barlinku

„Wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek poprzez
oddziaływanie, informowanie i propagowanie idei
społecznego wsparcia szkół i placówek”

3.000

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
2. Stowarzyszenie

Przyjaciół Dziedzic w
Dziedzicach

„Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie
przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i
różnorodności kulturowej i integracji społecznej”

10.000

3. Stowarzyszenie
Kulturalno –
Turystyczno –
Sportowe  „PEGAZ”
w Barlinku

„Upowszechnianie kultury, tradycji i tożsamości narodowej
w szczególności poprzez śpiew” -„Spotkania Barliniaków
przy zabawie i śpiewie”

10.000

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

4. Stowarzyszenie
Miejski Klub
Sportowy „POGOŃ”
Barlinek

„Organizowanie szkolenia oraz organizowanie lub
uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w
zakresie piłki nożnej”

280.000

5. Klub Sportowy
„Iskra” Lutówko

8.600

6. Klub Sportowy
„Trojan” Strąpie

10.000

7. Klub Sportowy
„Grom” Płonno

7.400

8. Klub Sportowy
„Spartakus” Rychnów

6.000

9. Klub Sportowy
„Koral” w Mostkowie

„Organizowanie szkolenia w oparciu o bazę sportową na
terenach wiejskich oraz organizowanie lub uczestniczenie
we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej”

20.000

10. Klub Żeglarski TKKF
„SZTORM” w
Barlinku

„Organizowanie szkolenia oraz organizowanie lub
uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w
zakresie żeglarstwa”

12.900



11. Międzyszkolny
Ludowy Klub
Sportowy „LUBUSZ”
w Barlinku

„Organizowanie szkolenia oraz organizowanie lub
uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w
zakresie lekkiej atletyki”

7.500

12. Klub Szachowy
„LASKER” w
Barlinku

„Organizowanie szkolenia oraz organizowanie lub
uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w
szachach”

7.600

w zakresie pomocy społecznej
13. Polski Komitet

Pomocy Społecznej
Zarząd Okręgowy w
Szczecinie

„Realizacja programów służących aktywizacji i integracji na
zadanie społecznej osób w podeszłym wieku”

10.000

     RAZEM 393.000

Prowadziliśmy i systematycznie aktualizowaliśmy „mapę aktywności” - elektroniczną
bazę danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek ze
wskazaniem zakresu ich działalności, na podstawie informacji dostarczanych przez
zainteresowane organizacje. Raz w roku formularz identyfikacyjny przesłano do organizacji
pozarządowych figurujących w mapie aktywności 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.

Informowaliśmy organizacje pozarządowe o różnego typu szkoleniach ogłaszanych przez
inne jednostki lub inicjowaliśmy takie szkolenia lub konsultacje, organizowane przez inne
jednostki pozarządowe.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych byli zapraszani i uczestniczyli w pracach
komisji 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 2012.

IV.  Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony
Środowiska

W roku 2011 w ramach ograniczania bezdomności zwierząt zlecono realizację zadania
polegającego na sterylizacji i kastracji kotów z terenu Gminy Barlinek  dla Fundacji
„Przyjaciele Czterech Łap” na zasadach określonych w ustawie o ochronie zwierząt (tekst
jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.).
Fundacja przeprowadziła realizację zlecenia na mocy porozumienia z Gminą Barlinek z dnia
01.02.2012 r. oraz umowy pomiędzy Gminą Barlinek a lekarzem weterynarii na łączny koszt
zabiegów w kwocie 4.500 zł.

W zakresie umożliwiania prezentacji działalności i dorobku organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Barlinek działania takie przeprowadzono podczas Dożynek Gminnych
2011 r. w miejscowości Płonno, gdzie możliwość prezentacji stworzono następującym organizacjom:
Towarzystwo Miłośników Barlinka, Koło Pszczelarzy Barlinku, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Odział w Barlinku, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.



V. Referat Finansowo – Budżetowy

Wykaz dotacji na 2011 rok dla jednostek i organizacji pozagminnych w Gminie
Barlinek

L.P. Dział Rozdział §
Nazwa

organizacji
Nr umowy / z

dnia

Plan wg
uchwały

budżetowej
na 2010 r.
w złotych

Plan po
zmianach w

złotych

Środki
otrzymane
w złotych

Środki
wykorzystane

w złotych

Środki
zwrócone w

złotych
Nazwa / nr konkursu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zakres: realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej

I. Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1 801 80195 2820

Forum
Inicjatyw

Oświatowych w
Barlinku

4/RFXII/2011 z
dn. 07.III.2011

r.
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 idei
społecznego wsparcia szkół i placówek /
[ROŚ/AS/2011/1.1] "

RAZEM 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 X

Zakres: Pomoc dla ludzi starszych

II. Zadania w zakresie pomocy społecznej

1 852 85295 2820

Polski Komitet
Pomocy

Społecznej
Zarząd Miasta i

Gminy w
Barlinku

1/RFXII/2011 z
dn. 07.III.2011

r.
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Realizacja programów służących aktywizacji i integracji
społecznej osób w podeszłym wieku / [OPS/AS/2011/1]
" " "



RAZEM 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 X

Zakres: realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej

III.
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1 921 92195 2820

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Dziedzic w
Dziedzicach

3/RFXII/2011 z
dn. 07.III.2011

r.
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/BL/2011/2.1] "

3 92 92195 2820

Stowarzyszenie
Kulturalno-

Turystyczno-
Sportowe
"Pegaz"

2/RFXII/2011 z
dn. 07.III.2011

r.
10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 995,43 4,57

Szkolenie i promowanie utalentowanej młodzieży i
dzieci w dziedzinie tańca, teatru, muzyki podczas
realizacji musicalu / [BOK/BL/2011/2.2] "

RAZEM 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 995,43 4,57 X

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

IV. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

1 926 92605 2820
MKS "Pogoń"
w Barlinku

13/RFXII/2011
z dn.

15.III.2011 r.
* * 280 000,00 217 208,36 0,00

Organizowanie szkolenia oraz organizowanie lub
uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w
zakresie piłki nożnej / BOK/SW/2011/3.1 '' ''

2 926 92605 2820
Klub Sportowy
"Spartakus"
Rychnów

9/RFXII/2011 z
dn. 15.III.2011

r.
* * 6 000,00 6 000,00 0,00

3 926 92605 2820
Klub Sportowy
"TROJAN" w

Strąpiu

6/RFXII/2011 z
dn. 15.III.2011

r.
* * 10 000,00 10 000,00 0,00

Organizowanie szkolenia w oparciu o bazę sportową na
terenach wiejskich oraz współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej / [ I /BOK/SW/2011/ 3.2 ] " "



4 926 92605 2820
Klub Sportowy

"ISKRA" w
Lutówku

5/RFXII/2011 z
dn. 15.III.2011

r.
* * 8 600,00 8 600,00 0,00

5 926 92605 2820
Klub Sportowy
"GROM " w

Płonnie

7/RFXII/2011 z
dn. 15.III.2011

r.
* * 7 400,00 7 400,00 0,00

6 926 92605 2820
Klub Sportowy

"Koral" w
Mostkowie

8/RFXII/2011 z
dn. 15.III.2011

r.
* * 20 000,00 20 000,00 0,00

7 926 92605 2820

Międzyszkolny
Ludowy Klub

Sportowy
"Lubusz" w

Barlinku

10/RFXII/2011
z dn.

15.III.2011 r.
* * 7 500,00 7 500,00 0,00

Organizowanie szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w zakresie lekkiej atletyki / [ I

/BOK/SW/2011/3.3 ] " "

8 926 92605 2820

Klub Żeglarski
TKKF

"Sztorm" w
Barlinku

11/RFXII/2011
z dn.

15.III.2011 r.
* * 12 900,00 12 900,00 0,00

Organizowanie szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w zakresie żeglarstwa / [ I

/BOK/SW/2011/3.4 ] " "

9 926 92605 2820
Klub Szachowy

"Lasker" w
Barlinku

12/RFXII/2011
z dn.

15.III.2011 r.
* * 7 600,00 7 600,00 0,00

Organizowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz
organizowanie imprez sportowych w szachach / [ I

/BOK/SW/2011/3.5 ] " "

RAZEM 60 000,00 360 000,00 360 000,00 297 208,36 0,00 X

OGÓŁEM DOTACJE 93 000,00 393 000,00 393 000,00 330 203,79 4,57 X

Objaśnienia:

" Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Barlinka z dn. 28.II.2011 r. w w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych

" " Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Barlinka z dn. 15.III.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację z 2011 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

" " " Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Barlinka z dn. 28.II.2011 r. w w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

* Załącznik nr 26 do Uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30.XII.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok, Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Barlinka z 07.I.2011 r. w sprawie zmiany
budżetu Gminy Barlinek na 2011 r., Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Barlinka z dnia 17.I. 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 r.



Źródło:
Kolumna 7 - Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30.XII.2010 r. (załącznik nr 26),
Kolumna 8 - Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30.XII.2010 r. (załącznik nr 26),
Kolumna 9,10,11- konto 224 2 ewidencji księgowej

Barlinek, dnia 04.04.2012 r.


