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Sprawozdanie za rok 2014 
z realizacji programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi                 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 
 Zgodnie z § 19 ust. 3 uchwały NR XLVII/566/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia  
28 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2014, sporządzono zbiorcze sprawozdanie z prowadzonej przez poszczególne Referaty 
Urzędu Miejskiego i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki 
organizacyjne Gminy współpracy za rok 2014.  
Przedmiotowe informacje zostały sporządzone przez: 
1. Barlinecki Ośrodek Kultury 
2. Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii  
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 
4. Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych w/m 
5. Referat Gospodarowania Nieruchomościami w/m   
6. Inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 
7. Referat Finansowo – Budżetowy w/m. 

 
Zgodnie z §20 uchwały NR XLVII/566/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 

listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2014, miernikami efektywności programu w danym roku są informacje dotyczące w 
szczególności: 
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych – 21; 
2) liczby zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym – 19; 
3) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 
w ramach środków finansowych przekazanych przez Gminę – 22; 
4) wysokości środków Gminy przekazanych na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)) – 212.479,65 zł; 
5) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 24; 
6) liczby dotacji udzielonych w trybie art. 19a ustawy – 0; 
7) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z 
odrębną uchwałą Rady – 1. 
 

I. Barlinecki Ośrodek Kultury 

 
*Barlinecki Ośrodek Kultury współrealizował ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowo-
Turystycznym „Pegaz” zadanie publiczne: "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Zabawa 
na całego!" dofinansowany w wysokości 5000,00 zł ze środków Gminy Barlinek oraz  
"Nordic Walking dla każdego!!!" dofinansowanie w wysokości 6000,00 zł ze środków Gminy 
Barlinek. 
 



*BOK umożliwia prezentację dorobku lokalnej społeczności, organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie  Gminy Barlinek: 
- Podczas cyklicznych imprez i uroczystości na stałe wpisanych w Kalendarz Imprez BOK- 
Dni Barlinka, Pożegnanie Lata - prezentowały swoje osiągnięcia i działania: Uniwersytet III 
Wieku, Klub Seniora, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”, Feeling Dance Group, 
Fabryka Tańca Barlinek, Stowarzyszenie „Sieja” 
- Uniwersytet III Wieku był współorganizatorem Inauguracji Roku Akademickiego oraz Roku 
Kulturalnego. 
 
*Współpraca z Barlineckimi Sympatykami Piłki Siatkowej w zakresie organizacji Mistrzostw 
Barlinka w Piłce Siatkowej i Letnie Grand Prix w Piłce Siatkowej. 
 
*Współpraca Muzeum Regionalnego z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana 
(Muzeum Cafe – spotkanie z Bartłomiejem Ilecewiczem, projekcja filmu dokumentalnego 
„Żołnierze Wyklęci–pamięć odzyskana”, prezentacja wystawy plenerowej „Żołnierze 
wyklęci–sylwetki niezłomnych”, wystawa plenerowa + dyskusja „Jedna Burza – dwa 
powstania” w związku z 70-tą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego”, Terenowe Koło 
Związku Sybiraków (Muzeum Cafe). 
 
*Współpraca z OSP Barlinek podczas organizacji imprez w zakresie zabezpieczenia imprez. 
 
*Centrum Informacji Turystycznej organizowało: Rajd Papieski NW do Mostkowa. II Marsz 
studentów UTW 2014 - współorganizator: UTW Barlinek; Finał Centralnego XLII OMTTK 
PTTK w Barlinku - współorganizator: PTTK Zarząd Centralny Warszawa; Rajd NW "Na 
szlaku młynów w Dolinie Płoni"- współorganizator: Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej, 
Nadleśnictwo Barlinek, Stowarzyszenie  "Młyn Papiernia”. 
 
*Biblioteka Miejska organizowała: ogólnopolską akcję „Wolność czujesz to?” wspólnie z 
Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek wspólnie z Uniwersytetem III Wieku. 
 
*BOK udziela pomocy w dziedzinie reklamowania i propagowania (portale internetowe, 
prasa lokalna) imprez odbywających się w Gminie Barlinek. 
 
*ECS jest siedzibą Klubu Seniora, Związku Dzieci Wojny, Barlineckiego Uniwersytetu III 
Wieku, Klubu Szachowego „Lasker”, Związku Sybiraków, Lions Club, Zespołu Śpiewaczego 
„Retro”, chóru „Halka”, zespołu „Fabryka Tańca”, zespołu „Feeling Dance Group”, Zespołu 
Śpiewaczego „Barliniacy”, zespołu muzycznego Classic Band,  Studia Piosenki, Ogniska 
Muzycznego, Związku Pszczelarzy, Stowarzyszenia „Mój dom”, Towarzystwa Miłośników 
Barlinka oraz Organizacji Przedsiębiorców Barlinek. ECS wspólnie ze stowarzyszeniami 
organizował - „Święto rocznicowe ECS”,  „Akcję liść”, „Dzień Matki”. Udostępnianie sal dla 
spotkań Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. 
 
                                                                                                  

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  
� poradnictwa i konsultacji 
� spotkań z terapeutami 
� zajęć ogólno-terapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin 
� organizowanie czasu wolnego dla w/w zainteresowanych. 

 
• Caritas – współorganizator z tut. Ośrodkiem kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z 
najuboższych oraz dysfunkcyjnych rodzin, korzystających z pomocy społecznej, pomoc w 
formie paczek żywnościowych. 
 
• Polski Komitet Pomocy Społecznej wraz z Klubem Seniora „Złota Strzecha” – działania na 
rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia: 

� Pozyskiwał środki finansowe w ramach programu PEAD poprzez dystrybucję żywności 
wśród najsłabszych grup – najuboższych. W ramach tego programu PKPS objął około 600 
podopiecznych OPS, rozdysponował ponad 5 ton żywności. 

� Organizował czas wolny w formie spotkań integracyjnych, festynów itp. 
� Pozyskiwał środki od sponsorów, które przeznaczał na zadania pomocowe skierowane 

do osób i rodzin wymagających wsparcia. 
� Prowadził wspólnie z OPS magazyn odzieżowy, pozyskując odzież. 
� Prowadził sekcje: tenisową, Nordic Walking, rytmiczną i kulinarną, promując 

okolicznościowe święta, zdrowy styl życia i profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom. 
� Świadczył pomoc osobom starszym, schorowanym z udziałem tut. Ośrodka 
� Podejmował działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
• 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 udostępnia 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 łączenie z przedsięwzięciami w ramach 
wolontariatu. 



      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. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  
 

W roku 2014, w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszono konkurs na wsparcie realizacji zadań 
publicznych, dający możliwość ubiegania się o środki finansowe organizacjom 
pozarządowym: 
• OPS/2014/1.1 - nazwa zadania - "Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i 

zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, 
przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek" – o środki 
finansowe wystąpiło 1 stowarzyszenie: 

   - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”. 
• OPS/2014/1.2 - nazwa zadania - "Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 

sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Barlinek, organizacja imprez sportowych" - o środki finansowe wystąpiły 3 
stowarzyszenia:   

  - Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” Barlinek 
  - Stowarzyszenie Klub Żeglarski TKKF „Sztorm” 
  - Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „Pegaz”. 
• OPS/2014/1.3 - nazwa zadania - "Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 

tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Barlinek" -  o środki finansowe wystąpiły 2 stowarzyszenia:   

  - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „Barlinek-Uśmiechy”  
  - Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”. 
• OPS/2014/1.4 - nazwa zadania - "Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży 

oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek" - o wsparcie finansowe ubiegło się 1 
stowarzyszenie: 

   - Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „Pegaz”.  
• OPS/2014/1.5 - nazwa zadania - "Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla 
członków Klubu i ich rodzin" - o wsparcie finansowe ubiegło się 1 stowarzyszenie: 

   - Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta. 
• OPS/2014/1.6 - nazwa zadania - "Wspieranie zadania publicznego z zakresu działalności 

na rzecz ochrony i promocji zdrowia polegającego na podejmowaniu działań wobec 
nietrzeźwych mieszkańców Gminy Barlinek, którzy swoim zachowaniem dają powód do 
zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i zdrowiu lub życiu 
i zdrowiu innych osób" - o wsparcie finansowe ubiegło się 1 stowarzyszenie: 

   - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym ,,Przełom” z siedzibą w Gorzowie .              
Wysokość środków Gminy przekazanych na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe - 84.979,65 zł. 

 
Ponadto o wsparcie finansowe wystąpiły inne organizacje pozarządowe takie jak: 
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Barlinku 
 - Zespół Śpiewaczy "Barliniacy" 



 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
 
Reasumując: 

1. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych -  9 
2. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym- 9 
3. Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

publicznych w ramach środków finansowych przekazanych przez gminę - 9 
4. Wysokość środków Gminy przekazanych na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe - 84.979,65 zł 
5. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 9. 
 
Informacja o planach i działaniach na rok 2014 została przekazana organizacjom 

pozarządowym w formie: 
• ogłoszenie 1 konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego skierowanych do 

organizacji pozarządowych – informacje o ogłoszeniu i w sprawie rozstrzygnięcia 
w/w konkursów zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz na stronie internetowej organu 
administracji publicznej. 

 
 

IV. Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych 

 
W roku 2014 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze 
zm.), w zakresie:  
− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  
− 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 i działalności na rzecz osób wieku emerytalnym. 
Łącznie 12 różnych organizacji pozarządowych realizowało 10 zadań publicznych 
(szczegółowy wykaz poniżej).  
 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazan

ej dotacji 

z budżetu 

Gminy 

(łącznie w 

złotych) 

Realizator/ kwota dotacji 
Rodzaj 

zadania 

Organizowanie szkolenia sportowego 

oraz organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie miasta. 

46.500,00 

 

Barlinecka Akademia Futbolu 

(6.000zł) 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju Sportu w Barlinku     

(I umowa - 5.000zł) 

MKS Pogoń (13.500zł) 

Stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju Sportu w Barlinku 

(II umowa - 22.000zł) 



Organizowanie szkolenia sportowego 

oraz organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w 

zakresie lekkiej atletyki. 

5.000,00 

Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy „LUBUSZ” 

Barlinek (5.000zł) 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

16.000,00 

Klub Sportowy „KORAL” 

Mostkowo (16.000zł) 

 

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. Rychnów. 

12.000,00 

Klub Sportowy 

„SPARTAKUS” Rychnów 

(12.000zł) 

 

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. 

8.000,00 

Klub Sportowy „ISKRA” 

Lutówko (8.000zł) 

 

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. 

8.000,00 

Klub Sportowy „GROM” 

Płonno (8.000zł) 

 

Organizowanie imprez sportowych w 

zakresie piłki nożnej w szczególności na 

terenie miasta. 

7.000,00 

Towarzystwo Miłośników 

Barlinka (7.000zł) 

Upowszechnianie kultury ludowej oraz 

podejmowanie przedsięwzięć 

umacniających poczucie tożsamości i 

różnorodności kulturowej i integracji 

społecznej.  

15.000,00 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dziedzic (10.000zł) 

 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr 

kultury i 

dziedzictwa 

narodowego oraz 

podtrzymywanie i 

upowszechnianie 

tradycji 

narodowej, 

pielęgnowanie 

polskości oraz 

rozwój 

świadomości 

narodowej, 

obywatelskiej i 

kulturowej. 

Organizowanie widowisk artystycznych 

lub kabaretowych. 

Barlinecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku (5.000zł) 

Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i 

integracji społecznej osób w podeszłym 

wieku.  

 
10.000,00 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Zarząd Okręgowy 

w Szczecinie (10.000zł) 

Pomoc społeczna 

i działalność na 

rzecz osób w 

wieku 

emerytalnym. 

 

Suma 127.500,00 

          
Reasumując: 
1. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych -  12. 
2. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym- 10. 



3. Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 
w ramach środków finansowych przekazanych przez gminę – 13. 

4. Wysokość środków Gminy przekazanych na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe - 127.500,00 zł. 

5. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 15. 
 
 Prowadzono i systematycznie aktualizowano „mapę aktywności” - elektroniczną bazę 
danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek, na podstawie 
informacji dostarczanych przez zainteresowane organizacje. 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 szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie 
Gminy Barlinek. Informowano także o różnego typu szkoleniach lub programach 
organizowanych przez inne jednostki.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych byli zapraszani do prac w komisjach 
konkursowych dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

Zorganizowano spotkanie 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 2015.  
 

 

V. Referat Gospodarowania Nieruchomościami 
 
W ramach ograniczania bezdomności zwierząt zlecono realizację zadania polegającego 

na sterylizacji i kastracji oraz dokarmiania kotów wolno żyjących z terenu Gminy Barlinek  
dla Fundacji „Przyjaciele Czterech Łap”, na zasadach określonych w ustawie o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz.856). Fundacja przeprowadziła realizację zlecenia na mocy 
porozumienia z Gminą Barlinek z dnia 30.04.2014 r. oraz umowy pomiędzy Gminą Barlinek 
a lekarzem weterynarii na łączny koszt zabiegów w kwocie 700 zł. 
 Celem ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy współpracujemy 
również z Inspektoratem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami 
ANIMALS z Barlinka. 

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. 

W ramach działalności na rzecz ochrony środowiska: 
1. Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego w kwocie 6000,00 zł na zarybianie 

jezior na terenie Gminy Barlinek, 
2. Współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie: 

• nadzoru nad użytkami ekologicznymi, 
• przestrzegania zachowania ciszy na terenie jeziora i strefie przybrzeżnej, 
• zachowania czystości i porządku strefy przybrzeżnej i linii brzegowej, 
• walka z nielegalnym połowem ryb (kłusownictwem). 

 



VI. Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego (OC) 
 

W 2014 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 Dziedzicach, 

� Ochotniczą Strażą Pożarną w Lutówku, 

� Ochotniczą Strażą Pożarną w Łubiance, 

� Ochotniczą Strażą Pożarną w Mostkowie, 

� Ochotniczą Strażą Pożarną w Płonnie, 

� Ochotniczą Strażą Pożarną w Rychnowie. 
Zakres współpracy obejmował: 

� pomoc merytoryczną w statutowej działalności, 

� utrzymanie remiz strażackich, 

� przekazanie dotacji w wysokości 12000,00 zł, 

� przekazanie pojazdu typu „BUS” i pomoc w przebudowie na pojazd specjalistyczny 
(osobowo-operacyjny), 

� finansowanie bieżącej działalności jednostek OSP w wysokości 303 341,45 zł. 
 
 

VII. Referat  Finansowo – Budżetowy 
 

Wykaz dotacji na 2014 rok dla jednostek i organizacji pozagminnych w Gminie Barlinek. 

W 2014 roku Gmina Barlinek udzieliła następujących dotacji z pominięciem otwartego 
konkursu ofert: 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Barlinku – 12.000,00 zł 
2. Stowarzyszenie „W Rękach Młodych Przyszłość Rychnowa” – 54.437,57 zł 
3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – 1.501.135,44 zł 
4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostkowo – 88.068,48 zł 
5. Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barlinku – 10.000,00 zł. 
6. Parafia  Rzymskokatolicka Świętego Antoniego z Padwy w Mostkowie – 2 649,96 zł. 
7. Parafia  Rzymskokatolicka Świętego Bonifacego w Barlinku – 10 000,00 zł. 
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Dział Rozdział § Nr umowy       
Plan wg uchwały 

budżetowej na 
2014 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 5 6 7 8 9 10 11

754 75412 2820 Porozumienie 6 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 -

6 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00

851 85154 2820 01/PłnB/2014 * * 14 979,65 14 305,78 673,87 

Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i 

zachowań ryzykownych wsród dzieci i 

młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, 

przejawiającą trudności emocjonalne i 

wychowawcze z terenu Gminy Barlinek/ 

[OPS/2014/1.1]    " " " " " 

851 85154 2820 08/PłnB/2014 * * 15 000,00 15 000,00 0,00 

Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych 

od alkoholu i ich rodzin poprzez pomoc w 

wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla 

członków Klubu i ich rodzin / 

[OPS/2014/1.5]  " " " " " 

851 85154 2820 02/PłnB/2014 * * 6 000,00 6 000,00 0,00 

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 

sportowych, żeglarskich i spotkań 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych 

/ 

[OPS/2014/1.2]   " " " " " 

851 85154 2820 07/PłnB/2014 * * 5 000,00 5 000,00 0,00 

Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i 

młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu 

gminy Barlinek / 

[OPS/2014/1.4]   " " " " " 

851 85154 2820 06/PłnB/2014 * * 15 000,00 15 000,00 0,00 

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 

tanecznych, muzycznych i spotkań 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Barlinek / 

[OPS/2014/1.3]  " " " " "

Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu:

Zakres: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Stowarzyszenie pn. "Ochotnicza 
Straż Pożarna w Barlinku"

Stowarzyszenie Kulturalno-
Turystyczno-Sportowe "Pegaz" 

w Barlinku

Międzyszkolny Ludowy Klub 
Sportowy "Lubusz" Barlinek

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Tańca "Barlinek-Uśmiechy" 

w Barlinku

Nazwa organizacji

Zakres: Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu:

RAZEM

Wykaz dotacji na 2014 rok dla jednostek i organizacji pozagminnych w  Gminie Barlinek               

4

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
"Bratek" w Barlinku

Barlinecki Klub Abstynenta w 
Barlinku
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851 85154 2820 05/PłnB/2014 * * 15 000,00 15 000,00 0,00 

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 

tanecznych, muzycznych i spotkań 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Barlinek / 

[OPS/2014/1.3]  " " " " "

851 85154 2820 04/PłnB/2014 * * 3 000,00 3 000,00 0,00 

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 

sportowych i spotkań profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, 

organizacja imprez sportowych / 

[OPS/2014/1.2]  " " " " " 

851 85154 2830 09/PłnB/2014 * * 5 000,00 5 000,00 0,00 

Wspieranie zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz ochrony i promocji 

zdrowia polagającego na podejmowaniu 

działań wobec nietrzeźwych mieszkańców 

Gminy Barlinek, którzy swoim zachowaniem 

dają powód do zgorszenia, znajdują się w 

okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i 

zdrowiu lub życiu innych osób /  [OPS/2014/1.6] 

" " " " "

851 85154 2820 03/PłnB/2014 * * 6 000,00 6 000,00 0,00 

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 

sportowych, żeglarskich i spotkań 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych 

[OPS/2014/1.2]   " " " " " 

85 000,00 85 000,00 84 979,65 84 305,78 673,87 X

852 85295 2820
ROSK.IV.524.
3/2014/2985 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 742,38 257,62 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

i działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym  / [OPS/2014/1]  " " "

10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 742,38 257,62 X

921 92195 2820
ROSK.IV.524.
2/2014/3201 10 000,00 10 000,00 0,00 

Upowszechnianie kultury ludowej oraz 

podejmowanie przedsięwzięć umacniających 

poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej 

i integracji społecznej  /[BOK/2014/2.1] " "

921 92195 2820
ROSK.IV.524.
2/2014/3208 5 000,00 5 000,00 0,00 

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej / [BOK/2014/2.2] " " 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 X

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Uzależnionym "Przełom" w 

Gorzowie Wlkp.

Stowarzysznie Przyjaciół "Feeling 
Dance Group" w Barlinku

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Barlinku

Klub Żeglarski TKKF "Sztorm"              
w Barlinku

Stowarzyszenie Kulturalno-
Turystyczno-Sportowe "Pegaz" 

w Barlinku

RAZEM

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Okręgowy w Szczecinie

Zakres: Pomoc dla ludzi starszych

RAZEM

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic 
w Dziedzicach

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

RAZEM

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Zakres: realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej

* *
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926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3224 * ** 13 500,00 12 260,00 0,00 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki 

nożnej w szczególności na terenie miasta /  

[BOK/2014/3.1]       '' '' " "

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3169 * ** 12 000,00 12 000,00 0,00 

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. Rychnów                                      

/ [ BOK/2014/ 3.4 ] " 

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3161 * ** 8 000,00 8 000,00 0,00 

Organizowanie szkolenia młodzieży i dorosłych 

na terenie wiejskim w szczególności w oparciu 

o bazę sportową w miejscowości Lutówko oraz 

organizowanie lub udział we 

współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki 

nożnej  / [ BOK/2014/ 3.5 ] " 

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3194 * ** 16 000,00 16 000,00 0,00 

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 / [ BOK/2014/ 3.3 ] " 

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3200 * ** 5 000,00 5 000,00 0,00 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

lekkiej atletyki                                                     

/  [ BOK/2014/3.2 ] " 

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3207 * ** 6 000,00 6 000,00 0,00 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

uczestniczenie we współzawodnictwie 

sportowym w zakresie piłki nożnej                        

/              [ BOK/2014/3.1 ]  " " " "

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3199 * ** 8 000,00 8 000,00 0,00 

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  /  [BOK/2014/3.6]     " 

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3209 * ** 5 000,00 5 000,00 0,00 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej      w szczególności na terenie 

miasta/   [ BOK/2014/3.1 ]  " " " "

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

Międzyszkolny Ludowy Klub 
Sportowy "Lubusz" w Barlinku

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Miejski Klub Sportowy  "Pogoń" 
Barlinek

Klub Sportowy "Spartakus" 
Rychnów

Klub Sportowy "ISKRA" w Lutówku

Klub Sportowy "Koral" w Mostkowie

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Sportu w Barlinku

Klub Sportowy "Grom" Płonno

Barlinecka Akademia Futbolu
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926 92605 2820

ROSK.IV.524.
4/2014/10224 * ** 22 000,00 22 000,00 0,00 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej w szczególności na terenie miasta / 

[BOK/2014/3.8] " " " " " "

926 92605 2820

ROSK.IV.524.
1/2014/3688 * ** 7 000,00 6 998,09 1,91 

Organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej w szczególności na terenie miasta  

/  [BOK/2014/3.7]    " 

120 000,00 102 500,00 102 500,00 101 258,09 1,91 X

236 000,00 224 500,00 224 479,65 222 306,25 933,40 X

* Załącznik nr 18 do Uchwały nr XLVIII/585/2013 Rady  Miejskiej w Barlinku z dnia 20.XII.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok.

** Załącznik nr 18 do Uchwały nr XLVIII/585/2013 Rady  Miejskiej w Barlinku z dnia 20.XII.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok, Uchwała Nr LII/653/2014 r. Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.III.2014 r.  w sprawie zmiany 

budzetu Gminy Barlinek na 2014 rok,  Zarządzenie Nr 180/2014  Burmistrza Barlinka  z 22.VIII.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 r., Zarządzenie Nr 209/2014  Burmistrza Barlinka z 06.X.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Barlinek na 2014 r.

" " " " ' " Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 20 sierpnia 2014 r.w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 " " Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Barlinka z dn. 07.III.2014 r. w w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 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.

Towarzystwo Miłosników Barlinka

    Kolumna 6 - Uchwała nr XLVIII/585/2013 Rady  Miejskiej w Barlinku z dnia 20.XII.2013 r. (załącznik nr 18),   

RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE

" " " "  Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 10.III.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

" " " " "  Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 25.III.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

" Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 07.III.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Sportu w Barlinku

" " " Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 07.III.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i dzialalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym.


