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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Barcin
z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2016 rok

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Otwarte konkursy ofert
W 2016 roku realizując Uchwałę Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin
z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2016 rok przeprowadzono
trzy otwarte konkursy ofert.
Konkurs nr 1
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację
3 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych
przez 3 organizacje pozarządowe udzielając dofinansowania o łącznej wartości
70.000 zł (Dział: 926, Rozdział: 92605, Paragraf: 2360).
Konkurs nr 2
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację
5 zadań

w

zakresie

ochrony

i

promocji

zdrowia

przeprowadzonych

przez

5 organizacji pozarządowych udzielając dofinansowania o łącznej wartości 11.500 zł
(Dział: 851, Rozdział: 85149, Paragraf: 2360), 1 zadania w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób i rodzin udzielając dofinansowania w wysokości
7955 zł (Dział: 852, Rozdział: 85295, Paragraf: 2360) oraz 4 zadań w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez
4 organizacje pozarządowe udzielając dofinasowania o łącznej wartości 35.800 zł
(Dział: 921, Rozdział: 92109, Paragraf: 2360).

Konkurs nr 3
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin powierzyła realizację
1 zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży finansując dotację w wysokości
19.992 zł (Dział: 851, Rozdział: 85154, Paragraf: 2360).
Tryb pozakonkursowy
W 2016 roku Gmina Barcin w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powierzyła realizację
zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” zrealizowało zadanie pn. „Now I can
– już nie boję się mówić po angielsku” o wartości 5460 zł.
WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W 2016 roku w ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące działania:
1. Zebrano propozycje zadań publicznych oraz wysokości dotacji celowych
(3 organizacje) i wykorzystano je przy tworzeniu uchwał w sprawie programu
współpracy i budżetu gminy na 2017 rok.
2. Przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami
pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2017 rok z udziałem przedstawicieli
7 organizacji.
3. Przekazywano organizacjom pozarządowym informacje o grantach, środkach
pomocowych i otwartych konkursach ofert, przesyłano informacje i newslettery
przeznaczone dla stowarzyszeń, informowano o zmianach w przepisach
prawnych i konsultacjach projektu rozporządzenia dotyczącego realizacji zadań
publicznych przez organizacje, przypominano o obowiązkach i terminach
wynikających z umów o realizację zadań publicznych.
4. Informacje o działalności organizacji pozarządowych działających w Gminie
Barcin przesyłano lokalnym mediom, publikowano na stronie internetowej
barcin.pl, w Pogłosie Barcina, na profilu w serwisie społecznościowym facebook
www.facebook.com/miastoigminabarcin/ i emitowano w Telewizji Lokalnej
Barcin.
5. Organizacje

pozarządowe

i

grupy

nieformalne

korzystały

z pomieszczeń

w Miejskim Domu Kultury, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba
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Wojciechowskiego, Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji sp. z o.o., placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz użyczały lub wynajmowały
obiekty,

pomieszczenia

i

nieruchomości

należące

do

Gminy

Barcin

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
6. Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w ramach zarządzania gminnymi
obiektami sportowymi współpracował z Ludowym Klubem Sportowym „Dąb”
Barcin, Klubem Sportowym „Zagłębie” Piechcin, Uczniowskim Klubem Sportowym
„Barcin”,

Uczniowskim

Klubem

Sportowym

„Piechcin”,

Stowarzyszeniem

Sportowym „Sokół” i Szkolnym Związkiem Sportowym. W 2016 roku gminna spółka
razem z Towarzystwem Imprez Rekreacyjnych i Sportowych zorganizowała
I Barciński Rodzinny Rajd Rowerowy, a ze Stowarzyszeniem Sportowym „Sokół”
przygotowano Paraolimpiadę dla dzieci i młodzieży na stadionie i projekt
„Aktywny senior” na basenie.
7. Miejski

Dom

Kultury

w

Barcinie

wspierał

merytorycznie,

organizacyjnie

i technicznie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Barcin.
W 2016 roku MDK wspólnie z sektorem społecznym zorganizował obchody
97. rocznicy

Powstania

Wielkopolskiego

1918/1919

(Towarzystwo

Pamięci

Powstania Wielkopolskiego Koło w Barcinie), Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (Ochotnicza Straż Pożarna i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków), Dni
Barcina i Gminny Dzień Seniora (Gminna Rada Seniorów, Gminna Rada Kobiet,
Regionalna Orkiestra „Kujawy”, Polski Związek Wędkarski, Ochotnicza Straż
Pożarna), Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej kapelmistrza oraz muzyków
Regionalnej Orkiestry „Kujawy”, Powitanie lata (1 Wodna Drużyna Harcerska
im. Adama Mickiewicza w Barcinie), Dożynki Gminne (Gminna Rada Kobiet
i Koła Gospodyń Wiejskich), Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną (Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin),
widowisko historyczno-religijne „Mesco Dux Polonie Baptizatur” (Towarzystwo
Miłośników Miasta i Gminy Barcin), obchody Narodowego Święta Niepodległości
(poczty sztandarowe Piechcińskiego Bractwa Kurkowego, Ochotniczej Straży
Pożarnej i 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza), Jarmark
Bożonarodzeniowy (Gminna Rada Kobiet, Klub Seniora „Wrzos” i Klub Seniora
„Białe

Zagłębie”).

Telewizja

Lokalna

Barcin

relacjonowała

wydarzenia,

przedsięwzięcia i projekty organizacji pozarządowych. MDK użyczał także
pomieszczenia na prowadzenie działalności statutowej i okolicznościowe
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spotkania (Stowarzyszenie Osób Chorych na Nowotwór „Lepszy Dzień”, Koło nr 71
Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków oraz koło emerytów).
8. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
współpracowała

z

następującymi

organizacjami

społecznymi

i

grupami

nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Barcin: Towarzystwem Miłośników
Miasta i Gminy Barcin, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora „Wrzos”,
Klubem Seniora „Białe Zagłębie”, Piechcińskim Bractwem Kurkowym, Klubem
Żeglarskim „Neptun”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Barcinie, Kołem Gospodyń
Wiejskich w Mamliczu, Strażnikami Kurhanu, Stowarzyszeniem Barcińska Starówka,
Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły”, Kołem Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Barcinie, Klubem ART. Pracownią Kujawy Piechcin i grupą
geocachingowców Barcin Team. Ponadto placówka współdziałała ze Żnińskim
Towarzystwem Kultury (spotkanie autorskie z pisarzem kresowym Stanisławem
Srokowskim), Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Bydgoszczy
(Sympozjum poświęcone pamięci im. Jakuba Wojciechowskiego), Szubińskim
Towarzystwem Kultury (pokaz filmów nagrodzonych na Międzypowiatowym
Przeglądzie Krótkometrażowych Filmów Amatorskich „Bez granic”, konkurs
krasomówczy „Demostenes”), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
(O finansach w bibliotece, Link do przyszłości, Lokalne Kluby Kodowania, debata
Rozwijamy Skrzydła Polski Lokalnej) oraz Fundacją im. Stefana Batorego („Masz
głos. Masz wybór”). Współpraca z organizacjami społecznymi odbywała się
także w ramach Partnerstwa pn. „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”. Inicjatywa
powstała w 2012 roku pod patronatem Programu Rozwoju Bibliotek ma na celu
stworzenie stałego systemu więzi lokalnych w kierunku rozwoju kultury Gminy
Barcin.

Bibliotekarze

i

społecznicy

zorganizowali

podsumowanie

projektu

„Sanctus Adalbertus in Barthcino – ku czci świętego”, XV konkurs wiedzy o gminie
z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto – moja mała Ojczyzna”,
wystawę prac plastycznych słuchaczy UTW, festyny na powitanie lata i
podsumowanie wakacji, Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza,
widowisko historyczno-religijne „Mesco Dux Polonie Baptizatur – Mieszko Książę
Polski ochrzcił się”, podsumowanie konkursu „Przeciwdziałamy pożarom”,
spotkania o tematyce historycznej „Zajrzyj do biblioteki powspominać o Barcinie”
i

spotkanie

historykiem

i

miłośnikiem

kosmologii

Romanem

Pleszyńskim.
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W wakacje w filii w Mamliczu Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało warsztaty
kulinarne

dla

dzieci.

Członkinie

klubów

seniora

i

słuchaczki

UTW

jako

wolontariuszki prowadzą zajęcia manualne dla czytelników w ramach zajęć
animacyjnych. W filii w Piechcinie działa filia barcińskiego UTW. Biblioteka wydała
publikację pt. „X-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie”.
9. Władze samorządowe przekazywały materiały i gadżety promocyjne oraz
fundowały puchary, grawertony i nagrody na turnieje i rozgrywki piłkarskie
(Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Barcina, Memoriał im.
Ryszarda Cegielskiego, Powiatowe Euro, Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza
Barcina, Memoriał piłkarski im. Zenona Rydlewskiego), imprezy motocyklowe
(VII Rajd Pałuk), biegi uliczne (Barcin biega IV edycja) i konkursy wędkarskie
(IV Międzygminne

spławikowe

zawody

wędkarskie)

zorganizowane

pod

honorowym patronatem Burmistrza Barcina. Ufundowano nagrodę rzeczową dla
mieszkanki gminy za społeczną aktywność studencką, naukową, zawodową
i zaangażowanie wolontariackie przy projektach międzynarodowej współpracy
między uczelniami. Z okazji międzynarodowego dnia wolontariusza doceniono
wolontariuszki działające w projekcie „Żywność w darze” realizowanym przy
finansowym wsparciu Gminy Barcin przez Grudziądzki Bank Żywności i PomorskoKujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo.
10. Gmina Barcin dofinansowywała udział i przejazdy organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych w rozmaitych forach, zlotach, wycieczkach, zjazdach,
przeglądach artystycznych, turnusach rehabilitacyjnych i zawodach sportowych.
Z finansowej pomocy skorzystały Kluby Seniora „Wrzos” i „Białe Zagłębie”, Klub
ART Pracownia Kujawy Piechcin, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gminna Rada
Kobiet i Koła Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy Piechcin, Żniński Klub
Morsa i Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym.
11. Burmistrz Barcina i Przewodnicząca Rady Miejskiej obejmowali patronatem
imprezy

organizacji

pozarządowych

oraz

finansowali

zakup

upominków,

grawertonów i kwiatów na uroczystości okolicznościowe (97. rocznica Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919, Dzień Kobiet, XIII Zjazd Seniora w Piechcinie, Światowy
Dzień Walki z Cukrzycą) i jubileuszowe (10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Barcinie, 20-lecia Koła terenowego nr 15 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
50-lecia pracy zawodowej Ireneusza Kocika kapelmistrza Regionalnej Orkiestry
„Kujawy”, 100 lecie powstania 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama
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Mickiewicza w Barcinie, 35-lecia Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy).
Sfinansowano organizację imprez zrealizowanych przez stowarzyszenia w ramach
Dni Barcina 2016.
12. Na podstawie Uchwały Nr XLVII/405/2014 Rady Miejskiej W Barcinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, przyznano
nagrody i stypendia sportowe trenerom i zawodnikom stowarzyszeń kultury
fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na
terenie Miasta i Gminy Barcin. W 2016 roku samorząd lokalny przyznał 3 nagrody
pieniężne dla trenerów,11 nagród indywidualnych i 2 nagrody drużynowe dla
sportowców oraz wspierał 5 stypendystów w okresie od 1 marca do 31 grudnia.
Samorządowe nagrody i stypendia sportowe są przyznawane utalentowanym
sportowo mieszkańcom gminy, którzy wyznaczają ambitne cele, są pełni zapału i
skłonni do wyrzeczeń, stawiają na sumienne treningi i samodoskonalenie na
drodze do osiągnięcia najwyższych sportowych laurów w regionie i kraju.
13. Burmistrz Barcina Michał Pęziak objął honorowym patronatem XXII Halowy Turniej
Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Barcina (Ludowy Klub Sportowy Dąb
Barcin), VII Rajd Pałuk oraz I Barciński Rodzinny Rajd Rowerowy (Towarzystwo
Imprez Rekreacyjnych i Sportowych w Barcinie), Spławikowe zawody wędkarskie
Dni Barcina 2016 i IV Międzygminne zawody wędkarskie o puchar Burmistrzów
Barcina i Łabiszyna, (Koło nr 71 PZW w Barcinie), Powiatowe Euro 2016 (Klub
Sportowy Jeziorak Żnin), Ogólnopolskie zawody strzeleckie „Puchar Pałuk”
(Piechcińskie Bractwo Kurkowe), 100 lecie powstania 1 Wodnej Drużyny
Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Barcinie.
14. W 2016 roku Gminy Barcin wzięła udział w I edycji konkursu „Proobywatelski
Samorząd Lokalny” zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację
Organizacji Pozarządowych. Celem inicjatywy było wyróżnienie inspirujących
przykładów

współdziałania

samorządów

z

województwa

z

sektorem

pozarządowym realizowane mimo prawnych oraz finansowych trudności
i ograniczeń, zarówno w niewielkich samorządach gminnych i w samorządach
miejskich, jak i w samorządach powiatowych.
15. Gmina Barcin jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,
Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza,
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Od 2016 roku działa też w Stowarzyszeniu
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Metropolia

Bydgoszcz,

terytorialnego

oraz

które

zajmuje

współpracą

i

się

wspieraniem

wzajemnym

idei

samorządu

wspieraniem

członków

stowarzyszenia we wspólnych działaniach, których celem jest rozwój obszaru
stowarzyszenia, a także wzrost jakości życia mieszkańców, wspieranie rozwoju
społeczno-gospodarczego członków stowarzyszenia oraz obrona wspólnych
interesów członków stowarzyszenia i prowadzenie działań na rzecz utworzenia
związku metropolitalnego.
Liczbowa realizacja programu:


liczba otwartych konkursów ofert – 3,



liczba podmiotów biorących udział w otwartych konkursach ofert – 16,



ilości udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert – 17,



ilość udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym – 1,



wysokość udzielonych dotacji – 150.707,00 zł.



liczba beneficjentów – ponad 8000 osób,



wysokość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych
w realizację zadań publicznych – 54.885,95 zł,



liczby przeprowadzonych konsultacji – 1,



liczba uczestniczących w konsultacjach organizacji pozarządowych – 7,



liczby przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy samorządu i organizacji
pozarządowych – 40,



liczby udzielonych patronatów organów gminy – 8.

Opracował
Jarosław Drozdowski
Główny specjalista ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych i promocji
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