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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Barcin
z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2017 rok

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Otwarte konkursy ofert
Realizując Uchwałę Nr XXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin
z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2017 rok, przeprowadzono
dwa otwarte konkursy ofert.
1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację
trzech 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).
2. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację
czterech zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przeprowadzonych przez
cztery organizacje pozarządowe udzielając dofinansowania o łącznej wartości
7.827,28 zł (Dział: 851, Rozdział: 85149, Paragraf: 2360), jednego zadania w zakresie
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin udzielając dofinansowania o wartości
7.955,00 zł (Dział: 852, Rozdział: 85295, Paragraf: 2360) oraz pięciu zadań
realizowanych przez pięć organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielając dofinansowania
o łącznej wartości 42.000 zł (Dział: 921, Rozdział: 92109, Paragraf: 2360).

Tryb pozakonkursowy
W 2017 roku Gmina Barcin w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparła
realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Hufiec Pałuki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku
Harcerstwa Polskiego zrealizował zadanie „Wielkie emocje na zakończenie wakacji!”,
które dofinansowano w dotacją w wysokości 2.500,00 zł (Dział: 921, Rozdział: 92109,
Paragraf: 2360).
WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W 2017 roku w ramach współpracy pozafinansowej pomiędzy samorządem
a podmiotami społecznymi podjęto następujące działania:
1. Przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi
i z nimi zrównanymi na 2018 rok.
2. Przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
i osiągnięcia w działalności sportowej z udziałem przedstawicieli 3 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, przypominano o obowiązkach i terminach wynikających z umów
o realizację zadań publicznych.
4. Informacje o działalności organizacji pozarządowych działających w gminie
przesyłano lokalnym mediom, publikowano na stronie internetowej barcin.pl, na
profilu w serwisie facebook www.facebook.com/miastoigminabarcin/, w Pogłosie
Barcina 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
Wojciechowskiego, Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji sp. z o.o., Stanicy
żeglarskiej „Neptun”, 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”

i

Stowarzyszeniem

Sportowym „Sokół”.
7. Miejski Dom Kultury w Barcinie wspierał merytorycznie, organizacyjnie i technicznie
organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Barcin. W 2017 roku MDK
wspólnie z sektorem społecznym zorganizował III Barciński Orszak Trzech Króli, Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Rada
Kobiet i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków), Jarmark Wielkanocny i Jarmark
Bożonarodzeniowy angażujący lokalnych artystów i twórców ludowych (Gminna
Rada Kobiet, Klub Seniora „Wrzos”, Klub Seniora „Białe Zagłębie”), Noc
Świętojańska (Klub żeglarski „Neptun”), Przegląd Orkiestr Dętych w Piechcinie
(Regionalna Orkiestra „Kujawy”), Dni Barcina 2017 (Polski Związek Wędkarski,
Gminna Rada Kobiet, barcińska grupa Airsoft team Raven), Koncert country dla
kierowców (parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie), Dożynki
Gminne (Koła Gospodyń Wiejskich), widowisko historyczne „Kolorowe Jarmarki”
(Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin), Narodowe Święto Niepodległości
(poczty sztandarowe Piechcińskiego Bractwa Kurkowego, Ochotniczej Straży
Pożarnej i 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza), Świąteczne
wietrzenie szaf-pchli targ dla mieszkańców. Telewizja Lokalna Barcin relacjonowała
wydarzenia, przedsięwzięcia i projekty organizacji pozarządowych.
8. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
współpracowała z następującymi organizacjami i grupami nieformalnymi
działającymi w gminie: Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin,
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubami Seniora „Wrzos” i „Białe Zagłębie”,
Klubem

ART.

Pracownią

Kujawy

Piechcin,

Piechcińskim

Bractwem

Kurkowym, Kołem Gospodyń Wiejskich w Mamliczu, 1 Wodną Drużyną Harcerską
im. Adama Mickiewicza w Barcinie i Klubem Żeglarskim „Neptun”, Ochotniczą
Strażą Pożarną w Barcinie, Strażnikami Kurhanu, Stowarzyszeniem Barcińska
Starówka, Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły”, Kołem Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego w Barcinie, grupą geocachingowców Barcin Team,
Towarzystwem

Gimnastycznym

„Sokół”,

Polskim

Związkiem

Niewidomych

w Bydgoszczy i kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Barcinie. W 2017

roku biblioteka współdziałała też z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury
w

Bydgoszczy,

Szubińskim

Towarzystwem

Kulturalnym,

Polskim

Związkiem

Krótkofalowców w Bydgoszczy, Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
w Żninie, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją im. Stefana
Batorego w Warszawie. W ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”
działającego przy bibliotece zorganizowano III Barciński Orszak Trzech Króli,
warsztaty krawieckie „Z igłą i nitką za pan brat” w Piechcinie, warsztaty kulinarne
w Mamliczu, XV konkurs wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin
moje miasto-moja mała Ojczyzna”, wystawę prac plastycznych słuchaczy UTW,
Noc Świętojańską, wieczornicę patriotyczną z okazji 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej,
biblioteczne podsumowanie wakacji przy Stanicy żeglarskiej „Neptun”, Narodowe
Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, widowisko historyczne „Kolorowe
jarmarki”, wystawę z okazji 100.lecia 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama
Mickiewicza w Barcinie, gminny konkurs „Przeciwdziałamy pożarom” i Powiatowy
Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”. Z udziałem
sektora społecznego zorganizowano ogólnopolską debatę „Rozwijamy Skrzydła
Polski Lokalnej”, turnieje szachowe, konkurs krasomówczy „Demostenes”, spotkania
historycznej „Zajrzyj do biblioteki powspominać o Barcinie” i edukacyjne
„Odkrywamy swoje pasje”, zajęcia z języka angielskiego i spotkania diabetyków,
zadania dofinansowane przez MKiDN „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze”
oraz „Bądź cool – czytaj!”. Członkinie klubów seniora i słuchaczki UTW jako
wolontariuszki prowadziły zajęcia manualne.
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, Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Barcina, Memoriał piłkarski im.
Zenona Rydlewskiego), imprezy motocyklowe (VIII Rajd Pałuk), biegi uliczne
(V Barcin biega), rozgrywki koszykarskie (Barcińska Amatorska Liga Koszykówki)
i konkursy wędkarskie (Zawody wędkarskie w Dni Barcina) zorganizowane pod
honorowym patronatem Burmistrza Barcina.
10. Lokalny

samorząd

ufundował

nagrody

rzeczowe

dla

biegaczki

Kamili

Maciejewskiej, lekkoatletów Norberta Naborczyka i Nicoli Moritz oraz wędkarza
Leszka Zalewskiego za sportowe sukcesy i postawę fair play. Zakupiono również
profesjonalne stroje dla sportowców z Triba BOSIR Barcin startujących w triathlonie,

biegach, pływaniu i kolarstwie, artykuły i nagrody potrzebne do organizacji pikniku
z okazji Dnia Dziecka i Pożegnania lata przez Klub Żeglarski „Neptun”
11. Gmina Barcin dofinansowywała udział i przejazdy organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych w rozmaitych forach, zlotach, wycieczkach, sympozjach,
zjazdach, festynach, turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach terapeutycznych,
przeglądach artystycznych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, zawodach
sportowych. Z finansowej pomocy skorzystały Kluby Seniora „Wrzos” i „Białe
Zagłębie”, Klub ART Pracownia Kujawy Piechcin, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Gminna

Rada

Kobiet,

Koła

Gospodyń

Wiejskich,

Polskie

Stowarzyszenie

Diabetyków, Piechcińskie Bractwo Kurkowe, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,
Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym, Stowarzyszenie
Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Towarzystwo Miłośników Miasta
i Gminy Barcin. Przykładowo sfinansowano przejazd na Powiatowe prezentacje
stołów wielkanocnych do Janowca Wielkopolskiego, Ogólnopolskie sympozjum
diabetologiczne w Toruniu, III piknik archeologiczny Megalityczne Przesilenie w
Lubrańcu czy transport armaty PBK na uroczystość 98.rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 w Żninie.
12. Gmina Barcin zleciła remont budynku i pokrycia dachowego budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piechcinie i naprawę bojlera elektrycznego w Stanicy żeglarskiej
„Neptun” w Barcinie.
13. Burmistrz Barcina i Przewodnicząca Rady Miejskiej obejmowali patronatem imprezy
organizacji pozarządowych oraz finansowali zakup upominków, grawertonów i
kwiatów na uroczystości okolicznościowe (98. rocznica Powstania Wielkopolskiego
1918-1919, Dzień Kobiet, XIV Zjazd Seniora w Piechcinie, Światowy Dzień Walki z
Cukrzycą, Wigilijne Spotkania Seniorów) i jubileuszowe (5.lecia Klubu ART –
Pracowni Kujawy w Piechcinie, 35.lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Magnolia”

w

Wolicach,

20.lecia

pracy

wolontariackiej

pani

Grażyny

Konarzewskiej, 40.lecia powstania Klubu Seniora „Wrzos” w Barcinie, 40.lecia pracy
społecznej Czesława Łukomskiego Prezesa Pałuckiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie, 65.lecia Polskiego Związku
Niewidomych w Żninie, 65.lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie).
Sfinansowano organizację imprez zrealizowanych przez stowarzyszenia w ramach
Dni Barcina 2017. Samorządowcy przesłali listy gratulacyjne panu Zygmuntowi
Wiśniewskiemu Prezesowi Koła terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

w Barcinie z okazji przyznania Brązowego Krzyża Zasługi za szerzenie idei
diabetologii i pracę na rzecz chorych na cukrzycę oraz pani Kamili Maciejewskiej
biegaczce z grupy „Ślimaki Barcin”, która zakwalifikowała się do finału
XXV Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2016 roku.
14. 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 Gminy Barcin. W 2017 roku samorząd lokalny przyznał pięć nagród
pieniężnych dla trenerów i osiemnaście nagród indywidualnych dla sportowców
przeznaczając na ten cel 9700,00 zł oraz wspierał 13 stypendystów w okresie od
1 marca do 31 grudnia wydatkując 19500,00 zł. Samorządowe nagrody i stypendia
sportowe przyznawane są utalentowanym sportowo mieszkańcom gminy, których
sukcesy inspirują innych do uprawiania sportu, systematycznych treningów i
przyczyniają się do wykorzystania lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej.
15. Burmistrz Barcina Michał Pęziak objął honorowym patronatem XXIII Halowy Turniej
Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Barcina (Ludowy Klub Sportowy Dąb
Barcin), VIII Rajd Pałuk oraz II Barciński Rodzinny Rajd Rowerowy (Towarzystwo
Imprez Rekreacyjnych i Sportowych), Spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dni
Barcina 2017 (Koło nr 71 PZW) i turniej Euro Metropolia 2017 (Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoszcz).
16. Gmina Barcin wystawiła rekomendację dla pani Agnieszki Kuźmińskiej do nagrody
dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy Anioł”. Pani Agnieszka otrzymała
prestiżową nagrodę w konkursie, którego celem jest promowanie najciekawszych
i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć i odwagi we
wdrażaniu innowacyjnych projektów oraz nagradzanie rzetelności i ofiarności
w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
17. Gmina Barcin jest członkiem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy
Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego
Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
W 2017 roku składki członkowskie wyniosły 40.866,70 zł.

Liczbowa realizacja programu:


liczba otwartych konkursów ofert – 2,



liczba podmiotów biorących udział w otwartych konkursach ofert – 14,



ilości udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert – 13,



ilość udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym – 1,



wysokość udzielonych dotacji – 130.282,28 zł.



liczba beneficjentów – ponad 8000 osób,



wysokość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w
realizację zadań publicznych – 99.509,38 zł, w tym 50.840,00 zł w trybie
pozakonkursowym



liczba przeprowadzonych konsultacji – 2,



liczba uczestniczących w konsultacjach organizacji pozarządowych – 3,



liczba przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy samorządu i organizacji
pozarządowych – 20,



liczba udzielonych patronatów organów gminy – 4.

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

