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Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.5.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 19 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r. 

W tym czasie odbyły się 4  posiedzenia Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i 
rozpatrzono następujące sprawy: 

 
 

I. W zakresie spraw gospodarki przestrzennej i  inwestycji:  

 

 
1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania Parku i. J. Piłsudskiego  

w Barlinku. Burmistrz polecił ogłosić konkurs w sprawie przygotowania koncepcji 
zagospodarowania skweru.   

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania placu przy ul. Szewskiej  
w Barlinku. Burmistrz polecił aby zorganizować spotkanie z mieszkańcami  
ww. ulicy i wypracowanie stanowiska w tej sprawie.    

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z przedstawioną ofertą na naprawę lampy hybrydowej  
w miejscowości Dzikówko. Burmistrz wyraził zgodę na realizację ww. zadania zgodnie 
z przedstawiona ofertą.  

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z postępowaniem na roboty budowlane polegające na 
budowie ulicy Marii Skłodowskiej- Curie w Barlinku. Burmistrz zaakceptował skład 
komisji: 
Janusz Zubyk – przewodniczący komisji  
Waldemar Kościukiewicz i Patrycja Sznabowicz – członkowie komisji. 
 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą modernizacji szkolnej infrastruktury 
sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Wykonanie modernizacji II etapu 
modernizacji infrastruktury sportowej miało zostać połączone z wykonaniem otwartej 
strefy aktywności (OSA). Zadanie musi być wykonane w okresie wakacji. Jednak ocena 
wniosków do programu OSA przedłuża się. Burmistrz wyraził zgodę                                     
na przeprowadzenie przetargu na wykonanie modernizacji boisk z wyłączeniem OSA.  
 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy targowiska miejskiego                    
przy ul. 31 Stycznia w Barlinku.  
W związku z projektowanym kształtem targowiska niezbędne jest podjęcie decyzji        
co do usunięcia: 
-dwóch drzew przy wjeździe z ul. 31 Stycznia 
-drzewa na wysokości garaży-ok. 5 drzew w obszarze parkingu, 
-trzech garaży,  
-ogródka i składzików na działce 770/2. 
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Po analizie ustalono, że projektant na etapie projektowym wystąpi o zgodę na wycinkę 
na konkretne drzewa, umowy na garaże wypowie RGN, ogródek i składziki zostaną 
wyłączone z projektu   
Burmistrz powołał i zatwierdził podział zadań komisji przetargowej dla zadania: 
„Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku”.  
Komisja w składzie: 
- J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, określenie 
kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału                           
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 
- W.Kościukiewicz – Członek – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie 
wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie postępowania i przeprowadzenie 
postępowania, określenie kryteriów oceny ofert, ocena spełnienia warunków udziału      
w postępowaniu przez wykonawców, badanie i ocena ofert; sporządzenie protokołu; 
- M.Furkiewicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału                
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 
- J.Mickiewicz - Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału                   
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert. 
Dopuszcza się prace komisji w składzie trzyosobowym.  
 

7. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą wzmocnienia terenów inwestycyjnych 
„Starego Tartaku” pod rozwój działalności inwestycyjnej. Dwa kolejne postępowania 
zostały unieważnione, gdyż oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający przeznaczył 
na sfinansowanie zamówienia. Projektant dokonał ponownego przeliczenia 
kosztorysów inwestorskich dla zadania i poinformował, że złożone w obu przetargach 
oferty są zawyżone w sposób nieuzasadniony. Burmistrz polecił zwrócić się z 
wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji projektu do końca 2019 roku, oraz 
zwiększenie kwoty dofinansowania projektu.  

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego                  
w sprawie realizacji „Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Gmina Barlinek 
przeanalizuje przystąpienie do programu w obszarze bezpieczeństwo na przejściach dla 
pieszych.  
 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem mieszkańca Lubianki nr 37 w sprawie 
przejezdności drogi oraz  podjęcie działań związanych z regulacją stanu prawnego 
wydzielonych działek pod drogę. Burmistrz polecił RGPI+RGN udzielić odpowiedzi na 
pismo. Droga zostanie naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg, za stan 
prawny odpowiada RGN. 

 

10. Burmistrz Barlinka powołał komisję przetargową i zatwierdził podział zadań komisji na 
zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu” 
Komisja w składzie: 
- J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, określenie 
kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału                             
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 
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- W.Kościukiewicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału         
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 
- M.Furkiewicz – Członek – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie 
wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, 
określenie kryteriów oceny ofert, ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
przez wykonawców, badanie i ocena ofert; sporządzenie protokołu. 
Burmistrz uwzględnił w specyfikacji istotne warunki zamówienia oraz w umowie              
o roboty budowlane tzw. klauzul społecznych, które nakładają na Wykonawcę 
obowiązek zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych przy realizacji 
zamówienia (warunek, który Gmina zobowiązała się spełnić w złożonym wniosku            
o dofinansowanie z RPO WZ). Burmistrz ustalił kary finansowe z tytułu niewywiązania 
się Wykonawcy z ww. zapisów SIWZ i umowy.  
Wycinka 20 drzew zostanie zawarta w specyfikacji, wykonawca usunie drzewa przy 
realizacji inwestycji.  

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem mieszkańca  o zmianę przebiegu  sieci 
kanalizacji deszczowej w związku ze zwiększeniem ilości wód opadowych 
odprowadzanych do sieci po zakończeniu inwestycji „Przebudowa drogi we wsi 
Rychnów”. Burmistrz zapoznał się z dokumentacją fotograficzną; polecił 
zabezpieczenie istniejących studni w ramach utrzymania sieci.  Ocenę drożności wylotu 
i szczelności  ostatnich metrów kanalizacji deszczowej przed wylotem do kanału oraz 
możliwości przebudowy zostaną poddane analizie przez RGN administrujący istniejącą 
siecią. 

 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z problemem wjazdu do firmy zgłoszonym przez 
właściciela firmy John Deer w miejscowości Mostkowo. Po ubiegłorocznej inwestycji 
pochylenie wjazdu do firmy zwiększyło się, występują   problemy  z wjazdem na 
posesję lawet wiozących  sprzęt rolniczy. Wykonawca ułożył warstwę masy na odcinku 
celem wyłagodzenia, ale nie dało to rezultatu. Sprawa wymaga analizy geometrycznej 
dla pojazdu o rozstawie osi 7,5 m i świetle 19 cm. Zjazd wymaga przebudowy                
wg. projektu poprzedzonego pomiarem geodezyjnym. Burmistrz zaakceptował 
dołączenie zagadnienia do tematów projektowych na przebudowę dróg, jakie zostaną 
zlecone w najbliższym miesiącu  projektantom branży drogowej. 

 

13. Burmistrz Barlinka powołał i zatwierdził podział zadań komisji przetargowej dla 
zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie”. Komisja w składzie: 
-J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, określenie 
kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału                             
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 
-M.Furkiewicz – Członek – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie 
wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie postępowania i przeprowadzenie 
postępowania, określenie kryteriów oceny ofert, ocena spełnienia warunków udziału         
w postępowaniu przez wykonawców, badanie i ocena ofert; sporządzenie protokołu; 
-W.Kościukiewicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału         
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert. 
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14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 1 ofertą na odtworzenie walorów historycznych 
murów obronnych w Barlinku złożoną przez Firmę Budowlano – Konserwatorską  
„PODGÓRSKI” Tomasz Podgórski, Strachocin. Wartość oferty to kwota 1.283.615,57 
zł brutto, mieści się w budżecie zabezpieczonym na realizację zadania. Burmistrz 
zaakceptował powyższą ofertę.  
W związku z faktem, iż w dokumentacji opracowanej przez biuro GOTYK nie ujęto 
doświetlenia części przeszklonej punktu widokowego na planie wieży przy BOK, 
Burmistrz zapoznał się z ofertą firmy Handel i Usługi Waldemar Wrzesiński i polecił 
zlecić wykonanie instalacji zasilającej z istniejącej za kwotę 6.519 zł brutto.  
 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze stanem zaawansowania robót budowy placu zabaw 
na Górnym Tarasie w Barlinku. Burmistrz przychylił się do wniosku Wykonawcy             
o zmianę w zakresie wykonania stref bezpieczeństwa wokół urządzeń (ze względu na 
wysoką trudność wykonania „zaokrąglonych” stref i trudności technologiczne). 
Burmistrz przychylił się również do wniosku Wykonawcy, aby projektowe ścieżki         
po obu stronach bezpośrednio sąsiadujących bloków nawiązane zostały do istniejących 
ciągów pieszych, a nie tylko do granicy działki (chodzi o blok nr 9 przy ul. Widok 
należący do BTBS i blok nr 4 przy ul . 11 Listopada należący do SM PIAST). Burmistrz 
przychylił się do wniosku SM PIAST aby pozostawić istniejący żywopłot od strony 
bloku nr 9 Widok – BTBS) i nie sadzić drugiego rzędu od strony tego bloku. Burmistrz 
polecił zakończyć zadanie na granicy opracowania – nie przedłużać ciągu pieszego        
od strony działki nr 812/4. Zadanie będzie rozliczane obmiarowo – w związku                    
z powyższymi wnioskami nastąpią zmiany w obmiarach krawężników, nawierzchni 
ścieżek oraz zieleni.  
 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie z informacją uzupełniającą dotyczącą rozpoczęcia 
naboru projektów do realizacji i dofinansowania w 2018r. „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018-2020”. Burmistrz polecił RGPI.IX. wystąpić do Enea Oświetlenie 
o przygotowanie propozycji oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Niepodległości 
w celu przeanalizowania możliwości złożenia wniosku o dofinasowanie.  

 

17. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy sieci wodociągowej od ul. Szosowej 
do ul. Okrętowej oraz przebudową pompowni II stopnia przy ul. Kombatantów                  
w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”. 
Wykonawca zwrócił się z prośbą o przełożenie terminu podpisania umowy o dwa 
tygodnie (z 11 na 25 maja) deklarując odpowiednie przedłużenie terminu związania 
ofertą oraz zgodą na pozostawienie wadium wpłaconego gotówką na przedłużony okres 
związania ofertą. Obecnie obowiązuje związanie ofertą do dnia 21 maja. 
Zgodnie z art. 85 ust. 2 wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania 
ofertą, a zgodnie z art. 85 ust. 4 przedłużenie tego terminu możliwe jest tylko                       
z przedłużeniem ważności wadium. Oba warunki formalne zostały spełnione  przez 
wykonawcę. 
Burmistrz wyraził zgodę z zastrzeżeniem, że wykonawca nie będzie mógł się powołać 
na zmianę terminu podpisania umowy jako powód wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany 
do umowy, a w szczególności zmiany terminu wykonania.   

 



5 

 

18. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania terenu nad brzegiem 
Jeziora Barlineckiego. Wykonawca przedłożył harmonogram prac dla części przy          
ul. Sportowej. Czas trwania prac – 20 tygodni. Wykonawca poinformował,                                
że harmonogram rozpoczyna się od dnia 14 maja, w  związku z tym zakończenie prac 
wypada na 30 września. 
Burmistrz postanowił wezwać wykonawcę do uzupełnienia harmonogramu o  konkretne 
daty w miejsce ponumerowanych tygodni i przyjąć go jako podstawę do kontrolowania 
zaawansowania prac. Polecił także wezwać wykonawcę do przedłożenia 
harmonogramu dla części od strony Moczkowa. 

 

19. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy świetlicy wiejskiej w Strąpiu. 
Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. 
Burmistrz polecił ogłosić kolejny przetarg na ww. zadanie. 

 

20. Burmistrz Barlinka powołał i zatwierdził podział zadań komisji przetargowej                   
dla zadania: „Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko”. 

Komisja w składzie: 
- J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, określenie 
kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału                            
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 
- M.Furkiewicz – Członek – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie 
wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie postępowania i przeprowadzenie 
postępowania, określenie kryteriów oceny ofert, ocena spełnienia warunków udziału      
w postępowaniu przez wykonawców, badanie i ocena ofert; sporządzenie protokołu; 
- P.Sznabowicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału                   
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert. 
 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem mieszkańców budynku nr 5 w m. Janowo 
o podjęcie działań umożliwiających przejazd drogą wewnętrzną nr dz. 243 obręb Osina 
w m. Janowo. Burmistrz polecił dokonać okazania granic dz. nr 243 obr. Osina                  
w obrębie budynku Janowo 5. Po okazaniu granic zostaną podjęte działania zmierzające 
do przejezdności tej drogi lub wydzierżawiania zajmowanego terenu.  

 

22. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o wykonanie prac umożliwiających  
przejazd przez dz. nr 249/4; 249/6; 252/6 obręb 1 Barlinek przy ul. Szosowej. Burmistrz 
postanowił podjąć działania zmierzające do udrożnienia /przejezdności drogi 
przebiegającej przez w/w działki.  

 

23. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. projektu Powiatu Myśliborskiego            
pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar” planowanego 
do realizacji przy udziale środków RPO WZ 2014-2020. 
Powiat Myśliborski poinformował Gminę Barlinek o wzroście szacowanego kosztu 
projektu z 1,95 mln zł do 3,45 mln zł i powołując się na wcześniejszą deklarację 
współpracy poprosił gminę o zabezpieczenie tzw. „wkładu własnego”. Konieczna           
do zabezpieczenia kwota wynosi 517 250,00 PLN, w całości do wypłaty w 2019 r. 
Równolegle Gmina otrzymała roboczą wersję Porozumienia formalizującego 
współpracę,  zgodnie z którym: 
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a. Do obowiązków Powiatu należeć będzie: 

-złożenie wniosku o dofinansowanie,  

-podpisanie umowy o dofinansowanie Zadania i realizacja jej postanowień, 

-przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia -publicznego i realizacja 

rzeczowa Zadania, 

-wnioskowanie o płatność i sprawozdawczość, 

archiwizacja dokumentów, 

-przedstawienie końcowego rozliczenia Zadania Gminie. 

b. Do obowiązków Gminy należeć będzie: 

-zabezpieczenie w budżecie na rok 2019 kwoty zadeklarowanej w niniejszym 

Porozumieniu, 

 -udostępnienie Powiatowi wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do 

złożenia wniosku. 

Burmistrz postanowił skierować do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i  udzieleniu dotacji. 

 

 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  

 

1 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami BTBS Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące 
wynajęcia na czas nieoznaczony nieruchomości: 
-części działki nr 551/20, obr. 2 m. Barlinka, o pow. 105,00 m2 z przeznaczeniem             
na ogród rekreacyjny/uprawny, 
-części działki nr 220/11, obr. 2 m. Barlinka, o pow. 19,37 m2 z przeznaczeniem              
na usytuowanie garażu murowanego, 
-części działki nr 551/20, obr. 2 m. Barlinka, o pow. 227,00 m2 z przeznaczeniem             
na ogród rekreacyjny/uprawny, 
-części działki nr 774/6, obr. 2 m. Barlinka, o pow. 12,72 m2 z przeznaczeniem                  
na usytuowanie garażu drewnianego. 
Burmistrz Barlinka pozytywnie rozpatrzył wnioski. 

 
2 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o użyczenie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 109/1, obr. Płonno. Burmistrz Barlinka 
pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek. 

 

3 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o udostepnienie części 
działki nr 195, obr. 2 m. Barlinka oraz energii elektrycznej w celu ustawienia urządzeń 
rekreacyjnych; euro-bungee, zjeżdżalni, zamka dmuchanego, trampoliny itp. w okresie 
14-15.04.2018 r. oraz 28-29.04.2018 r. Burmistrz Barlinka pozytywnie rozpatrzył ww. 
wniosek. 

 

4 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki nr 246/23, obr. 2 m. Barlinek o pow. 6 m2 na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem 
na handel rozsadą i warzywami. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek oraz 
polecił zaproponowanie zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy. 
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5 Burmistrz Barlinka zapoznał się z zapytaniem osoby prawnej o możliwości pozyskania 
gruntów inwestycyjnych pod odnawialne źródła energii (głównie fotowoltaikę). Biorąc 
pod uwagę uwarunkowania jakie miałby spełniać wnioskowane grunty, burmistrz 
polecił wnioskodawcy wskazać klika nieruchomości spełniających przedstawiony we 
wniosku wymóg powierzchni tj. przynajmniej 2 ha niezalesionego gruntu. Kwestia 
weryfikacji pozostałych uwarunkowań pozostaje po stronie wnioskodawcy. 

 

6 Burmistrz Barlinka zapoznał się sprawą kolejnej umowy oddania w dzierżawę 
nieruchomości - budynku usytuowanego na działce ewid. nr 777/19, obr. 2 m. Barlinek 
(przy ul. Długiej) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie kształcenia 
dzieci i młodzieży w sportach walki. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, pod warunkiem zobowiązania 
dzierżawcy do wykonania remontu elewacji zewnętrznej budynku oraz dostarczenia 
informacji o dokonanych nakładach i ich kosztach. 

 

7 Burmistrz Barlinka zapoznał się wnioskiem Klubu Żeglarskiego Sztorm Barlinek              
o udzielenie pożyczki od Gminy Barlinek na potrzeby sfinansowania inwestycji 
polegającej na przebudowie jednego pomostu, przystani, przebudowę i wykonanie 
nowej pochylni do wodowania łodzi, wykonania nadbrzeża oraz zakup łodzi i silnika 
spalinowego do niej. 
Burmistrz polecił poinformować Sztorm o uzyskanych opiniach Rady Miejskiej  
w przedmiotowej sprawie. W przypadku przystąpienia do realizacji ww. inwestycji 
podanie informacji o terminie w jakim wnioskowana kwota będzie wymagana. 
 

8 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem i uzasadnieniem użytkownika 
wieczystego działki gruntu nr 2121/4 w obr. 2 Barlinek (ul. Tunelowa) w sprawie 
przesunięcia terminu rozpoczęcia budowy do 31 grudnia 2018 r. Burmistrz Barlinka 
postanowił przesunąć termin rozpoczęcia budowy do dnia 31 grudnia 2018r. 
Jednocześnie Burmistrz Barlinka postanowił poinformować użytkownika wieczystego, 
iż zmiana terminu wymaga dokonania zmiany pierwotnej umowy w formie aneksu,          
a koszty jej sporządzenia pokryje użytkownik wieczysty. 

 

9 Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem SM Piast dotyczącym sprzedaży na rzecz 
Gminy Barlinek nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 
nr 787/81, 787/84, 787/87 w obr.1 Barlinka o łącznej pow. 0,0168 ha (ul. Przemysłowa) 
oraz kosztami jakie są z tym związane (około 10 tyś. w tym cena nieruchomości, koszty 
sporządzenia wyceny, aktu notarialnego, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów). 
Burmistrz Barlinka postanowił skierować do Rady Miejskiej w Barlinku projekt 
uchwały w przedmiotowym sprawie.        

 

10 Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku                
przy ul. Okrężnej – (dz. nr 799/10). Jednocześnie Burmistrz Barlinka postanowił ustalić 
cenę wywoławczą wyżej wskazanej nieruchomości na kwotę 6.900,00 zł. brutto.   
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11 Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku                 
przy ul. Okrężnej – (dz. nr 799/11). Jednocześnie Burmistrz Barlinka postanowił ustalić 
cenę wywoławczą wyżej wskazanej nieruchomości na kwotę 6.900,00 zł. brutto.   

 

12 Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku                 
przy ul. Okrężnej – (dz. nr 799/12). Jednocześnie Burmistrz Barlinka postanowił ustalić 
cenę wywoławczą wyżej wskazanej nieruchomości na kwotę 6.700,00 zł. brutto. 

 

13 Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku                   
przy ul. Okrężnej – (dz. nr 799/13). Jednocześnie Burmistrz Barlinka postanowił ustalić 
cenę wywoławczą wyżej wskazanej nieruchomości na kwotę 6.700,00 zł. brutto.  

 

14 Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody          
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych                     
w Barlinku – dz. nr 96/20 obr. 1 (ul. Św. Bonifacego). Burmistrz Barlinka postanowił 
skierować ww. projekt uchwały do Rady Miejskiej w Barlinku.  

 

15 Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dotyczącą ustalenia właściciela kanału 
przechodzącego pod obwodnicą na wysokości zakładu PYRMO, stanowiącego odpływ 
wód z Jeziora Chmielowego. Burmistrz Barlinka polecił aby zorganizować spotkanie  
z PWK „Płonia” i skontaktować się z właścicielem firmy „PYRMO” Centrum 
Handlowe. 

 

16 Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na dostawę materiałów eksploatacyjnych 
części do kos i kosiarek dla Sołectw. Burmistrz zaakceptował ofertę firmy                      
Z.U.H. G. Szukalski Serwis 1 Maja Barlinek za kwotę 5.300zł brutto.  

 

17 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o zwiększenie 
powierzchni dzierżawionej części działki nr 246/23, obr. 2 m.Barlinek (ul.Gorzowska)                                    
z przeznaczeniem na sprzedaż warzyw. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 
 
 

18 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o zwiększenie 
powierzchni dzierżawionej części działki nr 245/2, obr. 2 m. Barlinek (ul.Gorzowska) z 
przeznaczeniem na sprzedaż warzyw. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 

19 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o udostepnienie części 
działki nr 195, obr. 2 m. Barlinka oraz energii elektrycznej w celu ustawienia urządzeń 
rekreacyjnych; euro-bungee, zjeżdżalni, zamka dmuchanego, trampoliny itp. w okresie 
5-6.05.2018r. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  
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20 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o udostepnienie części 
działki nr 195, obr. 2 m. Barlinka oraz energii elektrycznej w celu ustawienia urządzeń 
rekreacyjnych (dmuchany plac zabaw dla dzieci) w okresie 21-22.04.2018 r. oraz 1-
3.05.2018 r. Burmistrz wyraził zgodę na zajęcie części działki nr 195 obr. 2 B-ek w 
okresie 21-22.04.2018r i 1-2.05.2018r. 
 

 

21 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o  zorganizowanie 
spotkania w celu określenia i sprecyzowania zadań stron w zakresie pozyskania i 
udostępnienia działek nr 661 oraz 729/11, obr. 2 m. Barlinek dla potrzeb inwestycji 
polegającej na budowie hali sportowej. Burmistrz ustalił spotkanie z wnioskodawcą na 
dzień 24.04.2018r., godz. 11:00. 

 

22 Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją o nieodpłatnym przejęciu od KOWR przez 
Gminę Barlinek działki gruntu nr 133/5 w obr. Mostkowo gm. Barlinek. Burmistrz 
polecił RGPI wystąpić do KOWR z wnioskiem od dofinasowanie na remont przejętej 
drogi.     

 

23 Burmistrz Barlinka zapoznał się z uwagami wściela nieruchomości gruntowej  
oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 270/10, 271/10, 272/8, 273/26, 277/13          
w obr. 1 Barlinka o łącznej pow. 0,0374 ha. (Górny Taras) do sporządzanego operatu 
szacunkowego z dnia 20 lutego 2018 r. określającego ich wartość. Burmistrz postanowił 
przesłać uwagi do rzeczoznawcy majątkowego w celu ustosunkowania się do nich.    
 
   

24 Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem BTBS Sp. z o.o. w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych w kwocie 118.359,16 zł przypadających na Gminę Barlinek          
w remontach budynków Wspólnot Mieszkaniowych w 2018r. Burmistrz wyraził zgodę 
na zabezpieczenie powyższych środków.  

 

25 Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem właściciela działki gruntu nr 148/1                
obr. 2 Barlinka (ul. Różana), który zaakceptował propozycję wydzielenia części działki 
gruntu nr 148/14 obr. 2 Barlinka na jego rzecz w  celu poprawy zagospodarowania 
działki stanowiącej jego własność. Burmistrz postanowił skierować projekt uchwały do 
Rady Miejskiej w Barlinku o zgodę na sprzedaż części działki  gruntu nr 148/14           
obr. 2 Barlinka.   

 

26 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem  użytkownika wieczystego działki gruntu 
nr 2121/4 w obr. 2 Barlinek (ul. Tunelowa) w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia 
budowy do 30 czerwca 2018 r. Burmistrz postanowił przesunąć termin rozpoczęcia 
budowy do dnia 30 czerwca 2018 r. Jednocześnie polecił poinformować użytkownika 
wieczystego iż zmiana terminu wymaga dokonania zmiany pierwotnej umowy w formie 
aneksu, a koszty jej sporządzenia pokryje użytkownik wieczysty. 
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27 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o wydzierżawianie terenu 
w obrębie osiedla Górny Taras z przeznaczeniem na pokaz Cyrku Arizona 26.04.2018r. 
Burmistrz wyraził zgodę na dzierżawę części działek nr 262/26, 262/4, 262/9                  
obr. 1 B-ek.  

 

28 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo o przeprowadzenie 
procesu opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego          
na budowie wiaty drewnianej w parku wiejskim na dz. nr 273/4 obr. Moczkowo. 
Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do wniosku, sprawą zajmie się Inspektor 
RGN.VII. 

 

29 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami BTBS Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące 
wynajęcia na czas nieoznaczony nieruchomości.  
- części działki nr 258/3, obr. 2 m. Barlinka, o pow. 184,26 m2 z przeznaczeniem              
na ogród rekreacyjny/uprawny, usytuowanej przy ul. Gorzowskiej, 
-części działki nr 291/2, obr. 2 m. Barlinka, o pow. 17,40 m2 z przeznaczeniem                 
na usytuowanie garażu blaszanego. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski, wydał Zarządzenie Nr 66/2018 w powyższej 
sprawie.  

 

30 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o udostepnienie części 
działki nr 195, obr. 2 m. Barlinka oraz energii elektrycznej w celu ustawienia urządzeń 
rekreacyjnych (dmuchany plac zabaw dla dzieci) w terminie 12-13 maja 2018r. oraz 19-
20 maja 2018r. Burmistrz wyraził zgodę na powyższe. 

 

31 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wynajęcie części działki 
nr 2119/4, obr. 1 m. Barlinek ( Górny Taras) z przeznaczeniem na usytuowanie Banera 
reklamowego o wym. 3,4 m x1 m. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek, ze 
względu na możliwość ograniczenia widoczności na terenie stanowiącym strefę 
komunikacji pieszo- jezdnej poprzez wywieszenie reklamy oraz pogorszenia estetyki 
obszaru.  

 

32 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem  osób fizycznych o wynajęcie części 
działki nr 200/3, obr. Rychnów, z przeznaczeniem na ogródek uprawny. Burmistrz 
zapoznał się ze stanowiskiem wnioskodawców w zakresie dzierżawy z prośbą                     
o obniżenie proponowanego czynszu do kwoty 200 zł brutto, przy jednoczesnej 
akceptacji pozostałych warunków umów najmu przedmiotowej nieruchomości oraz 
pismem osoby fizycznej, która wnioskowała o zakup działki gruntu nr 200/3                  
obr. Rychnów, w kwestii czynności jakie zostały podjęte w sprawie przedmiotowej 
nieruchomości. 
Burmistrz nie wraził zgody na obniżenie proponowanej stawki czynszu i polecił 
wystosować pismo do wnioskodawców zainteresowanych najmem w sprawie 
rozważenia możliwości najmu mniejszej powierzchni gruntu lub potwierdzenia woli 
zawarcia umów najmu na dotychczasowo zaproponowanych warunkach. 
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Ponadto Burmistrz polecił wystosować pismo do osoby fizycznej, która złożyła wniosek 
o wykup przedmiotowej nieruchomości, z informacją  iż na dzień dzisiejszy nie została 
podjęta decyzja o sprzedaży lub oddania w dzierżawę/najem działki gruntu nr 200/3    
obr. Rychnów gm. Barlinek  

 
33 Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na prace konserwatorskie Fontanny Gęsiarki   

w Barlinku- izolacja wnętrza misy firmy Gotyk Sp. z o.o. Konserwacja Zabytków 
Szczecin za kwotę 41.010,36 zł brutto. Burmistrz zaakceptował ofertę, polecił podjąć 
negocjacje aby w cenie zaspoinować również schody wokół fontanny. 

 

34 Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją o toczącym się postepowaniu przed 
Komisją Regulacyjną  na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 o stosunku Państwa 
do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
przekazania Górki Żydowskiej (przy ul. Jeziornej) i opinią Radcy Prawnego w zakresie 
służebności przechodu, przejazdu i przesyłu, oraz wstępnym projektem ugody ze 
Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w sprawie przekazania Górki 
Żydowskiej. Burmistrz postanowił: 
-wystosować pismo do  Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie o zajęcie wspólnego jednoznacznego 
stanowiska w zakresie prawdopodobieństwa złożonych wniosków do komisji 
regulacyjnej w nawiązaniu do pisma komisji regulacyjnej z 17 kwietnia 2011 r.  
-aby RGPI ustalił z Enea Oświetlenie zapisy ugody w zakresie ustanowenia służebności 
przesyłu wybudowanej linii oświetleniowej na działce 241/6 w obr. 1 Barlinka, 
-aby RGN zgłaszał RGPI odpłatne wykorzystywanie infrastruktury, której budowa była 
dofinansowana ze środków unijnych.      
   

35 Burmistrz Barlinka zapoznał się z odpowiedzią Nadleśnictwa Barlinek w sprawie 
złożonej propozycji przekazania dodatkowo nieruchomości gruntowej oznaczonej          
w ewidencji gruntów działkami nr 789 i 783 w obr. 2 Barlinka za działki gruntu                 
nr 353/12 i 353/8 w obr. Moczydło gm. Barlinek. Burmistrz postanowił w pierwszej 
kolejności dokonać wznowienia granic geodezyjnych działki nr 739, a następnie zalecić 
zmianę klasyfikacji gruntu - części objętej symbolem N na Ls. Burmistrz jednocześnie 
zaakceptował ofertę Zakładu Usług Geodezyjno – Kartograficznych Henryk Kądziołka 
na wykonanie następujących usług: 
- wznowienie granic dz. 739 – 800 + 23%VAT 
- zmiana klasyfikacji gruntowej   - 1800,00 + 23%VAT          

 

36 Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny 
niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku 
przy ul. Strzeleckiej 1. Burmistrz ustalił cenę wywoławczą wyżej wskazanej 
nieruchomości na kwotę 70.000,00 zł. brutto. 

 

37 Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem uchwały dotyczącym  sprzedaży części 
działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek przy ul. Poziomkowej –                 
(dz. nr 651/14) i skierował do Rady Miejskiej wm. o wrażenie zgody na sprzedaż. 
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38 Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem uchwały dotyczącym  sprzedaży części 
działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek przy ul. Różanej – (dz. nr 148/14) 
i skierował projekt do Rady Miejskiej wm. o wrażenie zgody na sprzedaż 

 

39 Burmistrz Barlinka zapoznał się treścią warunkowej umowy sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
działki gruntu nr 2119/5 i 2119/7 w obr. 1 (ul. Kombatantów) Barlinek i postanowił 
odstąpić od przysługującego prawa pierwokupu ww. nieruchomości.     

 

40 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na czasowe 
zwolnienie z czynszu dzierżawnego w związku z zamianą części pomieszczeń 
dzierżawionych aktualnie przez NZOZ „Rehabilitacja” Zespół Lekarzy                                    
i Fizjoterapeutów na inne lokale w budynku przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 
11 oraz koniecznością dokonania nakładów na adaptację przedmiotowych pomieszczeń. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 

41 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami BTBS Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące 
wynajęcia na czas nieoznaczony nieruchomości. 
-części działki nr 258/3, obr. 2 m. Barlinka, o pow. 214,96 m2 z przeznaczeniem               
na ogród rekreacyjny/uprawny, 
-części działki nr 787/37, obr. 1 m. Barlinka, o pow. 65,00 m2 z przeznaczeniem               
na usytuowanie garażu murowanego. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski, wydał Zarządzenie Nr 71/2018  w powyższej 
sprawie.  

 

42 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem firmy Mobilgor „Pensjonat pod sosnami” 
Chwiesiuk Krzysztof o wyrażenie zgody na korzystanie przez osoby trzecie                         
z przedmiotu dzierżawy w dniach 15-16.06.2018r.  w celu zorganizowania cyklicznej 
imprezy muzycznej pn. „Euforia Dźwięku 2018”. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 
wniosek.  

 

43 Burmistrz Barlinka zapoznał się i zaakceptował ofertę firmy PW „ EKO-ANWA”           
A.Długosz dot. wyceny prac na instalacji co ogrzewanej za pomocą kominka                     
w Świetlicy Wiejskiej w Starej Dziedzinie na kwotę 2450,00 brutto 

 

 

44 Burmistrz Barlinka zapoznał się z zaleceniami wynikającymi z tegorocznych 
przeglądów placów zabaw na terenach wiejskich. Burmistrz polecił dokonać rozeznania 
cenowego odnośnie naprawy uszkodzonych elementów, oraz przekazać do wykonania 
w miarę możliwości zalecenia pokontrolne poszczególnym Sołtysom. Polecił także 
usunąć nielegalnie postawione piaskownice.  
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III. W zakresie spraw finansowo-budżetowych: 

 

1 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Ożar o uruchomienie środków 
przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych w sołectwie w wysokości 7258,10,00 zł. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę 
na uruchomienie środków i wykonanie powyższego zadania. 
 

2 Burmistrz Barlinka  zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Ożar o uruchomienie środków 
przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie zieleni  
i czystości w sołectwie w wysokości 150,00 zł. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę            
na uruchomienie środków i wykonanie powyższego zadania. 

 

3 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu soleckiego na poprawę jakości 
drogi gminnej do miejscowości Brunki w wysokości 2600,00 zł. Burmistrz Barlinka 
wyraził zgodę na uruchomienie środków i wykonanie powyższego zadania.  

 

4 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczydło  o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie 
placu zabaw w Moczydle w wysokości 200,00 zł. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę       
na uruchomienie środków i wykonanie powyższego zadania.  

 

5 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem  Sołectwa Jarząbki o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu soleckiego na utrzymanie świetlicy 
wiejskiej, zakup artykułów biurowych i środków czystości w wysokości 991,00zł. 
Burmistrz Barlinka wyraził zgodę na uruchomienie środków i wykonanie powyższego 
zadania.  
 
 

6 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Jarząbki o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie 
terenów zielonych i czystości w Sołectwie w wysokości 1000,00 zł. Burmistrz Barlinka 
wyraził zgodę na uruchomienie środków  i wykonanie powyższego zadania. 

 

7 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Jarząbki o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu soleckiego na renowacje                        
i utwardzenie drogi gminnej oraz przywrócenie stanu pierwotnego poprzez pomiar 
geodezyjny w wysokości 7418,19 zł. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę                                
na uruchomienie środków i wykonanie powyższego zadania.   
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8 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Krzynka o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie 
zieleni i czystości i poprawę estetyki sołectwa w wysokości 1400,00 zł. Burmistrz 
Barlinka wyraził zgodę na uruchomienie środków i wykonanie zadania. 

 

9 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wezwaniem przedsądowym                                                   
Nr 2018/6/WP/79317826/2018  z dnia 11.04.2018 o uregulowanie należności. 
Burmistrz polecił wystosować pismo do Firmy Energa-Obrót SA z Gdańska                          
z wyjaśnieniami, oraz potwierdzeniem zapłaty wskazanych należności przez Gminę 
Barlinek. 
 
 

10 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Stara Dziedzina o uruchomienie 
środków w kwocie 2300,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu terenów 
zielonych i czystości w sołectwie. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
 
11 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie środków 

w kwocie 2041,90 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego        
na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych                          
w sołectwie. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie              
i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
 
12 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie środków 

w kwocie 150 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego                  
na przegląd placu zabaw w ramach zadania „Naprawa placu zabaw”. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
 

13 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Dzikowo o uruchomienie 
środków w kwocie 1000 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na doposażenie Świetlicy i Palcu Zabaw - grill. Burmistrz pozytywnie 
rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane                     
w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
14 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Mostkowo o uruchomienie 

środków w kwocie 170,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na przegląd placów zabaw. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
15 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczydło o uruchomienie 

środków w kwocie 400,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
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16 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie środków 

w kwocie 2000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
bieżące utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa. Burmistrz pozytywnie 
rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane                    
w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
17 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Stara Dziedzina o uruchomienie 

środków w kwocie 1800,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na bieżące utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
18 Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczydło o uruchomienie 

środków w kwocie 2000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na poprawę stanu technicznego drogi gminnej w Moczydle. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 

 

IV. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą doposażenia meblowego pomieszczeń            
w Urzędzie Miejskim. W związku z tym, że całkowity koszt zmówienia wynosi       
10.220,32 zł brutto burmistrz wyraził zgodę na złożenie zamówienia w trybie                       
§ 8 Zarządzenia Nr 91/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro. 

 

 

V. W zakresie spraw Obrony Cywilnej : 
 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na naprawę 
uszkodzonego punktu kamerowego w „Parku Laskera”, wymianę zespołu 
akumulatorów w UPS zainstalowanym na posterunku Policji w Barlinku.  
uszkodzony punkt kamerowy w „Parku Laskera” – kwota 3.228,75 zł brutto 
wymiana zespołu akumulatorów w UPS zainstalowanym na posterunku Policji 
w Barlinku – kwota 1.168,50 zł brutto. 
Razem koszt naprawy monitoringu wynosi 4.397,25 zł brutto. 
Istnieje możliwość wykonania i montażu na słupie zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem w kwocie netto 900.00 zł (brutto 1107,00 zł). 
Burmistrz zaakceptował ofertę firmy Anmit ze Szczecina i wyraził zgodę na naprawę      
i zabezpieczenie kamer przed uszkodzeniem za łączną kwotę  5.504,25 zł brutto. 
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VI. W zakresie spraw OPS : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 
Barlinek za 2017 rok. 
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 
63/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
19.04.2018 Skarbnik 

2. 
64/2018 

Planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
19.04.2018 Skarbnik 

3. 

65/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

w trybie bezprzetargowym, stanowiących 

własność Gminy Barlinek .  

24.04.2018 RGN.VI. 

4. 

66/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiącej 

własność Gminy Barlinek, oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Barlinku. 

26.04.2018 RGN.VI. 

5. 
67/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
30.04.2018 Skarbnik 

6. 
68/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok.  
30.04.2018 Skarbnik 

7. 
69/2018 

Wyznaczenia dnia dodatkowo wolnego od 

pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku.  
11.05.2018 Sekretarz  

8. 

70/2018  

Ogłoszenia wykazu przeznaczonej do 

zbycia nieruchomości , stanowiącej 

samodzielny niewyodrębniony lokal 

mieszkalny, położony w budynku 

zlokalizowanym w Barlinku przy ul. 

Strzeleckiej 1. 

11.05.2018 RGN.IV. 

9. 

71/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem oraz 

dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 

stanowiących własność Gminy Barlinek, 

oddanych w administrowanie 

Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.    

11.05.2018 RGN.VI. 

10. 
72/2018 

Planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
11.05.2018 Skarbnik 
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11. 
73/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 20018 

rok.  
11.05.2018 Skarbnik 

12. 

74/2018 

Podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży.  

15.05.2018 RGN.II. 

13. 

75/2018  

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiącej 

własność Gminy Barlinek, oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Barlinku. 

17.05.2018 RGN.VI. 

14. 

76/2018 

bocian Ogłoszenia wykazu nieruchomości, 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

stanowiących własność Gminy Barlinek . 

17.05.2018 RGN.VI. 

15. 

77/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przyznanej jako nieruchomość 

zamienna w ramach odszkodowania za 

nieruchomość gruntową przejętą pod 

drogę publiczną gminną. 

17.05.2018 RGN.IV. 

16. 

78/2018 

Podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do 

sprzadży. 

22.05.2018 RGN.II. 

17. 

79/2018 

Rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2018 roku 

zadań publicznych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym. 

22.05.2018 

Pełnomocnik 

Burmistrza 

ds. PiRPAiPN 
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W okresie międzysesyjnym zostały podjęte decyzje na podstawie Uchwały  

Nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie 

określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości 

oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. U. Woj. Zach. z dnia 

3 marca 2015r., poz.644). 
 

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas 
nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Barlinek: 
 

1) część nieruchomości  gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 291/2 o pow. 
użytkowej 17,40 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Długiej) z przeznaczeniem na 
usytuowanie blaszanego garażu; 

2) część nieruchomości  gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 258/3 o pow. 
użytkowej 184,26 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Gorzowskiej) z 
przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

3) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 787/37 o pow. 
użytkowej 65,00 m2, położonej w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Gorzowskiej) z 
przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

4) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 258/3 o pow. 
użytkowej 214,96 m2, położonej w obręb 2 m. Barlinek (przy ul. Gorzowskiej) z przeznaczeniem 
na ogród rekreacyjno-uprawny; 

5) części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5, o pow. 
użytkowej 35,00 m2 , położonej w obrębie Moczydło, zabudowanej murowanym budynkiem 
gospodarczym, z przeznaczeniem na cele gospodarcze; 

6) części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5, o pow. 
użytkowej 35,00 m2 , położonej w obrębie Moczydło, zabudowanej murowanym budynkiem 
gospodarczym, z przeznaczeniem na cele gospodarcze; 

7) części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 35/14, o pow. 
użytkowej 6,98 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Św. Bonifacego), zabudowanej 
murowanym budynkiem gospodarczym, z przeznaczeniem na cele gospodarcze; 

8) części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 778/13 i 765/2, o 
pow. użytkowej 10,55 m2 , położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. 31 Stycznia), 
zabudowanej murowanym budynkiem gospodarczym, z przeznaczeniem na cele gospodarcze. 
 

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas 
oznaczony, stanowiących własność gminy Barlinek. 
 

1) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 246/23 o pow. 3,00 
m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Gorzowskiej) z przeznaczeniem na sprzedaż 
warzyw. 
 

3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas 
nieoznaczony, stanowiących własność gminy Barlinek. 

1) dwa pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 22,43 m2, usytuowane na parterze budynku 
przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku, mieszczącego się na działce nr 501/5, 
obr. 2 m. Barlinka, z przeznaczeniem na gabinety lekarskie. 

 
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas 
nieoznaczony, stanowiących własność gminy Barlinek. 
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1) części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5, o pow. 
użytkowej 8,38 m2, położonej w obrębie Moczydło. Barlinek, zabudowanej murowanym 
budynkiem gospodarczym, z przeznaczeniem na cele gospodarcze; 

2) części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5, o pow. 
użytkowej 8,38 m2, położonej w obrębie Moczydło. Barlinek, zabudowanej murowanym 
budynkiem gospodarczym, z przeznaczeniem na cele gospodarcze. 
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 
 

1. Uczestniczono w Gali Tanecznej Fabryki Tańca „Barlinek” (21.04). 

2. Z okazji 740.lecia Barlinka odbyła się pierwsza edycja Photo Day Barlinek (21.04) 
zorganizowana przez Barlinecki Ośrodek Kultury. 

3. Odbyło się spotkanie z zarządem Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku, podczas którego 
omówiono warunki realizacji inwestycji budowy hali do piłki nożnej (24.04). 

4. Odbyło się walne zebranie delegatów do Barlineckiej Rady Seniorów, podczas którego 
wybrano Radę i prezydium (25.04). 

5. Uczestniczono w spotkaniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z wojewodą 
zachodniopomorskim Tomaszem Hincem (26.04). 

6. Uczestniczono w zakończeniu roku szkolnego absolwentów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku (27.04). 

7. Uczestniczono w podsumowaniu zawodów wędkarskich z okazji inauguracji sezonu koła nr 2 
„Troć” PZW (01.05). 

8. Uczestniczono w pogrzebie starosty choszczeńskiego Adama Andriaszkiewicza (02.05). 

9. Odbyły się gminne uroczystości z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz festyn 
„Polska Majówka na ludowo”. 

10. Odbyło się spotkanie z dyrektorem oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej ws. 
organizacji w Barlinku 08.07 br. wystawy #mojaniepodległa poświęconej 100.leciu 
Niepodległości Polski (07.05). 

11. Uczestniczono w spotkaniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu. Sztandar został wręczony podczas 
Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Myśliborzu w obecności ministra spraw 
wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego PSP (19.05). 

12. W dniach 14-15 maja Towarzystwo Miłośników Barlinka zorganizowało „Święto 
Niezapominajki” ku pamięci Romany Kaszczyc. 

13.  Odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników spółki pod nazwą „Szpital Barlinek sp. z o.o.” 
(16.05). 

14. Uczestniczono w spotkaniu integracyjnym „Majówka na ludowo” uczestników i ich rodzin 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie (16.05). 

15. Uczestniczono w konferencji „Znajome rozwiązania dla samorządu” zorganizowanej przez 
GBS Bank w Barlinku (17.05). 

16. Uczestniczono w konferencji poświęconej 100.leciu powstania Państwowej Inspekcji Pracy w 
Szczecinie (21.05). 

17. W Barlinku odbyło się forum turystyczne zorganizowane przez Zachodniopomorską 
Organizację Rozwoju Turystyki w Szczecinie (22.05). 


