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Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.4.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 15 marca 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r. 

W tym czasie odbyło się 5  posiedzeń Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i 
rozpatrzono następujące sprawy: 

 
 

I. W zakresie spraw gospodarki przestrzennej i  inwestycji:  
 

 

1. Burmistrz  Barlinka zapoznał się ze stanem zaawansowania robót związanych                     
z rozbudową i budową linii oświetleniowych ze strony Wykonawcy – ENEA 
Oświetlenie Sp. z o.o. Burmistrz zapoznał się i zaakceptował projekt w zakresie ul. 
Szosowej. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją o naborze wniosków do ogłoszonego 
przez Ministra Sportu i Turystyki programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
- Sportowa Polska. 
Program przewiduje możliwość realizacji trzech grup zadań: 
-poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej (33 % dofinansowania), 
-przebudowa lub remont istniejącej infrastruktury sportowej - dedykowanej klubom 
sportowym (50 % dofinansowania), 
-budowa nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej (33 % dofinansowania). 
Burmistrz podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie przebudowy zaplecza 
sanitarno-szatniowego w Barlinku. Za złożenie wniosku odpowiedzialny jest RGPI. 

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze wstępną koncepcją makiety murów miejskich 
planowanej do wykonania na Rynku Miejskim. 

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na budowę placu zabaw na Górnym Tarasie     
w Barlinku. Burmistrz zaakceptował ofertę firmy MADEX na kwotę 548.383,26 zł 
brutto. Kwota złożonej oferty jest większa o ponad 105.000 zł od kosztorysu 
inwestorskiego (442.963,20 zł brutto).  
 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”                            
i Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Barlinku w sprawie wsparcia w kosztach zadania 
inwestycyjnego – budowa parkingu przy ul. 11 Listopada i postanowił aby przygotować 
koncepcję budowy parkingu przy ul. 11 Listopada, po realizacji koncepcji 
przygotowane zostanie porozumienie w zakresie wspólnej realizacji przez Gminę 
Barlinek, spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”      
ww. inwestycji. 

 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z proponowanymi uzgodnieniami lokalizacji zjazdów  
do obsługi nieruchomości nr dz. 2119/5 i 2119/7 obr.1 Barlinek przy ul. Kombatantów  
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i wyraził zgodę na ich lokalizację zgodnie z przedłożonym projektem po spełnieniu 
warunków zarządcy dróg wewnętrznych.  

 

7. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą promocji kampanii „Wzmocnienie terenów 
inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”         
na portalu otodom.pl. Burmistrz po analizie wniósł uwagi do ogłoszenia. 

 
8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 2 ofertami na usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru na zadaniu „Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku”. 
Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę Firmy PROJEKTY I NADZORY 
BUDPWLANE W. Krasowski ul. Boczna 4/3 74 – 320 Barlinek za kwotę 3.600,00 zł 
brutto.  
 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z  informacją o zablokowaniu przez Zarząd ENEA 
Oświetlenie Sp. z o.o. możliwości odkupienia majątku oświetleniowego w roku 
bieżącym. W ramach dokonania zakupu energii elektrycznej na 2019r. Gmina 
przystąpiła do Gryfickiej Grupy Zakupowej. Burmistrz wyraził zgodę aby 
przygotowanie dokumentacji oraz wspólna procedura przetargowa gmin, które do dnia 
27.03.2018. zadeklarowały przystąpienie do grupy, przeprowadzona została, jak             
w latach poprzednich, przez Pomorską Grupę Konsultingową z Bydgoszczy, za kwotę 
3.444,00 zł brutto.  

 
 

 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  
 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem właściciela działki gruntu nr 127/8             
w obr. Ożar gm. Barlinek o pow. 0,0376 ha przy ul. Kasztanowej w sprawie wykupu 
przez Gminę przedmiotowej działki. Burmistrz postanowił wystąpić do Rady Miejskiej 
wm. z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup ww. nieruchomosci.    

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem współużytkownika wieczystego działki 
gruntu 2142/1 w obr. 2 Barlinka (ul. Sądowa) o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Burmistrz postanowił udzielić należnej 
bonifikaty opłaty rocznej z tytułu  współużytkowania wieczystego przedmiotowej 
działki w udziale 533/10000 części.    

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem i dokumentami przedłożonymi przez  
użytkownika wieczystego działki gruntu 296 w obr. 1 Barlinka (ul.Moniuszki)                    
o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 
Burmistrz postanowił udzielić należnej bonifikaty opłaty rocznej z tytułu  użytkowania 
wieczystego przedmiotowej działki. 

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem i dokumentami przedłożonymi przez 
współużytkownika wieczystego działki gruntu 2129 w obr. 1 Barlinka (ul.Widok)                   
o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 
Burmistrz postanowił pozostawić wniosek  bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnie 
braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.  
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5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem nabywcy działki 1010/5 w obr. 2 Barlinka 
przy ul. Jeziornej o przesunięcie terminu płatności  drugiej raty z tytułu zakupu działki 
w trybie bezprzetargowym. Burmistrz postanowił odroczyć termin spłaty drugiej raty              
do 31 lipca 2018r., jednocześnie polecił poinformować wnioskodawcę, że zmiana 
terminu zapłaty drugiej raty wymaga  sporządzenia aneksu do umowy w formie aktu 
notarialnego (koszty pozostają po stronie wnioskodawcy).    

 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się i zaakceptował ofertę Firmy Zakład Usług 
Geodezyjno- Kartograficznych H.Kądziołka na wykonanie podziału działki gruntu        
nr 114/8 w obr. 2 Barlinka przy ul. Podwale oraz wskazanie granic 3 działek, które 
zostaną zbyte w drodze przetargu. 
Oferta za kwotę: 
- podział – 2.091,00 zł brutto,  
- wskazanie granic 3 działek – 492,00 zł brutto.   

 
7. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem firmy MALDROBUD Sp.  z o.o.                 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne składowanie darniny na działkach nr 100 
obr. Dzikówko oraz 61/4, obr. Dzikowo w związku z realizacją zadania budowy trasy 
rowerowej na odcinku Dzikowo-Barlinek. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na sporządzenie opinii stanu technicznego 
budynku nieczynnego dworca kolejowego wraz z budynkiem towarzyszącym, 
usytuowanych na dz. nr 1/25, obr. 2 m. Barlinek. Wpłynęły 2 oferty. Burmistrz wybrał 
ofertę najkorzystniejszą pana M.Wasilewskiego ul. Mickiewicza 9 Barlinek za kwotę 
1.200 zł brutto. 

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Nadleśnictwa Barlinek w sprawie zmiany  
działki nr 67 w obr. 1 Barlinka (własność Gminy Barlinek) na działki gruntu nr 353/12  
i 353/8 w obr. Moczydło gm. Barlinek (stanowiące własność Skarbu Państwa a będące 
w zarządzie Nadleśnictwa Barlinek). Burmistrz postanowił wystąpić do Nadleśnictwa       
z propozycją zaoferowania dodatkowych nieruchomości zamiennych oznaczonych        
w ewidencji gruntów działkami nr 739 i 783 w obr. 2 Barlinek o łącznej powierzchni 
0,8987 ha. Prezes PW-K Płonia zaoferował udział w partycypowaniu w kosztach  
nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Nadleśnictwa Barlinek.    

 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą nabycia przez Gminę Barlinek udziału ½ 
części w działce nr 255 obr. 1 Barlinka (Górny Taras).  Pismem z dnia 17 stycznia 2018 
r. Gmina wystąpiła do współwłaścicieli działki 255 w obr. 1 Barlinka, których łączny 
udział wynosi ½ części działki z propozycją odkupienia udziałów w przedmiotowej 
działce. W odpowiedzi na propozycję 3 z 4 współwłaścicieli wyraziło zgodę na zakup 
ich udziałów za cenę określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę 
majątkowego ( 33.144,00 zł).   

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem użytkownika wieczystego o przesuniecie 
terminu płatności opłaty rocznej za działkę nr 261/3 w obr. 2 Barlinka  
(ul. Gorzowska). Użytkownik wieczysty działki gruntu nr 261/3 w obr. 2 Barlinka 
położonej przy ul. Gorzowskiej w dniu 13 marca 2018 r. złożył wniosek o przesunięcie 



4 
 

terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wyżej wskazanej 
działki do dnia 30 września 2018 r. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego wynosi 716,97  zł.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 
właściwy organ może na wniosek użytkownika wieczystego ustalić inny termin zapłaty 
nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.  

 
12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem współużytkownika  wieczystego  

o przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej za działkę gruntu nr  261/3 w obr. 2 
Barlinka położonej przy ul. Gorzowskiej i postanowił przesunąć termin wniesienie 
opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego do dnia 30 września 2018 r.     

 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem podziału działki gruntu nr 651/14 w obr. 2 
Barlinka z której mają zostać wydzielone dwie działki w celu poprawy 
zagospodarowania działek gruntu nr 2125/2 i 2125/1  w obr. 2 Barlinka przy ul. 
Poziomkowej.   

 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał z występnym projektem podziału działki gruntu 651/14  
w obr. 2 Barlinka przy ul. Poziomkowej (działka stanowi drogę) i opinią referatu RGPI, 
który do przestawionego podziału  nie wniósł żadnych uwag w zakresie 
przedstawionego projektu podziału i postanowił zaakceptować wersję podziału 
oznaczonego kolorem zielonym na załączniku nr 1 z uwzględnieniem iż istniejąca 
szafka z układem pomiarowo rozliczeniowym przynależna do działki 2125/ i powinna  
znajdować się na nowo wydzielonej działce o nr 651/20 która zostanie sprzedana 
właścicielowi działki 2125/1.   
 

 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o sprzedaż działki gruntu nr 200/3               
w obr. Rychnów gm. Barlinek , natomiast dnia  14 marca 2018  r wpłynął wniosek 
dotyczący sprzedaży lub w przypadku braku możliwości sprzedaży, dzierżawę wyżej 
wskazanej nieruchomości w celu uprawy ogródka warzywnego. Przedmiotowa 
nieruchomości jest gruntem rolny (R IVa) o pow. 0,4485 ha. Dla obszaru, na którym 
położona jest nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem RPo 
– chronione tereny upraw polowych.  
 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami o nabycie (zostały przedstawione zasady 
ewentualnego zbycia gruntu rolnego) i dzierżawę działki gruntu nr 200/3                               
w obr. Rychnów gm. Barlinek i postanowił w pierwszej kolejności osobie 
odpowiedzialnej za dzierżawy w UM Barlinek  przedstawić ofertę dzierżawy (warunki 
umowy) pod ogródki działkowe zainteresowanym osobom.     

 

17. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki nr 245/2, obr.2 miasta Barlinek o powierzchni 2m2 z przeznaczeniem na 
sprzedaż warzyw na okres 3 miesięcy i rozpatrzył wniosek pozytywnie.  

 

18. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą bezumownego zajęcia działki nr 667 oraz  
w części działki nr 2096/6 położonych w obr.1 miasta Barlinek. Burmistrz Barlinka 
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polecił wykonanie prac porządkowych na ww. działkach oraz zawarcie umów najmu 
(na wniosek dotychczasowych użytkowników nieruchomości) działki nr 667,            
obr.1 miasta Barlinek. 

 

19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z  wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki nr 246/6, obr. Dziedzice o powierzchni 6879 m2 z przeznaczeniem na cele rolne 
z możliwością nasadzenia drzew owocowych, na czas nieoznaczony. Burmistrz 
Barlinka rozpatrzył wniosek negatywnie. 
 
 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie 
działek nr: 262/5, 262/6, 262/7, 262/9, 262/14, 262/15, 262/17, obr.1 m. Barlinek oraz 
działkę nr 272/13 obr.2  m. Barlinek z przeznaczeniem na cele rolne. Sprawa 
pozostawiona została bez rozpatrzenia ze względu na prośbę wnioskodawcy o zmianę 
danych zawartych we wniosku. 

 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami sołtysów Gminy Barlinek zgłoszonymi 
na zebraniu soleckim oraz z wnioskami mieszkańców w Moczydle. Burmistrz Barlinka 
polecił aby protokół z zebrania wiejskiego oraz ww. wnioski rozesłać kierownikom 
referatów, którzy udzielą odpowiedzi na piśmie.   

 

22. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą Rejonowego Związku Spółek Wodnych  
w Myśliborzu na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie konserwacji rowu 
szczegółowego w miejscowości Dziedzice Gmina Barlinek, działka rowu nr 247. 
Burmistrz Barlinka wyraził pozytywną opinię do ww. oferty.  
 

23. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem w sprawie wykonania prac drogowych 
umożliwiających przejazd drogą wewnętrzną wydzieloną zgodnie z mpzp dz. nr 249/4; 
249/6; 250/4; 251/4; 252/6 obręb 1 Barlinek. Burmistrz ustalił, że podjęcie prac 
umożliwiających przejazd drogą wewnętrzną zgodnie z ww. działkami będzie możliwe 
do wykonania z chwilą uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną ozn. dz. nr 250/4. 
 

24. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej     
z propozycją zagospodarowania części ul. Rynek po ściętym kasztanowcu. Burmistrz 
wyraził zgodę na uporządkowanie terenu, polecił zebrać oferty na wykonanie                
ww. zadania.  
 

25. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami dotyczącymi nabycia gruntów pod boksy 
garażowe przy ul. Niepodległości i Jeziornej przez ich obecnych dzierżawców gruntu.     
Burmistrz postanowił wystosować do wnioskodawców pisma, w których zostaną 
wskazane dokumenty, które powinni przedłożyć w celu dokonania prawidłowej analizy 
możliwości sprzedaży oraz może stanowić podstawę uzyskania zgody Rady Miejskiej 
w Barlinku na zbycie działki gruntu zabudowanej boksem garażowym.   
Wymagane dokumenty to:      
- umowa/umowy potwierdzające dzierżawienie lub użytkowanie gruntu                           
pod zajmowanym boksem garażowym nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, 
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- dokumenty poświadczające legalną realizację boksu garażowego/zespołu boksów 
garażowych w oparciu o pozwolenie na budowę, a w innym przypadku, dokumenty 
potwierdzające legalizację tej inwestycji zgodnie z procedurami przewidzianymi             
w ustawie prawo budowlane.   
- dokumenty potwierdzające, iż wnioskodawca lub poprzedni właściciel, którego 
wnioskodawca jest następcą prawnym, ponieśli koszty budowy boksu garażowego. 
Jednocześnie Burmistrz polecił poinformować wnioskodawcę, którego boks garażowy 
znajduje się przy ul. Jeziornej, iż w jego przypadku konieczna jest jeszcze zmiana 
obecnie obowiązującego mpzp. 

 

26. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki nr 245/2, obr. 2 m.  Barlinek  o pow. 15 m2, z przeznaczeniem na sprzedaż 
warzyw z samochodu, na okres 3 miesięcy. Burmistrz po analizie rozpatrzył negatywnie 
wniosek.   
 

27. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę części pomieszczeń dzierżawionych aktualnie przez 
NZOZ „Rehabilitacja” Zespół Lekarzy i Fizjoterapeutów na inne lokale w budynku 
przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 

28. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie, na czas nieoznaczony, części nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 291/2, obr. 2 m. Barlinek o pow. 19,40 m2 
z przeznaczeniem na usytuowanie blaszanego garażu. Burmistrz rozpatrzył wniosek 
pozytywnie. 

 

29. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem WORD w Szczecinie o wykreślenie 
zapisu w umowie dzierżawy znak: RGN.VI.6845.51.2017 z 22 czerwca 2017r. 
mówiącego o prowadzeniu książki obiektu budowlanego przez dzierżawcę. Burmistrz 
ustosunkował się pozytywnie do powyższego, Gmina przejmie obowiązek prowadzenia 
ww. książki.  

 

30. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę na zwrot kaucji wynikającej z umowy dzierżawy 
znak: RGN.VI.6845.58.2015 z dnia 10.11.2015 w związku z wykonaniem przez Lidl 
schodów i rozbudowy ciągów pieszych łączących działki ewid. 167/82 oraz 167/83,                               
obr. 2 m. Barlinek. 

 

31. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie  wprowadzenia 
regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, położonego na terenie wiejskim w 
Gminie Barlinek, stanowiącego własność Gminy Barlinek. 

 

32. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na rozbiórkę pomnika przy ul. Sądowej-
Szewskiej. Wpłynęły 2 oferty. Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę Pana 
M.Michalskiego  za kwotę 6.500 zł +vat. Burmistrz wyraził zgodę na zlecenie zadania 
przy udziale Inspektora Nadzoru. 
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33. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem właściciela działki gruntu nr 148/1 obr. 2 
Barlinka w sprawie dosprzedaży części działki gruntu nr 148/14 obr. 2 Barlinka na jego 
rzecz w  celu poprawy zagospodarowania działki stanowiącej jego własność. 
Postanowił wystąpić na piśmie do wnioskodawcy z informacją, iż przedmiotem zbycia 
w drodze bezprzetargowej przez Gminę Barlinek może być części działki gruntu              
nr 148/14 obr. 2 Barlinka, która również obejmie terenem obecnie dzierżawiony przez 
wnioskodawcę o pow. ok. 8,5 m2 m.in. pod okapy, rynny, rury spustowe zamontowane 
budynku znajdujący się na działce nr 148/1 a nachodzą na działkę 148/14. 
Dodatkowo Burmistrz polecił poinformować wnioskodawcę, iż na nim będzie ciążyło 
pokrycie kosztów związanych z  przygotowaniem gruntu do zbycia w drodze 
bezprzetargowej  na jego rzecz zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Barlinka nr 02/2004 

 

34. Burmistrza Barlinka zapoznał się z wynikami przeprowadzonej  wizji działek gruntu    
nr 96/21 i 96/22 obr. 1 Barlinek ul. Świętego Bonifacego, która wykazała, iż: 
- na obszarze lokalizacji omawianych działek występują bardzo duże różnice poziomu 
terenu, – teren bardzo pofałdowany, o dużych spadkach (~ 5-6 m); topografia terenu 
jest więc bardzo niekorzystna,    
- dojazd do działki gruntu nr 96/21 i 96/22 nie istnieje, gdyż  fizycznie wydzielona droga 
wewnętrzna (stanowiąca działki gruntu nr 96/24 i 96/25) stanowi porośniętą trawą  
i samosiejkami wysoką skarpę. Z analizy obszaru wynika, iż nie ma innych możliwości 
obsługi komunikacyjnej tych działek, ani też działki 96/23 stanowiących mienie Gminy 
Barlinek. W związku z powyższym postanowił odstąpić od sprzedaży działek 
wskazanych we wniosku. 

 

35. Burmistrz Barlinka zapoznał się z  pismem dwóch  współwłaścicieli ½ części w działce 
nr 255 w obr. 1 Barlinka (Górny Taras) i postanowił udzielić odpowiedzi na złożoną 
propozycję określającą warunki zmiany działki 255 na działki gruntu nr 2146/6,8,9,10. 
Polecił również wystąpić do wszystkich współwłaścicieli ½ części w działce nr 255 w 
obr. 1 Barlinka o zajęcia wspólnego jednoznacznego stanowiska czy są zainteresowani 
zamianą na działki stanowiące własność Gminy Barlinek czy odkupienia przez Gminę 
podsiadanych udziałów w działce nr 255 w obr. 1 Barlinka.     

 

III. W zakresie spraw finansowo-budżetowych: 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Stara Dziedzina o uruchomienie 
środków przeznaczonych sołectwu w ramach funduszu soleckiego na realizację zadania 
pn. „Bieżące utrzymanie placu zabaw” na kwotę 150,00 zł. Burmistrz Barlinka wyraził 
zgodę na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie placu zabaw” na kwotę 150,00 zł. 

 

2. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Okunie o uruchomienie środków                  
w kwocie 9.834,69 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
realizację zadania polegającego na utrzymaniu dróg gminnych na terenie Sołectwa 
Okunie. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
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zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. Za realizację zadania 
odpowiedzialny będzie RGPI.  

 

3. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Krzynka o uruchomienie środków              
w kwocie 300,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
doposażenie świetlicy wiejskiej. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 
oraz poprawę estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw                     
w wysokości 1850,00 zł. Burmistrz wyraził zgodę na uruchomienie środków                         
i wykonanie powyższego zadania. 

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem  Sołectwa Moczkowo o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlicy 
w Brunkach i Moczkowie oraz doposażenie świetlic w wysokości 1900,00 zł. Burmistrz 
wyraził zgodę na uruchomienie środków i wykonanie powyższego zadania. 

 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Rychnów o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu soleckiego na remont drogi 
gminnej od budynku Nr 1 w kierunku bloków w wysokości 5000,00 zł. Burmistrz 
wyraził zgodę na uruchomienie środków i wykonanie powyższego zadania. 

 

 

IV. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych : 
 

1. Burmistrz Barlinka  zapoznał się ze sprawą dotyczącą systemu elektronicznego- 
platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza 30.000 euro. Burmistrz przesunął termin realizowania (dokonywania) 
zamówień publicznych do 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w B-ku przy użyciu 
elektronicznej platformy zakupowej do 30 czerwca 2018r.  

 

V. W zakresie spraw Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie : 
 

1. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w Osinie oraz programu działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Osinie. 
 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawozdaniem ŚDS Osina z działalności placówki 
za rok 2017. 
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VI. W zakresie spraw PW-K Płonia : 
 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem inwestora prywatnego – właściciela działki 
nr 118/10 Obr. Dzikówko, który zamierza wybudować sieć wodociągową DN90 mm          
o długości 150 m na działce 118/10, do której zamierza podłączyć dwa nowe budynki 
jednorodzinne mieszkalne. Po wybudowaniu wnioskodawca - właściciel działki                  
nr 118/10 Obr. Dzikówko, zamierza sieć sprzedać PWK Płonia za cenę ustaloną metodą 
dochodową. Prezes PW-K Płonia popiera składany wniosek, gdyż w przyszłości z sieci 
oprócz 2-ch budynków planowanych do wybudowania przez inwestora sieci będzie 
można podłączyć kolejne nieruchomości, które mogą być wydzielone z działek 
sąsiednich tj. działek nr 139/5 i 139/9. Burmistrz wyraził zgodę na powyższe.  
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 

45/2018 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Barlinek na 2019 rok. 
20.03.2018 

ROSK.I. 

Traci moc 

Zarządzenie Nr 

37/2018 

2. 

46/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem w 

trybie bezprztergowym, stanowiących 

własność Gminy Barlinek, oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Barlinku. 

22.03.2018 RGN.VI. 

3. 47/2018 Sprzedaży lokali mieszkalnych. 22.03.2018 RGN.II. 

4. 

48/2018 

Ogłoszenia naboru kandydatów do 

Barlineckiej Rady Seniorów, Komisji 

Wyborczej i terminu zwołania Walnego 

Zebrania.  

27.03.2018 ROSK.VI. 

5. 

49/2018 

Wprowadzenia regulaminu korzystania z 

boiska wielofunkcyjnego, położonego na 

terenie wiejskim w Gminie Barlinek, 

stanowiącego własność Gminy Barlinek.   

29.03.2018 RGN.VII. 

6. 
50/2018 

Planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 r. 
29.03.2018 Skarbnik  

7. 51/2018 Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 r. 29.03.2018 Skarbnik 

8. 

52/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem w 

trybie bezprztergowym, stanowiącym 

własność Gminy Barlinek, oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o. o. w Barlinku. 

29.03.2018 RGN.VI. 

9. 

53/2018 

Zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w Osinie oraz programu 

działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób  z zaburzeniami 

psychicznymi w Osinie. 

29.03.2018 Sekretarz  
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10. 

54/2018 

Wydzielenia lokalu z części 

mieszkaniowego zasobu gminy z 

przeznaczeniem na lokal socjalny. 

03.04.2018 RGN.III. 

11. 
55/2018 

Wpisania lokalu socjalnego do rejestru 

lokali mieszkalnych 
03.04.2018 RGN.III. 

12. 

56/2018 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2018 r zadań publicznych w 

zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym 

11.04.2018 

Pełnomocnik 

Burmistrza 

ds. RPAiPN 

13. 

57/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, 

położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej   

(dz. nr 799/10 obr. 2 B-ek). 

12.04.2018 RGN.IV. 

14. 

58/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, 

położnej w Barlinku przy ul. Okrężnej       

(dz. nr 799/11 obr. 2 B-ek). 

12.04.2018 RGN.IV. 

15. 

59/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, 

położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej  

(dz. nr 799/12 obr. 2 B-ek). 

12.04.2018 RGN.IV. 

16. 

60/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, 

położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej. 

(dz. nr 799/13 obr. 2 B-ek). 

12.04.2018 RGN.IV. 

17. 

61/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dodania w użyczenie 

lub najem, w drodze bezprzetargowej, 

stanowiącej własność Gminy Barlinek. 

17.04.2018 RGN.VI. 

18. 

62/2018 

Powołania Komisji Wyborczej 

wybierającej członków Barlineckiej Rady 

Seniorów.  

18.04.2018 ROSK.VI. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

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 514/9            
o pow. 5,20 m2, położonej w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Tunelowej 18)                           
z przeznaczeniem na warstwę docieplenia budynku mieszkalnego usytuowanego na 
działce ewid. nr 514/1, obr. 1 m. Barlinek,  

2) część nieruchomości  gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 291/2            
o pow. 19,40 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Długiej) z przeznaczeniem 
na usytuowanie garażu blaszanego, 

3) część nieruchomości  gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 774/6            
o pow. 12,72 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Gorzowskiej 14)                    
z przeznaczeniem na usytuowanie garażu drewnianego, 

4) część nieruchomości  gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 220/11         
o pow. 19,37 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Górnej) z przeznaczeniem 
na usytuowanie garażu murowanego, 

5) część nieruchomości  gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 551/20         
o pow. 105,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek z przeznaczeniem na ogród 
rekreacyjno-uprawny, 

6) część nieruchomości  gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 551/20        
o pow. 227,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinek z przeznaczeniem na ogród 
rekreacyjno-uprawny. 

 
 

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

1) nieruchomość gruntowa o pow. 0,1600 ha, oznaczona w ewidencji gruntów działką         
nr 109/1 obr. Płonno z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 
 

1. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbyły się festiwale: piosenki angielskiej (21.03), 
piosenki przedszkolnej (11.04), piosenki dziecięcej (13.04). 

2. Uczestniczono w tzw. śniadaniu biznesowym zorganizowanym przez Zachodnią Izbę 
Przemysłowo-Handlową (22.03). 

3. Uczestniczono w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Lider 
Pojezierza” (26.03). 

4. Podpisano porozumienie o współpracy ws. „Budowy placu zabaw na os. Górny Taras” 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast” oraz Lions Club Barlinek. 

5. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu PZW koło nr 2 „Troć” w Barlinku 
ws. organizacji zawodów otwarcia sezonu wędkarskiego oraz jubileuszu 35.lecia 
powstania koła. 

6. Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Barlinek sp. z o.o. 
m.in. ws. wyrażenia zgody na podpisanie przez zarząd umowy na realizację projektu 
„Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy        
oraz raka jelita grubego” z RPO WZ oraz bieżącego funkcjonowania spółki (11.04). 

7. Uczestniczono w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych: Oddziału Rejonowego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku (12.04) oraz Barlineckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (18.04). 

8. Spotkano się z mieszkańcami ul. Mickiewicza przy udziale radnego C. Michalaka           
oraz dyrektor BOK ws. organizacji „Święta ul. Mickiewicza” 26.05.2018 r. 

9. Uczestniczono w spotkaniu członków Związku Dzieci Wojny w miejscowości Długie 
(14.04). 

10. Uczestniczono w spotkaniu dotyczącym wymiany partnerskiej w ramach projektu 
ERASMUS+ zorganizowanym przez dyrekcję i zespół projektowy ZSP nr 1 (15.04). 

11. Uczestniczono w XXII Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania w Szczecinie (17.04). 

12. Uczestniczono w posiedzeniu Rady Powierniczej Akademii im. Jakuba z Paradyża           
w Gorzowie Wlkp. (17.04). 

 

 

 


