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Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.9.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 20 września 2018r. do 10 października 2018r. 

W tym czasie odbyły się 3 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 wykupu gruntów celem poszerzenia pasa 
drogowego wykonanej drogi nr dz.11 w m. Ożar. Burmistrz Barlinka postanowił 
przystąpić do procedury poszerzenia poprzez wykup gruntów rolnych przyległych 
bezpośrednio do działki drogowej nr 11 w m. Ożar na całej jej długości po obu stronach. 
Burmistrz Barlinka procedurę celem wykupu polecił RGN. 

 
2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wynikami przeprowadzonej kontroli w zakresie 

wyznaczenia znaków granicznych w części nieruchomości dz. nr 243(droga) wieś 
Janowo. Z przeprowadzonego postępowania związanego z okazaniem granic wynika, 
iż w części odcinka ww. działki występuje zabudowa gospodarcza. Burmistrz Barlinka 
polecił RGN wszczęcie procedury dzierżawy. 

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą przebudowy pompowni II stopnia przy                            
ul. Kombatantów w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej                        
w Barlinku”. Wykonawca złożył 2 protokoły konieczności w sprawie robót 
niezbędnych    do wykonania w ramach zadania: 
Protokół nr 10/2018 dotyczy rozbiórki istniejących i wykonanie nowych obrzeży 
przebudowywanej w ramach zadania drogi technicznej. Koszt ok. 12.000 zł. Protokół 
został pozytywnie zaopiniowany przez nadzór inwestorski. 
Protokół nr 11/2018 dotyczy odtworzenia spękanej ścianki oporowej przed wejściem 
do pompowni. Koszt. 2.500 zł. Protokół w opiniowaniu przez nadzór inwestorski. 
Ponadto, podczas ostatniej rady budowy wykonawca zwrócił się z zapytaniem, czy             
ma odtworzyć utwardzenie do bramy wejściowej do budynku, którego projektant                        
nie przewidział. Wiąże się to z wykonaniem dodatkowo ok. 20m2 utwardzenia. 
Użytkownik prosi o odtworzenie utwardzenia.   
Burmistrz zaakceptował 2 protokoły konieczności i wyraził zgodę na odtworzenie        
ok. 20m2 utwardzenia. 

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zawarcia aneksu umowy z wykonawcą 
zadania pod nazwą „Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów 
obronnych w Barlinku”. Zgodnie z przedstawioną informacją na wcześniejszych 
zespołach kierowniczych wystąpiła konieczność realizacji robót nieprzewidzianych nie 
objętych umową podstawową, a niezbędnych do realizacji zadania co powoduje 
potrzebę aneksowania umowy na roboty budowlane. Burmistrz wyraził zgodę na 
podpisanie ww. aneksu.  
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5. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy świetlicy wiejskiej w Strąpiu. Enea 
Operator Sp. z o.o. przysłała wzór nowej umowy o przyłączenie do sieci obiektu 
świetlicy. Koszt przyłączenia: 1052,64 zł. Umowa zawarta w dn. 26.04.2018 została 
rozwiązania ze względu na trudności w ukończeniu niezbędnej dokumentacji 
technicznej. Burmistrz wyraził zgodę na podpisanie ww. umowy. 

 
6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na budowę świetlicy wiejskiej w Osinie. 

W II postępowaniu zostały złożone trzy oferty.  
• P.W KRONEX Krzysztof Krupski: 1 019 459,13 zł 
• SELEKTOR Sebastian Szymański: 1 136 460,69 zł 
• Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet: 1 040 045,30 zł 

Cena dwóch ofert jest niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia (1.100 000 zł). Burmistrz wybrał 
najkorzystniejszą ofertę Firmy  P.W KRONEX Krzysztof Krupski za kwotę 
1.019.459,13 zł 

 
7. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy miejskiego targowiska przy                  

ul. 31 – Stycznia w Barlinku – Mój Rynek. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu 
wpłynęły dwie oferty na kwoty 1.845.000 zł i 1.690.000 zł. Oferty nie wymagają 
poprawek, uzupełnień i wyjaśnień. Wartość obu ofert przekracza kwotę jaką 
zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W przypadku tańszej oferty 
przekroczenie wynosi 150.000 zł. Szacowana wartość zamówienia wg, zestawienia 
kosztów do Programu funkcjonalno-użytkowego wynosi 1.571.000zł. (szacowanie              
z kwietnia). Burmistrz zaakceptował najkorzystniejszą ofertę, polecił wezwać 
wykonawcę, do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą modernizacji szkolnej infrastruktury 
sportowej przy ul. Kombatantów. Wykonawca przedstawił swoje stanowisko w sprawie 
wady polegającej na niezgodności rzędnych posadowienia studni odpływowej drenażu 
przy boisku do piłki nożnej, w którym informuje, że wg. niego nie jest to wada, ale w 
ramach solidności kupieckiej proponuje wykonanie prac w celu zmiany funkcji studni 
na chłonną. Inspektor nadzoru wstępnie zaopiniował pozytywnie rozwiązanie. 
Burmistrz polecił wystąpić do Pani Dyrektor o opinię w powyższej sprawie, jeżeli 
będzie pozytywna burmistrz wyraża zgodę na powyższe. 
Szkoła Podstawowa Nr 4 przekazała ekspertyzę stanu technicznego, którą z własnej 
inicjatywy przygotowała firma wykonująca konserwację boiska do piłki nożnej.               
Z opinii wynika, że boisko zostało zasypane niedostateczną ilością granulatu, nastąpiło 
rozklejenie pasa trawy na długości 1,5m spowodowane zapadającą się podbudową                    
i w nieprawidłowy sposób zostało wykonane mocowanie siatek piłkochwytów. 
Inspektor nadzoru z częścią tych stwierdzeń się nie zgadza. Burmistrz wyraził zgodę na 
rozpisanie przeglądu gwarancyjnego.  

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy drogi wewnętrznej wraz                                
z infrastrukturą w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej                   
w Barlinku”. 
Wykonawca przedstawił Protokół konieczności nr 1/2018 na wykonanie regulacji 
studzienek i wpustów ulicznych w celu dostosowania ich do zmienionej niwelety drogi. 
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Szacowany koszt to ok. 4.700 zł. Inspektor nadzoru potwierdziła zasadność wykonania 
tych prac. Burmistrz zaakceptował powyższy protokół konieczności.  
Wykonawca zgłosił konieczność założenia rury osłonowej na sieć telekomunikacyjną                 
w obrębie zjazdu z ul. Okrętowej. Prace te nie były przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Sieć telekomunikacyjna w tym obszarze została wykonana w czasie 
pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę, a rozpoczęciem budowy drogi. 
Burmistrz wyraził zgodę na wykonanie ww. zadania.  

 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy sieci wodociągowej oraz 
modernizacji stacji podnoszenia ciśnienia w ramach zadania „Zwiększenie 
atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”. Zgodnie z informacją zgłoszoną 
podczas posiedzenia Zespołu kierowniczego w dniu 20.09.18 r. wykonawca przedłożył 
Protokół konieczności nr 12/2018 na odtworzenie utwardzenie do bramy wejściowej do 
budynku (podjazdu). Powierzchnia 16,5 m2. Do protokołu załączono wycenę prac na 
kwotę 4.606,21 zł brutto (po cenach ofertowych). Protokół został pozytywnie 
zaopiniowany przez inspektora nadzoru. Burmistrz wyraził zgodę na powyższe. 

 
11. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. „Szlaku Przygody”. Burmistrz 

zaakceptował: 
- szary kolor toalety; 
- typ wiaty – zgodnie z propozycją wykonawcy.  

 
12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Spółki z o.o. w sprawie przystąpienia do 

zmiany mpzp w obszarze Jeziorna-„Zaułek”. Burmistrz po przeprowadzeniu analizy 
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu w obszarze Jeziorna-„Zaułek” 
podjął decyzję, aby nie udzielać pisemnej odpowiedzi na wskazany wniosek tylko 
zorganizować spotkanie z inwestorem w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy. 

 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem sołectwa Osina w sprawie przygotowania 
dokumentacji projektowej na drogę gminną nr dz. 13 i na drogę wewnętrzną nr dz. 85/1. 
Burmistrz poinformował, iż powyższe wnioski zostaną poddane analizie przy 
przygotowaniu budżetu na 2019 rok i WPF.   

 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. projektu pn. „Odtworzenie walorów 
historycznych murów obronnych w Barlinku”. Burmistrz zapoznał się z ofertą 
wykonania odcinka nr 6 murów. Decyzja w sprawie ewentualnego przyjęcia oferty 
zostanie podjęta po uzyskaniu opinii inżyniera kontraktu.  

 
 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą naboru wniosków o dofinansowanie                
w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb 
ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia 
zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii RPO WZ. Burmistrz postanowił 
zorganizować spotkanie z OSP, i Inspektorem OC celem omówienia sprawy. 

 
 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją na temat ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski naboru wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie: 
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zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi         
i ich następstwami, systemu zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody 
opadowej, budowy lub modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, rozwoju powierzchni 
biologicznie czynnych w ramach RPOWZ 2014-2020, działanie 3.3  Poprawa stanu 
środowiska miejskiego (termin składania wniosków: 16.11.2018, wysokość alokacji: 
3 859 300 zł.). Burmistrz postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie  zadania pn.: 
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej”. 
 

17. Burmistrz Barlinka zapoznał się z decyzją BOŚ.613.101.2018MSz na wycinkę drzew 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie kolidujących z chodnikiem i obowiązkiem 
narzuconym przez Starostę dot. wykonania w ich  miejsce nowych nasadzeń- 6 drzew. 
Burmistrz polecił RGN wykonać nasadzenia 6 drzew. 

 
 

 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o najem części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 195 obr. 2 m. 
Barlinek z przeznaczeniem na organizację spotkania przedwyborczego dnia 
30.09.2018r. w godzinach: od 12.00 do 14.00. Burmistrz Barlinka zaproponował 
użyczenie nieruchomości na potrzeby organizacji ww. przedsięwzięcia przez Komitet 
Wyborczy na wniosek osoby upoważnionej do reprezentowania tego Komitetu. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o dzierżawę części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 245/2 obr. 
Barlinek 2 o pow. 2 m2 z przeznaczeniem na sprzedaż warzyw i ziemniaków ze stołu na 
okres 3 miesięcy.  Burmistrz Barlinka pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek. 

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami Sołectwa Równo o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego: 
- na organizację „Dnia Pieczonego Ziemniaka” w wysokości 200,00 zł, 
- na organizację „Warsztatów ozdób choinkowych” w wysokości 300,00 zł. 
Burmistrz Barlinka pozytywnie rozpatrzył ww. wnioski.  

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami mieszkańców Sołectwa Moczkowa 
zgłoszone na Zebraniu Wiejskim w dniu 14 sierpnia 2018r. Burmistrz polecił aby 
protokół z zebrania wiejskiego oraz ww. wnioski rozesłać kierownikom referatów 
zgodnie z kompetencjami, którzy udzielą odpowiedzi na piśmie.   

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą boiska oraz placu zabaw w Moczkowie przy 
ul. Wiosennej, która dotyczyła uszkodzenia elementu placu zabaw (siedziska) oraz 
podłoża boiska do gry w kosza. Burmistrz Barlinka polecił aby zorganizować spotkanie 
z wykonawcą w celu ustalenia kosztów naprawy ww. elementów.  

 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie               
w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania 
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świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek. Burmistrz Barlinka podjął 
ww. zarządzenie.  

 
7. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami mieszkańców  Sołectwa Moczydło 

zgłoszonymi na zebraniu wiejskim 7 września 2018r. i skierował do odpowiednich 
referatów: 

• Sprawdzenie szerokości pasa drogowego na drodze gminnej przebiegającej 
przez wieś na wysokości adresu Moczydło 13 (mieszkańcy zgłosili 
przypuszczenie, że państwo Bojan, mieszkający pod adresem Moczydło 13, 
ułożyli kamienie nie na terenie swojej posesji, lecz na terenie pasa drogowego, 
co wpływa na bezpieczeństwo jazdy) – RGPI ; 

• Monitorowanie skuteczności oświetlenia ulicznego (podkreślany był fakt, że 
lampy nie zawsze się załączają i gasną już przed 5 rano)- RGPI; 

• Usunięcie spróchniałego drzewa (lub jego gałęzi), znajdującego się 
bezpośrednio za przystankiem autobusu szkolnego (odłamane gałęzie leżą na 
dachu przystanku) we wsi Moczydło- RGN. 

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie 
Dzikowo za kwotę 1000,00 zł brutto. Burmistrz zaakceptował ofertę złożoną przez Pana 
M.Kozłowskiego Dzikowo 3/3 na wykaszanie terenów zielonych od 17.09.2018r. do 
30.10.2018 za kwotę 1.000 zł brutto.   

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się w wnioskiem w sprawie zakupu 2 działek, które zostały 
by wydzielone z działki gruntu nr 34/8 lub 15/7 położonych w obr. Okunie gm. 
Barlinek. Burmistrz polecił poinformować wnioskodawcę, iż obecnie przedmiotowe 
działki nie zostaną przeznaczone do sprzedaży ponieważ: 
- na działce gruntu nr 34/8 planowana jest inwestycja mająca na celu zapewnienie 
dostaw wody dla mieszkańców miejscowości Okunie, 
- obecnie dla działki gruntu nr 15/7 i działek powstałych w wyniku jej podziału brak 
jest możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej, który jest elementem 
niezbędnym  do zbycia działki.         

 

10. Burmistrz Barlinka ponownie zapoznał się z wnioskiem Chrześcijańskiej Wspólnoty 
Zielonoświątkowców w Barlinku  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działkami gruntu nr 106/2, 107/2, 108/2 w obr. 2 Barlinka przy ul. Górnej 
w celu budowy placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Burmistrz postanowił 
skierować wniosek do Rady Miejskiej w Barlinku o wyrażenie zgody na zbycie ww. 
nieruchomości. 

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o przedstawienie 
propozycji działek o pow. do 2 ha pod budowę Domu Seniora. RGN.IV. przedstawił 
propozycje nieruchomości o pow. do 2 ha  pod budowę Domu Seniora -dz. nr 477/2               
i 526 w obr. 2 Barlinka przy ul. Szpitalnej, oraz dz. nr 651/12 w obr. 2 Barlinek przy                  
ul. Sportowej w związku ze złożonym wnioskiem w tym zakresie. Burmistrz postanowił 
zaproponować wnioskodawcy sprzedaż części dz. nr 477/2,  która nie jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dz. nr. 526 w obr. 2 Barlinka 
przy ul. Szpitalnej.   
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12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z procedurą zmiany klasyfikacji gruntowej dla                
dz. gruntu nr 560/15, 560/14, 560/39, 560/45 w związku z zakupem przez Gminę 
Barlinek prawa użytkowania wieczystego do wyżej wskazanych działek. Burmistrz 
postanowił zlecić jedynie dokonanie zmiany klasyfikacji gruntowej działek gruntu                 
nr 560/15, 560/14, 560/39 – koszt 900,00 zł.   
Jednocześnie Burmistrz polecił RGPI dokonać analizy  możliwości  wykonania zatoki 
manewrowej na działkach gruntu będących własnością Gminy Barlinek na wysokości 
działek gruntu nr 560/42 i 560/43 w obr. 1 Barlinka przy ul. Sosnowej.              

 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z przedstawionymi propozycjami nieruchomości 
zamiennych w ramach odszkodowania za działkę gruntu nr 303/20 w obr. Moczkowo 
gm. Barlinek. Burmistrz postanowił przedstawić powyższą propozycję byłej 
właścicielce działki gruntu nr  303/20 w obr. Moczkowo gm. Barlinek przejętej z mocy 
prawa pod drogę publiczną.    

 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zakupu 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). Burmistrz polecił w-ce 
burmistrzowi skontaktować się z  właścicielem ww. nieruchomości gruntowych w celu 
uzgodnienia dalszego postępowania w zakresie zakupu przez Gminę Barlinek                       
ww. nieruchomości gruntowych.  

 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z przebiegiem dotychczasowego postępowania dot. 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów 
działkami 150/85 i 150/86 w obr. Krzynka gm. Barlinek, która mocy prawa przeszła na 
własność Gminy Barlinek pod drogę publiczną. Burmistrz nie podjął decyzji co do 
dalszego postępowania w  przedmiotowej sprawie.          

 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia 
zgody na wynajęcie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 
148/14 obr. 2 m. Barlinek o pow. 87,50 m2 z przeznaczeniem na ułatwienie dostępu do 
działki w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na czas nieoznaczony. 
Burmistrz rozpatrzył wniosek pozytywnie, wydał Zarządzenie Nr 132/2018                         
w powyższej sprawie.  

 

17. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o dzierżawę części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 245/2                           
obr. 2 m. Barlinek  o pow. ok 10 m2 z przeznaczeniem na sprzedaż choinek, na okres 
od 10.12.2018r. do 23.12.2018r. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 

 

18. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Komitetu Wyborczego Wyborców 
Bernardy Lewandowskiej Aktywni w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z części 
Rynku w terminie 30.09.2018r. w godzinach 12.00-14.00 z przeznaczeniem na 
zorganizowanie spotkania przedwyborczego.  
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19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na wykonanie prac w zakresie konserwacji 
rowu melioracyjnego w obrębie Żydowo oraz oczyszczenia przepustu pod drogą przy                      
ul. Św. Bonifacego. Dnia 03.09.2018 r. wysłano do 4 firm zaproszenia do składania 
ofert na wykonanie prac w zakresie konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości 
Żydowo oraz odmulenia przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną w Barlinku przy                             
ul. Św. Bonifacego. Na zaproszenie odpowiedział Rejonowy Związek Spółek Wodnych                      
w Myśliborzu, oferując wykonanie całości zadania za kwotę 3.458,32 zł brutto. 
Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę. 
 
 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą kończącej się umowy dzierżawy części 
nieruchomości zabudowanej budynkami nieczynnego dworca kolejowego oraz byłego 
szaletu oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/25 obr. 2 m. Barlinek. Burmistrz 
polecił przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat oraz zaproponowanie 
dotychczasowemu dzierżawcy zawarcia kolejnej umowy na okres 1 roku. 
Docelowo powyższe obiekty maja zostać usunięte, a w ich miejscu planowana jest 
funkcja związana z transportem publicznym. 
Ponadto Burmistrz polecił zabezpieczyć w budżecie Gminy na 2019 r. środki na 
rozbiórkę przedmiotowych obiektów. 

 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą  na wykonanie pomiarów ochronnych                   
w budynku WORD w Barlinku. Burmistrz wyraził zgodę na zlecenie wykonania 
pomiarów ochronnych w budynku usytuowanym przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku 
(obecna siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie – Oddział 
Terenowy                      w Barlinku). Termin wykonania usługi: do 30 września 2018 r. 
Cena za wykonanie usługi:  

22. • wykonanie pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej 

23. 3,00 zł netto + 23% 
VAT za 1 pkt 

24. • Wykonanie badań i pomiarów 
rezystencji izolacji 

25. 3,00 zł netto + 23% 
VAT za 1 pkt 

26. • Badania i pomiar wyłączników 
różnicowoprądowych 

27. 30,00 zł netto + 23% 
VAT za 1 pkt 

28. • Pomiar oporności uziemienia 29. 50,00 zł netto + 23% 
VAT za 1 pkt 

30.  
31. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją z ogłoszonych 2 przetargów ustnych 

ograniczonych na sprzedaż działek gruntu nr 799/12, 799/11, 799/10 o pow. 0,0028; 
0,0029; 0,0029 ha obręb 2 Barlinka  przy ul. Okrężnej. 
Burmistrz polecił ogłosić trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. 
działek, ustalając następujące cenny wywoławcze: 

• dz. nr 799/12 – 4500,00 zł brutto + koszty służebności drogowej na dz. nr 
799/5 - (790,89 zł brutto) 

• dz. nr 799/11 – 4500,00 zł brutto  + koszty służebności drogowej na dz. nr 
799/5 - (565,80 zł brutto) 

• dz. nr 799/10 – 4500,00 zł brutto + koszty służebności drogowej na dz. nr 
799/5 - (373,92 zł brutto) 

Pozostałe warunki przetargu bez zmian.  
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32. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją z ogłoszonego  pierwszego przetargu 
ustnego ograniczonego na zbycie samodzielnego niewyodrębnionego lokalu 
mieszkalnego nr 2, znajdującego się w budynku położonym w Barlinku przy                    
ul. Strzeleckiej 1, wraz z udziałem w gruncie przynależnym do tego lokalu. Burmistrz 
polecił ogłosić drugi przetarg ustny nieograniczony, warunki przetargu  oraz cena 
wywoławcza pozostała bez zmian. 

 

33. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dalszego postępowania w sprawie zakupu 
przez Gminę Barlinek ½ udziałów w działce gruntu nr 255 w obr. 1 Barlinek. Burmistrz 
postanowił wystosować pismo do współwłaścicieli o wyrażenie zgody na dokonanie 
wydzielania z działki gruntu nr 255 w obr. 1 Barlinek działki, która zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi drogę publiczną. 
Burmistrz zaakceptował koszty jakie Gmina Barlinek poniesie w związku                              
z wykonaniem podziału – kwota 4305,00 zł brutto.      

 

34. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, gabinetu składającego się                      
z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 26,82  m2 usytuowanych na II piętrze 
budynku przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku. Burmistrz rozpatrzył 
wniosek pozytywnie, wydał Zarządzenie Nr 136/2018 w powyższej sprawie.  

 

35. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą wykonania badania sprawności technicznej 
przewodów kominowych z okresowej kontroli przewodów w budynku przy ul. Jeziornej 
8 w Barlinku. Burmistrz wyraził zgodę na zlecenie wykonania badania Firmie 
Z.Kamieniarski H.Ciesielski Przelewice 45B/3 za kwotę 250,00 zł brutto.  

 
36. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Klubu Żeglarskiego Sztorm Barlinek               

o przedłużenie okresu obowiązywania porozumienia z 4 grudnia 2015r. w sprawie 
pełnienia funkcji gospodarza obiektu położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 7. 
Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do wniosku.  

 

37. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Klubu Żeglarskiego Sztorm Barlinek                     
o wprowadzenie zmiany w umowie dzierżawy części nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 661 obr. 2 m. Barlinek o pow. 926,00 m2 . 
Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do wniosku.  

 

38. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wyrażenie zgody na 
korzystanie z nieruchomości gruntowych: części działki nr 2146/6 obr. 1 m. Barlinek 
oraz ulicy E. Orzeszkowej  w celu transportu gruntu na teren działki nr 2126 przy 
pomocy mini koparki. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 

 

39. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 103/1 oraz 
103/3 obr. 1 m. Barlinek z przeznaczeniem na cele rolne – sadownictwo. Burmistrz 
rozpatrzył pozytywnie wniosek.  
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40. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o udostępnienie części 
nieruchomości oznaczonej działką nr 195 obr. 2 m. Barlinek (Rynek) o pow. ok. 20 m2              
w celu organizacji eventu rekrutacyjnego w terminie 14.10.2018r. lub 21.10.2018r. 
wraz z dostępem do energii elektrycznej. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, 
ustalił czynsz dzierżawny na kwotę 250 zł + energia elektryczna.  

 

41. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą Firmy Hotpoint A.Czerwiński ul. Jeziorna 11 
Barlinek na wykonanie tablic na budynek Świetlicy w Płonnie za kwotę 150,00 zł 
brutto. Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.  

 

42. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą Firmy M.Ostrowski Sp. j. Al. Armii Krajowej 
5 50-541 Wrocław na sprzedaż i dostawę sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa 
Lutówko na kwotę  4.235,00 zł brutto. Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.   

 

43. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą Firmy Usługi Projektowe M.Krasowski  
ul. Sądowa Barlinek na wykonanie dokumentacji – postawienie tablicy w Rychnowie 
za kwotę 4500,00 zł netto +23% Vat = 5535,00 zł brutto. Burmistrz ustosunkował się 
negatywnie do oferty ze względu na to że przewyższa ona założenia budżetu Gminy 
Barlinek. Z-ca burmistrza zaoferował, że dokona kolejnego rozpoznania cenowego. 

 

44. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą Firmy Usługi Transportowe Chmielewski Lech 
ul. Wiosenna Moczkowo na zakup węgla do świetlic Wiejskich ( Równo – 1 tona, 
Dzikowo -2 tony, Żydowo- 2 tony). Gminie Barlinek za kwotę 960,00 zł za tonę – 
orzech gruby; 900,00 zł za tonę – orzech drobny. Burmistrz zaakceptował ofertę                    
na orzech drobny. 

 

45. Burmistrz Barlinka zapoznał się z Protokołem z przeglądu technicznego placu zabaw               
w Dziedzicach. Burmistrz polecił dokonać rozeznania cenowego elementów 
drewnianych przeznczonych do wymiany. 

 
46. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 291/2 obr. 2 m. 
Barlinek (przy ul. Długiej) o pow. 13,94 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie garażu 
blaszanego. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 140/2018 w powyższej sprawie.  

 
47. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą Firmy Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane       

B. Spychała ul. Stodolna 2/38 Barlinek na dokonanie przeglądu 5 - letniego budynku 
zlokalizowanego przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku w branży ogólnobudowlanej za kwotę 
350,00 zł brutto. Burmistrz zaakceptował ww. ofertę.  

 

48. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o rozwiązanie, za 
porozumieniem stron, umowy najmu nieruchomości znak RGN.VI.6845.86.2017                      
z 9 października 2017r. dotyczącej części nieruchomości gruntowej oznaczonej                        
w ewidencji gruntów działka nr 567/1 obr. 1 m. Barlinek o pow. 490 m2, położonej przy 
ul. Fabrycznej. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  
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49. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o dzierżawę, na czas 
nieoznaczony, nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 
298/4 obr. Moczkowo o pow. 0,4157 ha z przeznaczeniem na cele rolne oraz dojazd do 
sąsiedniej nieruchomości – działki nr 298/2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 

 

50. Burmistrz Barlinka zaakceptował i skierował do Rady Miejskiej wm. projekt uchwały          
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką               
nr 127/8 w obr. Ożar gm. Barlinek.  

 

51. Burmistrz Barlinka zaakceptował i skierował do Rady miejskiej wm. projekt uchwały               
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki 
gruntu nr 53/18 i 53/19 w obr. Mostkowo gm. Barlinek. 

 

52. Burmistrz Barlinka zaakceptował i skierował do Rady Miejskiej wm. projekt uchwały            

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Barlinek ozn. dz. nr 67 obr. 1 B-ek, dz. nr 739 obr. 2 B-ek na nieruchomość gruntową 
ozn. dz. nr 353/12 i 353/8 obr. Moczydło. Burmistrz po podjęciu ww. uchwały polecił 
zlecić rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości będących 
przedmiotem zamiany. 

 

 

 

III. W zakresie spraw finansowo-budżetowych: 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Dzikowo o uruchomienie 
środków w kwocie 800,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację Dożynek. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Lutówko  o uruchomienie 

środków w kwocie 1000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację Dnia Seniora. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, 
gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 
rok. 

 
3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Łubianka  o uruchomienie 

środków w kwocie 147,85 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację ogniska. 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 Ożar  o uruchomienie środków        

w kwocie 300,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
organizację dnia pieczonego ziemniaka. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, 
gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 
rok. 
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5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo  o uruchomienie 
środków w kwocie 600,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację festynu rodzinnego. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 
wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu 
Sołeckim na 2018 rok. 

 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo  o uruchomienie 
środków w kwocie 500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację Dnia Seniora. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, 
gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 
rok. 

 

7. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczydło o uruchomienie 
środków w kwocie  3.939,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na zagospodarowanie placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle – 
zakup materiałów niezbędnych na wykonanie ogrodzenia. Burmistrz pozytywnie 
rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane                      
w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczydło o uruchomienie 
środków w kwocie  650,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację inicjatyw integralno -sportowo - kulturalnych  w wysokości 
650,00 zł. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie                      
i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo uruchomienie 
środków w kwocie 7.500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania pn.„Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa 
Moczkowo”. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie                
i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 

 

IV. W zakresie spraw oświaty, sportu, kultury i spraw społecznych : 
 

1. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę na złożenie zamówienia na komiks w ramach 
projektu „Bezpieczne dziecko” na kwotę 1.230,00 zł brutto. 

 

 

V. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą naprawy fragmentu cieknącego dachu 
(ok.50m²) na budynku Urzędu Miejskiego w Barlinku. Przeprowadzono rozeznanie 
telefoniczne wśród 3 firm dekarskich w celu wyłonienia wykonawcy, tylko jedna firma 
LUKINWEST jest zainteresowana wykonaniem zadania za kwotę 7.800 zł +vat. 
Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.    



12 
 

VI. W zakresie spraw OPS : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się i skierował do Rady Miejskiej w/m.  sprawozdanie                 
z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 
 

 

VII. W zakresie spraw PW-K Płonia : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy przez osobę prywatną sieci 
wodociągowej o długości ok. 150 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 150 m                       
w m. Płonno na dz. nr 50/1 i 62/2 dla potrzeb planowanej budowy 5 budynków 
mieszkalnych na dz. nr 62/2. Burmistrz wyraził zgodę na powyższe. 

 
2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej na dz. nr 7/2, 3/1, 3/2, 4/27 i 1/26 obręb 2 Barlinek dla potrzeb 
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z zakładów produkcyjnych. Burmistrz wyraził 
zgodę na budowę powyższej sieci. 
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 

132/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek. 

20.09.2018 RGN.VI. 

2. 

133/2018 

Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w 

Urzędzie Miejskim w Barlinku. 

25.09.2018 Sekretarz 

3. 

134/2018 

Powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia postepowania 

konkursowego w sprawie naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze podinspektora ds. 

inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku.  

25.09.2018 Sekretarz 

4. 

135/2018 

Ustanowienia operatorów informatycznej 

obsługi obwodowych komisji wyborczych 

dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, 

rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 

roku.  

26.09.2018 RO.II. 

5. 

136/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem oraz 

dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 

stanowiących własność Gminy Barlinek. 

27.09.2018 RGN.VI. 

6 
137/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
27.09.2018 Skarbnik 

7. 
138/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok.  
28.09.2018 Skarbnik 

8. 
139/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok.  
28.09.2018 Skarbnik 

9. 

140/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem oraz 

dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 

stanowiących własność Gminy Barlinek. 

04.10.2018 RGN.VI. 

10. 141/2018 Sprzedaży lokalu mieszkalnego. 04.10.2018 RGN.II. 
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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 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 148/14 obr. 2 m. Barlinek, 
usytuowanej przy ul. Różanej, o pow. 87,50 m2 z przeznaczeniem na ułatwienie dostępu                     
do działki w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi; 

2) część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym oznaczonej                         
w ewidencji gruntów działką nr 667 obręb 1 m. Barlinek, usytuowanej przy ul. Św. Bonifacego, 
o pow. ok.  850 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

3) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 576/12 obr. 2 m. Barlinek, 
usytuowanej przy Al. 1 Maja, o pow. ok. 23 m2 z przeznaczeniem na dojście do lokali 
usługowych usytuowanych w budynku mieszczącym się na działce nr 576/8 obr. 2 m. Barlinek; 

4) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 291/2 obr. 2 m. Barlinek , 
usytuowanej przy ul. Długiej, o pow. 13,94 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie garażu 
blaszanego; 

5) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 774/6 obr. 2 m. Barlinek, 
usytuowanej przy ul. Gorzowskiej, o pow. 124,00 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-
uprawny. 

 
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
na czas nieoznaczony, stanowiącej własność Gminy Barlinek: 
1) gabinet składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 26,82, usytuowany                             

na II piętrze budynku przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku, mieszczącego się na 

działce nr 501/5, obr. 2 m. Barlinek, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej; 

2) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 298/4 obr. Moczkowo, 
usytuowana przy ul. Gorzowskiej o pow. 0,4157 ha z przeznaczeniem na cele rolne oraz dojazd                
do sąsiedniej nieruchomości – działki nr 298/2. 
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 
 

1. W Galerii Kapitańska w Szczecinie odbył się wernisaż poplenerowy „Barlinek – Piękno ukryte 
‘2018” (20.09). 

2. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku przy ul. Leśnej przy udziale kombatantów, sybiraków 
oraz członków Związku Dzieci Wojny odbyło się spotkanie patriotyczne poświęcone rocznicy 
Września 1939 r. (21.09). 

3. W Barlinku gościli uczestnicy projektu Erasmus+, którego współuczestnikiem jest Szkoła 
Podstawowa Nr 1 (24.09). 

4. Uczestniczono w zebraniach wiejskich w: Osinie i Moczkowie, podczas których podejmowano 
decyzje dotyczące podziału funduszy sołeckich na 2019 r. (25-26.09). 

5. Uczestniczono w spotkaniu integracyjnym myśliborskiego i barlineckiego oddziału Związku 
Dzieci Wojny (27.09). 

6. Uczestniczono w uroczystościach z okazji XXXI.lecia powstania Ruch u Trzeźwościowego AA 
w Barlinku (29.09). 

7. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Osinie ze 
środków PROW WZ 2014-2020. Wartość dofinansowania 500 tys. zł (01.10). 

8. Uczestniczono w posiedzeniu Barlineckiej Rady Seniorów (02.10). 

9. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki 2018/2019. W części 
artystycznej słuchacze zaprezentowali widowisko taneczno – kabaretowe „Między nami 
studentami” (05.10). 

10. W Barlinku odbyły się regaty o „Puchar 4. Wysp” zorganizowane przez Klub Żeglarski 
„Sztorm” (06-07.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


