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Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.10.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 11 października 2018r. do 23 listopada 2018r. 

W tym czasie odbyło się 7 posiedzeń Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i 
rozpatrzono następujące sprawy: 

 
 
 

I. W zakresie spraw gospodarki przestrzennej i  inwestycji:  
 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy miejskiego targowiska przy               
ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek. W odpowiedzi na zaproszenie do składania 
ofert na wykonanie usługi zarządzania projektem wpłynęły trzy oferty: 
- Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k. – 135.562,00 zł 
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak – 48.585,00 zł 
- Mirosław Byczkowski – 33.100,00 zł. 
Wszyscy oferenci spełniają warunki udziału w postepowaniu. Szacowana wartość 
zamówienia to 55.000 zł. Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę M. Byczkowskiego 
za kwotę 33.100,00 zł. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania terenu nad brzegiem 
Jeziora Barlineckiego. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania 
uzasadniając ten fakt skróceniem czasu pracy podczas upałów, odejściem pracowników, 
nieterminowymi dostawami materiałów i niewywiązywaniem się podwykonawcy                  
z terminu montażu pomostów. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj                  
i wybuduj” w związku z czym wprowadzanie zmian do umowy jest bardzo trudne. 
Burmistrz polecił zasięgnąć opinii Radcy Prawnego i wyraził zgodę na ewentualny 
aneks do umowy. 

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o warunki zabudowy dla nieruchomości 
ozn. dz. nr 339/7 dostęp do drogi publicznej (woj. nr 151) poprzez drogę wewnętrzną 
nr dz. 342 obręb Moczkowo (ul. Wichrowa). Burmistrz postanowił zorganizować 
spotkanie z wnioskodawcą 15.10.2018r., na którym ustalono sprawę braku możliwości 
udostepnienia dojazdu do zabudowy, wobec aktualnego jej stanu i ustalono konieczne 
działania, które mogą to umożliwić. Wnioskodawca zaproponował że przedłoży 
propozycję swojego udziału w przebudowie tej drogi. 

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą posadowienia lampy solarnej w pasie drogi 
wojewódzkiej na odcinku Wiewiórki – Swadzim (od strony przystanku autobusowego). 
Burmistrz został poinformowany, że koszt posadowienia 1 lampy o parametrach 
technicznych jednakowych jak mają lampy posadowione na przełomie 2015/2016 w tej 
samej lokalizacji, wynosi 9.040,50 zł brutto (bez geodezji powykonawczej oraz 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego). W rozpatrywanym wniosku w ramach 
Funduszu Sołeckiego na rok 2018 zaplanowano 8.300zł brutto. Kolejna lampa solarna 
planowana do posadowienia w roku 2019, tak aby oświetlony został odcinek 
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prowadzący od przystanku do miejscowości Wiewiórki. Jednocześnie burmistrz 
zapoznał się ze wstępną wersją projektową budowy linii kablowej w miejscowości 
Wiewiórki (od strony Barlinka), która wstępnie obejmuje 3 oprawy z nową szafką, a jej 
koszt szacuje się na 28.572,50 zł netto (35.144,18 zł brutto). RGPI.IX. poinformowała, 
że nie wykonuje się linii oświetlenia stosując lampy solarne i nie ma pewności,                
że ZZDW Koszalin jako właściciel drogi, wyrazi zgodę na posadowienie kolejnej lampy 
solarnej, która w przyszłości utworzy linię oświetlającą pas drogowy, przyjmując,                   
że ENEA będzie uzgadniać lokalizację słupów linii oświetleniowej budowanej od 
strony miejscowości Wiewiórki. Linia oświetleniowa projektowana przez ENEA                     
i lampa solarna budowane byłyby na odcinku ok 500m. Burmistrz polecił umówić 
spotkanie z panią sołtys w celu podjęcia decyzji i dokonania wyboru co do rodzaju 
oświetlenia, tak aby nie stracić pieniędzy zaplanowanych do wykorzystania w ramach 
Funduszu Sołeckiego.  

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. zmiany umowy zawartej w celu 
realizacji szlaku turystycznego wzdłuż murów miejskich w Barlinku. Burmistrz 
zaakceptował koncepcję trasy turystycznej oraz wyraził zgodę na zmianę umowy                     
z wykonawcą (zmiana zakresu i terminu wykonania). 

 

6. Burmistrz Barlinka zaakceptował koncepcję oświetlenia odcinka murów przy ul. Górnej 
i makiety na Rynku. Sprawa oświetlenia fontanny wymaga dalszej analizy.  

 

7. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy drogi wewnętrznej wraz                             
z infrastrukturą w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej                                       
w Barlinku”. Proponuje się wykonanie utwardzenia pobocza na długości ok 25 m 
kruszywem łamanym o grubości 20 cm na wysokości zjazdu do firmy PYRMO. 
Pozwoli to na zabezpieczenie budowanej nawierzchni przed zniszczeniem przez 
ciężarówki zjeżdżające do firmy PYRMO oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na ul. Okrętowej. Szacowany koszt to ok. 2.700 zł brutto. Burmistrz wyraził 
zgodę na wykonanie utwardzenia.  

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem mieszkańców dot. budowy drogi                                  
w m. Pustać. Burmistrz  polecił poinformować wnioskodawcę, że złożony został  
wniosek  na budowę w/w drogi do programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej. Planowana realizacja  budowy drogi w 2019 r. 

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą przebudowy ul. Matejki, ul. Chopina oraz                           
ul. W. Kossaka i wewnętrznych  dróg dojazdowych do budynków szeregowych  nr 2,3 
i 4. Burmistrz polecił ogłosić na stronie urzędowej: bip. barlinek.pl dnia 18.10.2018r.  
zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej  
na realizację w/w zadań.   

 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 2 ofertami na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 
dla zadania budowa kanalizacji deszczowej w ul .Sportowej do naboru w ramach RPO 
WZ na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3. poprawa stanu środowiska miejskiego. 
Burmistrz wybrał ofertę najkorzystniejszą Firmy Europejskie Centrum Doradcze za 
kwotę 10.000 +vat.  

 



3 

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem w sprawie prac dot. budowy wodociągu na 
terenie wsi Okunie. Burmistrz polecił udzielić odpowiedzi, iż Gmina jest w posiadaniu 
gotowej dokumentacji dotyczącej zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości 
Okunie. Pod koniec 2016r. dokonano odwiertu i opracowano Program Funkcjonalno- 
Użytkowy, na podstawie którego złożono wniosek o dofinansowanie w zakresie 
budowy sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz drogą dojazdową. 
Niestety wniosek został negatywnie rozpatrzony. Na chwilę obecną instytucje 
dofinansowujące nie prowadzą naborów wniosków o dofinansowanie w zakresie 
budowy infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej. Jednak zgodnie z WPF                             
na przyszłe lata, inwestycja polegająca na zaopatrzeniu w wodę mieszkańców 
miejscowości Okunie przewidywana jest do wykonania na 2019r. przy uzyskaniu 
dofinansowania. W zakresie remontu drogi do miejscowości Okunie, zgodnie z WPF 
zadanie inwestycyjne planowane jest do wykonania na 2021r.  

 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami  osób fizycznych o naprawę drogi do 
miejscowości Słowicze i leśniczówki Kryń. Obie drogi przebiegają przez tereny leśne, 
drogi te prawie w 100% służą do wywozu zakupionego drewna w Nadleśnictwie                        
w związku z powyższym burmistrz postanowił zwrócić się z prośbą o partycypację                    
w kosztach remontów dróg do Nadleśnictwa Barlinek.  

 
 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją na temat wyników oceny wniosków                                           
o dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi w Mostkowie” w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na rok 2019. 
RGPI.V poinformowała o wynikach oceny ww. wniosków o dofinansowanie                                 
i  wyjaśniła, iż inwestycja nie uzyska wsparcia z powyższych źródeł. Projekt w ramach 
PROW znalazł się na 40 miejscu na liście 66 ocenionych wniosków z uwagi na lepsze 
w stosunku do innych Gmin biorących udział w konkursie, wskaźniki statystyczne dot. 
średniej stopy bezrobocia w powiecie oraz dochodu gminy. Z powodu ograniczonej 
kwoty dostępnych środków, liczba wniosków objęta wsparciem wyniosła 24. Zadanie 
nie uzyska również wsparcia w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z powodu nie spełniania przez 
projektowaną drogę w Mostkowie formalnych warunków dotyczących parametrów 
technicznych dróg ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu.  

 
 

14. Burmistrz Barlinka w wyniku ogłoszonego przetargu zapoznał się z 3 ofertami na 
zadanie pn. „Wzmocnienie terenów Starego Tartaku pod rozwój działalności 
turystycznej -Etap I”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła  Firma M&K Zakład Sieci 
Sanitarnych Sp. z o.o. ul. Gen. J. Dąbrowskiego 18 Gorzów Wlkp. na kwotę 
3.138.535,13 zł. W budżecie gminy na ww. zadanie jest  zabezpieczona kwota 
2.400.000,00 zł w związku z powyższym burmistrz podjął decyzję o zwiększeniu 
środków do kwoty najkorzystniejszej oferty i polecił prowadzić dalej prace związane                  
z wyborem ofert. Burmistrz wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury wyboru 
Inspektora Nadzoru.   

 
 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. zwiększenia atrakcyjności strefy 
inwestycyjnej w Barlinku. W dniu 30.10.2018r. dokonano odbioru technicznego drogi 



4 

 

wykonawca nie dostarczył pozwolenia na użytkowanie i zawnioskował o przedłużenie 
terminu umownego. Burmistrz polecił uzyskać opinię Radcy Prawnego, co do wniosku 
wykonawcy. W przypadku pozytywniej opinii polecił przygotować stosowny aneks do 
umowy.   

 
16. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem BTBS w sprawie możliwości uwzględnienia 

nowych przedsięwzięć termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych                       
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 (LPR). 
Burmistrz postanowił w ramach odpowiedzi do BTBS poinformować, iż:  
- wskazane w piśmie nieruchomości położone przy ul. Tunelowej 17 i Lipowej 9 nie 
znajdują się w obszarze rewitalizacji, w związku z czym nie mogą zostać ujęte w LPR;  
- w celu rozpoczęcia prac związanych z wprowadzeniem do LPR nowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych przy ul. Sądowej 3 oraz Sądowej 10, należy przedłożyć szczegółowe 
informacje na temat planowanych inwestycji zgodnie z wymogami LPR, 
- szacowany termin zmiany LPR wyniesie, przy uwzględnieniu bieżącego 
harmonogramu pracy Urzędu Miejskiego, ok. trzy miesiące w związku z wymogami 
przeprowadzenia procedur formalnych podczas aktualizowania LPR, w tym konsultacji 
społecznych, oceny oddziaływania na środowisko, przyjęcia zaktualizowanego 
dokumentu przez  Radę Miejską w Barlinku oraz jego akceptacji przez Zespół                  
ds. rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim oraz umieszczenia LPR w wykazie 
programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego .  

 
17. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy sieci wodociągowej oraz 

modernizacji stacji podnoszenia ciśnienia w ramach zadania „Zwiększenie 
atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”. Wykonawca przedłożył Protokół 
konieczności nr 13/2018 na rozebranie nabrzeży betonowych, opaski i chodnika z płyt 
betonowych i wykonane nowej opaski i podestów przed schodami do budynku 
pompowni. Powyższe prace są niezbędne ze względu na dostosowanie opaski i podejść 
do nowo zaprojektowanych ciągów komunikacyjnych. Do protokołu załączono wycenę 
prac na kwotę 5.095,24 zł.  Prace są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. Protokół konieczności został pozytywnie zaopiniowany przez inspektora 
nadzoru. Burmistrz wyraził zgodę na wykonanie powyższych prac. 

 
18. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy drogi wewnętrznej wraz                         

z infrastrukturą w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej         
w Barlinku”. Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia zespołu kierowniczego z dnia              
31 października uzyskano opinię prawną w sprawie wniosku wykonawcy o przesunięcie 
terminu wykonania umowy. Radca Prawny stwierdziła, że należy uściślić liczbę 
wnioskowanych dni i uzyskać pozytywną opinię inspektora nadzoru. Burmistrz wyraził 
zgodę na aneks po uzyskaniu powyższych informacji. 

 

19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem mieszkańca Równa o zamontowanie                   
3 sztuk progów zwalniających na drodze Równo-Laskówko. Burmistrz wyraził zgodę 
na zamontowanie 1 progu zwalniającego, oraz zmianę obecnego ustawienia znaków 
ograniczenia prędkości.   

 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o wyznaczenie dwóch miejsc 
parkingowych na ulicy Mickiewicza dla mieszkańców budynku 1 Maja 15. Burmistrz 
ustalił, iż  parkowanie ma się odbywać na ogólnych zasadach przepisów ruchu 
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drogowego. Organizacja nowych miejsc parkingowych będzie analizowana po 
zakończeniu inwestycji „Budowy obejścia Barlinka wzdłuż DW 151” i organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu ulic: 1Maja, Św. Bonifacego, Dworcowa, Pełczycka, 
Mickiewicza. 

 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na realizację dokumentacji w formie 
programu funkcjonalno -użytkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  
Burmistrz zaakceptował po przeprowadzonych negocjacjach ofertę G.Salamndra Biuro 
Inżynierskie z Barlinka na: 
- zagospodarowanie parkingu przy Rondzie Bankowym za kwotę 16.368,00 zł brutto. 
- budowę  parkingu miejskiego przy ul. Różanej za kwotę 19.680,00 zł brutto. 
- budowę parkingu przy ul. Paderewskiego za kwotę 10.455,00 zł brutto. 
- budowę parkingu przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej10.455,00 zł brutto. 

 
22. Burmistrz zaakceptował ofertę T. Cykalewicz SAP ul. Mariacka 10 Szczecin na 

zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku z opracowaniem 
dendrologicznym za kwotę 11.500,00 zł brutto. 
 

23. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą postępowania o ustalenie warunków 
zabudowy dla nieruchomości nr dz. 346 obręb Moczkowo. Ze względu na parametry 
drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 347) burmistrz nie wyraził 
zgody na korzystanie z niej w celu dojazdu do planowanej zabudowy na dz. nr 346 obr. 
Moczkowo.   

 
24. Burmistrz Barlinka po analizie ustaleń przedłożonego projektu mpzp gminy 

Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko oraz uzyskanych telefonicznie 
wyjaśnień  telefonicznych od Pani Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim w zakresie oddziaływania 
planowanych zamierzeń inwestycyjnych objętych tym projektem na środowisko – 
zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt planu. 
 
 

25. Burmistrz Barlinka zapoznał się  ze sprawą uchylenia zmiany nr 4 mpzp miasta 
Barlinka, przyjętego Uchwałą Nr XVII/135/96 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 21 
marca 1996r. (część działki nr 477/2 w obr. 2 Barlinek, ul. Szpitalna). Burmistrz 
zapoznał się z różnym podejściem wojewodów, co do możliwości uchylania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla przykładu - Wojewoda 
Dolnośląski i Podkarpacki w trybie nadzoru prawnego uchylają w obszarze swoich 
województw uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego, które mają na celu ich 
uchylenie.  Uważają oni, iż w chwili obecnej   brak jest podstaw do podjęcia przez radę 
uchwały jedynie uchylającej mpzp. Błędem jest bowiem zrównywanie uchylenia mpzp 
z jego zmianą, ponieważ konsekwencje prawne uchylenia planu i jego zmiany są 
diametralnie różne, a w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym brak 
jest przepisu, który pozwalałby radzie na uchylenie obowiązującego mpzp.  Główną 
funkcją planu jest przeznaczenie terenów oraz kształtowanie zagospodarowania 
przestrzeni, a więc określenie jednoznacznych i stabilnych warunków dla inwestowania. 
Natomiast uchylenie planu powoduje brak tej stabilności i przewidywalności w 
obszarze uchylonego planu i w jego okolicy, zatem stanowi zaprzeczenie procesu jakim 
jest sporządzenie planu miejscowego. Dopuszczalność uchylenia planu jest więc 
możliwa tylko gdy jego ustalenia zastąpione zostaną innymi ustaleniami (innego lub 
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zmienionego) planu lub gdy z uwagi na rażące naruszenie przepisów prawa jego 
funkcjonowanie w obrocie prawnym nie jest dopuszczalne. 
Uwzględniając jednak - po przesłaniu e-mailem skanów odpowiednich dokumentów 
(obowiązujący plan z 1996 r. w części do uchylenia, stanowiska wskazanych wyżej 
wojewodów, itd.) - wyrażone przez Wydział Prawny Wojewody 
Zachodniopomorskiego stanowisko, który dopuszcza możliwość uchylenia części planu 
bez konieczności przeprowadzenia zmiany planu w celu ustalenia nowych możliwości 
jego zagospodarowania, podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury zmiany planu 

mającej na celu wyłącznie uchylenie zmiany nr 4 ustalonej w § 2 ust. 4 Uchwały Nr 

XVII/136/96 Rady Miejskiej w Barlinku (dotyczącej części działki gruntu nr 477/2 w 

obr. 2 Barlinek). W ramach prowadzonej procedury postanowił także uchylić zmianę nr 

8 wskazanej uprzednio uchwały (obecnie: działki gruntu nr 565/5, 565/7, 565/6 i część 

działki 565/2 w obr. 2 Barlinek). 

 

26. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawami dot. budowy drogi dla rowerów z Barlinka 
do Pełczyc etap I (odcinek zamiejski). 
Lokalizacja barier drewnianych. 
Zgodnie z harmonogramem zakończone zostały roboty bitumiczne na ścieżce 
rowerowej. Projektant po wizji lokalnej wskazał miejsca w których powinny być 
zamontowane bariery drewniane. W stosunku do dokumentacji przetargowej zostało 
dodane ok. 440 metrów. Koszt montażu zwiększy się o ok. 50 000 zł jednakże 
uzasadnione jest to dużymi różnicami wysokości w ukształtowaniu terenu, które 
stanowią zagrożenie dla ruchu. Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do sprawy, 
wyraził zgodę na zwiększenie zakresu lokalizacji barier.  
Prace remontowe na obiekcie mostowym.  
Firma Eurovia Polska S.A przedłożyła Zamawiającemu kosztorys na wykonanie robót 
nieprzewidzianych na obiekcie mostowym zlokalizowanym na 2.025 km ścieżki. 
Ekspertyza techniczna wykazała koniczność wykonania dodatkowych prac na 
przepuście. Roboty przewidują wykonanie izolacji  pod nawierzchniami bitumicznymi. 
Burmistrz zaakceptował zwiększenie zakresu robót.  
 

 
 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem  BTBS Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, części 
zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką                      
nr 576/24 obr. 2 m. Barlinek (przy ul. Lipowej) o pow. 14,21 m2 z przeznaczeniem na 
usytuowanie garażu murowanego. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał 
Zarządzenie Nr 144/2018 w powyższej sprawie. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie w trybie pisemnego przetargu ograniczonego dla 
mieszkańców budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Al. 1 Maja 20, na czas nieoznaczony, 
części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 44/2 i 44/4 obr. 2 
m. Barlinek zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym o pow. 16,60 m2                                        
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z przeznaczeniem na garażowanie samochodu. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 
wniosek, wydał Zarządzenie Nr 145/2018. 

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem umowy dzierżawy estrady mobilnej. 
Burmistrz pozostawił sprawę do analizy. 

 
4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą G. Nowokuńskiego na wyrównanie terenu dz.                    

nr 243/4, obr. Moczkowo na potrzeby postawienia wiaty na kwotę 3558,00 zł brutto. 
Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.  

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ekspertyzą  telewizora Blaupunkt  będącego na stanie 
Sołectwa Dzikowo.  

 
6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na zakup i dostawę  koszy i ławek dla Sołectw 

Gminy Barlinek. Ze względu na zbyt wysoką kwotę burmistrz polecił dokonać nowego 
rozeznania cenowego. 

 

7. Burmistrz Barlinka zaakceptował ofertę na zakup 6 grzejników dla Sołectwa Żydowo 
Firmy F.H.U. ROMBEX M. Bukowski Kraków za cenę 290,00 zł brutto (1 szt.). 

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się i zaakceptował koncepcję projektową  dot. zasilenia                     
w energię elektryczną budynku muzeum w Równie. 

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami mieszkańców sołectwa Dzikowo 
zgłoszonymi na zebraniu wiejskim i przekazał kierownikom referatów zgodnie                                   
z kompetencjami: 
- zamontowanie lampy pomiędzy budynkiem nr 3,a 4 i przy budynku 1 w związku                              
z kiepskim oświetleniem tych obszarów; 
- udzielenie informacji, kto jest odpowiedzialny za mur znajdujący się w miejscowości 
Dzikowo wzdłuż drogi; 
- dokonanie prac związanych z oczyszczeniem/zmeliorowaniem jeziora znajdującego 
się w paku wiejskim w Dzikowie; 
- udzielenie informacji na temat możliwości budowy kanalizacji w miejscowości 
Dzikowo; 
- udzielenie informacji dotyczącej możliwości podłączenia do sieci gazowej na terenie 
sołectwa 
- udzielenie informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania lub dotacji na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Równo o dofinansowanie 
budowy wiaty na opał. Burmistrz wyraził zgodę na dofinansowanie, polecił 
zabezpieczyć środki  w budżecie na rok 2019. 

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem  KOWR Oddział w Szczecinie Sekcji 
Zamiejscowej w Pyrzycach w sprawie udzielenia opinii dotyczącej sprzedaży dz. gruntu                
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nr 94/5 w obr. 1 Barlinka. Burmistrz postanowił poinformować KOWR, iż Gmina 
Barlinek nie jest zainteresowana nieodpłatnym przejęciem wyżej wskazanego gruntu.  

 
12. Burmistrz Barlinka zaakceptował ofertę Firmy J. Pawłowski „JANEX” PW 

ul.Fabryczna 1a Barlinek na zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia 
dla Sołectwa Moczydło za kwotę 3.939,00 zł brutto.  

 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dostawy energii cieplnej do Świetlicy 
Wielskiej w Lutówku (pow. użytkowej 107 m2). Sebastian Weraksa prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą „ZPU EKO ENERGIA SEBASTIAN WERAKSA”     
z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 4, 74 -320 Barlinek zaproponował opłatę  stałą                    
w  okresie grzewczym 2018/2019 w wysokości 7,32 zł za metr kwadratowy netto                
(9,00 zł za metr kwadratowy brutto) miesięcznie tj. 963,00 zł brutto. W poprzednim  
okresie grzewczym opłata stała  wynosiła 6,10 zł za metr kwadratowy netto (7,50 zł za 
metr kwadratowy brutto) miesięcznie. tj. 802,50 zł brutto 

 
14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem dzierżawcy pomieszczenia 

gospodarczego zlokalizowanego na działce gruntu nr 208/20 w obr. 2 Barlinka                       
(ul. Niepodległości) o jego wykup. Burmistrz postanowił rozpatrzyć wniosek 
negatywnie z uwagi na fakt, iż w stosunku do przedmiotowej nieruchomości gmina ma 
inne plany (sprzedaż tego gruntu) zgodnie z ustaleniami z 2016r. 

 
15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem PW-K Płonia  o udzielenie pisemnej 

informacji czy jest planowana zabudowa nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działkami gruntu nr 723 i 724 w obr.2 Barlinka przy ul. Sportowej (ul.Polana Lecha). 
Burmistrz postanowił poinformować PW-K, iż z uwagi na brak możliwości zachowania 
odległości 100 m od linii nowej zabudowy do sprzedaży zostanie wystawiona jedna 
działka gruntu, która spełnia ten warunek  -dz. 724/1 obr. 2 Barlinek.     

 
16. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. wypłaty odszkodowania za działki 

gruntu nr 150/85 i 150/86 w obr. Krzynka gm. Barlinek przejęte pod drogi publiczne 
zgodnie z zapisami mpzp w miejscowości Krzynka. Burmistrz postanowił 
poinformować byłego właściciela, iż nie zostaną mu zaliczone poniesione koszty na 
utwardzenie działki gruntu      nr 150/85 w obr. Krzynka gm. Barlinek z uwagi na brak 
dokumentów określonych w piśmie z dnia 25.06.2018 r w związku z czym 
odszkodowanie pozostanie w wysokości ustalanej przez rzeczoznawcę w operacie oraz 
o propozycji  jego wypłaty.  

 

17. Burmistrz Barlinka zapoznał się z obecnym projektem decyzji  o warunków zabudowy 
dla działki gruntu nr 140/1 obr. Płonno przewidującego budowę 4 budynków 
jednorodzinnych oraz propozycją architekta opiniującego warunki zabudowy, który 
zaproponował aby na wyżej wskazanej działce została wykonana zbudowana                      
3 budynkami jednorodzinnymi z uwagi na pow. działek sąsiedniej zabudowy.            

 

18. Burmistrz Barlinka zapoznał się i zaakceptował ofertę Firmy J. Pawłowski „JANEX” 
PW ul. Fabryczna 1a Barlinek w kwocie 1.594,72 zł brutto na zakup materiałów 
niezbędnych do wykonania wiaty w Moczkowie w ramach konkursu „Granty Sołeckie” 
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19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z Protokółem Nr 1/2018 z dnia 12.10.2018r. kontroli 
stanu konstrukcyjno- budowlanego budynku użytkowego przy ul. Jeziornej 8 B-ek.  

 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o zakup nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką gruntu nr 6/2 w obr. Mostkowo gm. Barlinek oraz jej obecnym 
stanem prawnym. Burmistrz polecił wystosować pismo do wnioskodawcy informując, 
że na dzień dzisiejszy powyższa nieruchomość nie może zostać przekazana do 
sprzedaży w trybie przetargu ustanego nieograniczonego z uwagi na zobowiązania 
gminy zwarte w umowie nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości przez ANR. 

 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem WM przy ul. Tunelowej 16 o zakup przez 
Gminę Barlinek części nieruchomości gruntowej ozn. dz. nr 514/7 w obr. 1 Barlinek. 
Pismem z 27 czerwca 2018r. BTBS jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy                    
ul. Tunelowej 16 został poinformowany, iż Gmina Barlinek jest zainteresowana 
nieodpłatnym przejęciem części ww. nieruchomości stanowiącej ciąg pieszy między                  
ul. Tunelową a Spokojną i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych 
z przeniesieniem części tej nieruchomości na mienie komunalne gminy. Pismem z dnia 
15-10-2018r. dwóch członków Wspólnoty Mieszkaniowej Tunelowa 16 
poinformowało, że nie są zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem gminie części 
przedmiotowego terenu i proponują wykupienie terenu po stawkach obowiązujących       
w Barlinku lub jego dzierżawę. Burmistrz pozostawił sprawę do analizy z BTBS                      
Sp. z o.o. 

 

22. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony: 

a. nieruchomość gruntową składającą się z części działek gruntu nr 608/2 i 608/4 
obr. 2 m. Barlinek o pow. 69,00 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-
uprawny,  

b. części działki gruntu nr 233/11 obr. 2 m. Barlinek o pow. 20,77 m2 zabudowanej 
pomieszczeniem garażowym o pow. użytkowej 17,50 m2 z przeznaczeniem na 
lokalizację garażu murowanego, 

c. części działki gruntu nr 397 obr. 2 m. Barlinek o pow. 342,00 m2                                         
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny,  

d. części działki gruntu nr 401/1 obr. 1 m. Barlinek o pow. 88,92 m2                                     
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny, 

e. części działki gruntu nr 401/1 obr. 1 m. Barlinek o pow. 40,75 m2                                           
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny, 

f. części działki gruntu nr 401/1 obr. 1 m. Barlinek o pow. 74,80 m2                                         
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny, 

g. części działki gruntu nr 401/1 obr. 1 m. Barlinek o pow. 66,00 m2                                           
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny,  

h. części działki gruntu nr 401/1 obr. 1 m. Barlinek o pow. 72,36 m2                                           
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny, 

i. części działki gruntu nr 165/19 obr. 2 m. Barlinek o pow. 27,00 m2                                       
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjny, 

j. części działki gruntu nr 35/11 obr. 2 m. Barlinek o pow. 34,77 m2 zabudowanej 
pomieszczeniem garażowym o pow. użytkowej 30,52 m2 z przeznaczeniem na 
lokalizację garażu murowanego. 
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Burmistrz wyraził zgodę na wynajęcie ww. nieruchomości, wydał Zarządzenie 
Nr152/2018 w powyższej sprawie. 

 
k. części działki gruntu nr 118/25 obr. 2 m. Barlinek o pow. 15,00 m2                                        

z przeznaczeniem na lokalizację blaszanego garażu, z możliwością zwolnienia 
przyszłego najemcy z opłat czynszowych na okres 6 miesięcy w zamian za 
uporządkowanie części ww. działki we własnym zakresie. 

Burmistrz ustosunkował się negatywnie co do wynajęcia dz. nr 118/25 obr. 2 B-ek ze 
względu na estetykę obszaru. 

 

23. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem BTBS Sp. z o.o. dotyczące zajęcia 
stanowiska w sprawie wniosku o wydzierżawienie części lokalu użytkowego o pow. 
60,95 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Różanej 15 z przeznaczeniem na 
działalność antykwaryczną. Burmistrz polecił wystosować pismo do BTBS Sp. z o.o. o 
uszczegółowienie wniosku przez wnioskodawcę co do wynajęcia lokalu. Burmistrz 
polecił RGPI rozeznać sprawę złożonych lamp w ww. lokalu.  

 

24. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki gruntu 245/2 obr. 2 m. Barlinek (ul.Gorzowska) o pow. 2,5 m2 z przeznaczeniem 
na handel obwoźny swojskich wyrobów ze stołu na okres 3 miesięcy. Burmistrz 
rozpatrzył pozytywnie wniosek, wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na 
określonych warunkach. 

 

25. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na naprawę placu zabaw w Dziedzicach Firmy 
PHU S. Fijałkowski Tunelowa 24 Barlinek za kwotę 900,00 zł brutto. Burmistrz 
zaakceptował powyższą ofertę.  

 

26. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na dostawę 8m³ betonu B15 na potrzeby 
sołectwa Moczkowo. Burmistrz zaakceptował ofertę na dostawę betonu przez Firmę 
MACON Sp. z o.o. Krzynka 174 Barlinek za kwotę 264,45 zł brutto- 1m³. 

 

27. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Zarządu PGK Sp. z o.o. o wyrażenie 
zgody na zakup odkurzacza przenośnego z napędem spalinowym do sprzątania trybun 
stadionu miejskiego za kwotę 1.499,00 zł. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 

28. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 3 ofertami na zakup koszy i ławek dla Sołectw Gminy 
Barlinek. Burmistrz wybrał ofertę najkorzystniejszą firmy ANCON A.Jania za kwotę 
2007,36 zł dla Sołectwa Strąpie na zakup 2 sztuk ławek parkowych i koszy.  
Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę Firmy ANCON A.Jania za kwotę 4.988,88 zł 
dla Sołectwa Mostkowo na zakup 8 sztuk ławek parkowych. 

 

29. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na wykonanie i dostawę 2-3 tablic 
informacyjnych zewnętrznych do miejscowości Rychnów i Mostkowo. Burmistrz 
wyraził zgodę na zakup po 1 tablicy dla Sołectwa Rychnów i Sołectwa Mostkowo. 
Burmistrz zaakceptował najkorzystniejszą ofertę Firmy HOTPOINT A.Czerwiński                
za kwotę 2.300,00 zł za 1 sztukę tablicy z oszkleniem z poliwęglanu. 
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30. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki gruntu 195 obr. 2 m. Barlinek (ul.Niepodległości) o pow. 15 m2                                     
z przeznaczeniem na sprzedaż choinek w okresie: 15.12.2018r. – 24.12.2018r. 
Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do wniosku pod warunkiem zmiany lokalizacji. 

 

31. Burmistrz Barlinka zapoznał się z opiniami komisji stałych Rady Miejskiej w Barlinku                
w sprawie sprzedaży na rzecz Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowców                              
w Barlinku nieruchomości gruntowej  oznaczonej działkami gruntu nr 106/2, 107/2, 
108/2 w obr. 2 Barlinka przy ul. Górnej. Burmistrz postanowił poinformować 
wnioskodawcę o możliwości użyczenia przez gminę tego terenu pod budowę placu 
zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.     

    
32. Burmistrz Barlinka zapoznał się z operatem szacunkowym określającym wysokość 

odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną działkami nr 387/2 387/6                                
w obr. Moczkowo gm. Barlinka (ul.Polna), które z mocy prawa przeszyły na własność 
Gminy Barlinek z uwagi na zapisy mpzp w miejscowości Moczkowo stanowią drogi 
publiczne.   

  
33. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem 3. współwłaścicieli nieruchomości gruntowej 

oznaczonej działką gruntu nr 255 w obr. 1 Barlinek (ul.Szosowa), którzy chcą 
odsprzedać Gminie Barlinek swój udział (3/8 części) w przedmiotowej nieruchomości. 
Burmistrz postanowił wystąpić ponownie z propozycją do 4. współwłaściciela                    
o sprzedaż swojego udziału (1/8 części) w przedmiotowej nieruchomości na rzecz 
gminy.  
Gmina Barlinek w przedmiotowej nieruchomości na dzień 8 listopada 2018 r. posiada 
udział ½ części.          
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla 
Górny Taras” w Barlinku, przyjętego Uchwałą Nr XIII/212/2015 Rady Miejskiej                             
w Barlinku z dnia 29 października 2015r., omawiana  nieruchomość gruntowa 
przeznaczona jest pod następujące funkcje: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, 
- tereny dróg publicznych, 
- tereny dróg wewnętrznych.  

 

34. Burmistrz Barlinka zapoznał się z  pismem byłego właściciela nieruchomości gruntowej 
oznaczonej  działkami nr 150/85 i 150/86 w obr. Krzynka gm. Barlinek. Sprawa dotyczy 
wysokości i terminu wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, która                 
z mocy prawa przeszła na własność Gminy Barlinek z uwagi na zapisy mpzp                      
w miejscowości Krzynka, które ustalają funkcje dla tej nieruchomości - drogi publiczne.    

 

35. Burmistrz Barlinka zapoznał się ofertą rzeczoznawcy majątkowego na wycenę 
nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 739 obr. 2 Barlinka i 67                                 
w obr. 1 Barlinka wraz z istniejącym drzewostanem w związku z zamiarem dokonania 
zamiany tej nieruchomości na nieruchomość położoną w miejscowości Moczydło. 
Burmistrz zaakceptował  powyższą ofertę, koszt wyceny to 861,00 zł.   
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36. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 157/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy                
ul. 31 Stycznia nr 2 i 3. – (nieruchomość gruntowa oznaczona działkami 175/33, 175/34, 
175/38, 175/39  w obr. 2 Barlinek, o łącznej pow. 0,0043 ha, położonej w Barlinku przy 
ul. 31 Stycznia).   
 
 

37. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 158/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy                                  
ul. 31 Stycznia nr 2B (nieruchomość gruntowa oznaczona działkami 175/31, 175/36                       
w obr. 2 Barlinek, o łącznej pow. 0,0058 ha, położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia). 

 

38. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości 
Dzikowo. Burmistrz postanowił się wstrzymać z wydaniem zarządzenia do czasu 
otrzymania indywidulanej interpretacji podatkowej z Krajowej Izby Skarbowej czy                  
w przypadku tej sprzedaży należy doliczyć 23 % podatek VAT.            

 

39. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki gruntu 195 obr. 2 m. Barlinek (ul.Niepodległości) o pow. 35 m2                                     
z przeznaczeniem na sprzedaż choinek w okresie: 06.12.2018r. – 24.12.2018r. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 

40. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem firmy LUX MED Sp. z o.o. w sprawie 
pozwolenia na postój mammobusu na terenie miasta Barlinek w terminie:  10 stycznia 
2019 r., 12 lutego 2019 r. oraz 4 marca 2019 r. wraz z dostępem do energii elektrycznej. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 

 

41. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami 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 514/9 
obr. 1 m. Barlinek o pow. 12,45 m2 na której usytuowana jest drewniana wiata                              
z przeznaczeniem na stawianie samochodu osobowego, 
- części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 774/6 
obr. 1 m. Barlinek o pow. 383,00 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjny 
- części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 386/2 
obr. 1 m. Barlinek o pow. 300,00 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjny. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał Zarządzenie Nr 159//2018                       
w powyższej sprawie.  

 

42. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe                        
w prawo własności tych gruntów. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019r. RGN.I. 
oraz RGN.VII. przedstawiły zakres zadań jakie nakłada na gminę ww. ustawa.  

 
43. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 4 ofertami na zakup 2 szt. ławo stołów dla Sołectwa 

Moczowo. Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Castorama za kwotę 298,00 
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zł /1 szt. ławki piknikowej Blooma AGAD brązowa tj. 596,00 zł /2 szt. + 81,00 zł koszty 
transportu.   

 
44. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na zakup materiałów typu wkręty do 

mocowania drewna, oraz blachy na potrzeby budowy wiaty w Moczkowie w ramach 
Grantów Sołeckich 2018. Burmistrz zaakceptował oferty Firmy JANEX PW Fabryczna 
Barlinek na kwotę 111,61zł brutto i 1280,19 zł brutto. 
 

45. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 
działki nr 245/2 obr. 2 m. Barlinek o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na sprzedaż choinek   
w okresie: 13.12.2018 r. – 24.12.2018r. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 

 
46. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie części 

działki nr 118/21 obr. 2 m. Barlinek o pow. 30 m2 z przeznaczeniem na usytuowania 
pawilonu biurowego o wymiarach ok. 5,0 m x 6,0 m. Dla wskazanego przez 
wnioskodawcę obszaru  opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy pn. 
„Zagospodarowanie społecznej przestrzeni publicznej poprzez wykonanie parkingu 
przy ul. Odrzańskiej 1 oraz Niepodległości 10”, w związku z powyższym, 
przedmiotowy wniosek aktualnie nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. 

 
47. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołtysa Sołectwa Płonno na zakup 

środków czystości , art. spożywczych, szkolnych , biurowych dekoracyjnych oraz 
jednorazowego użytku na łączną kwotę 1250,00 zł brutto,  stanowiąca 50% dochodu 
uzyskanego z wynajmu świetlic wiejskich w Płonnie. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 
wniosek. 

 
48. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołtysa Sołectwa Stara Dziedzina na 

zakup drzwiczek rewizyjnych, kratki wentylacyjnej, farb, pędzli itp. na łączną kwotę 
450,00 zł brutto,  stanowiąca 50% dochodu uzyskanego z wynajmu świetlicy wiejskiej 
w Starej Dziedzinie. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  
 

49. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem jednego z właścicieli działki gruntu             
nr 728/4 w obr. 1 Barlinka o sprzedaż części działki 728/5 w obr. 1 Barlinka.  Burmistrz 
zobowiązał zastępcę do zorganizowana spotkania z wnioskodawcą celem omówienia 
ww. sprawy.   

 
50. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacja dot. zbliżającego się zakończenia umowy 

dzierżawy (użytkowania) plaży miejskiej. Proponuje się podjęcie działań, które 
umożliwią utworzenie na jej terenie kąpieliska w sezonie letnim 2019 r. Zgodnie                
z ustawą Prawo wodne organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego 
sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje burmistrzowi 
wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód 
powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko. W celu zachowania 
terminu burmistrz wyraził zgodę aby Gmina, jako właściciel plaży, sama uzyskała 
wymagane dokumenty i wystąpiła w roli organizatora kąpieliska.  
Działania te obejmują uzyskanie zgody właściciela wody i terenów przyległych oraz 
użytkownika rybackiego, przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia wodnoprawnego dot. 
wykonania kąpieliska, sporządzenia profilu wody w kąpielisku oraz przygotowanie 
wniosku o wpis do wykazu kąpielisk na terenie gminy w roku 2019. 
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51. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 162/2018 w sprawie wyznaczenia 
przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Barlinek.  

 
 
 

III. W zakresie spraw finansowo-budżetowych: 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Równo  o  uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na dokumentację                       
w wysokości 2.335,25 zł dot.  zadania Budowa Muzeum Historii Wsi Równo  (przyłącze 
energetyczne). 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 Żydowo o uruchomienie 
środków w kwocie 100,00 zł 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.  

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Osina o uruchomienie środków               
w kwocie 3000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
zakup namiotu 6x12. 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 Lutówko o uruchomienie 
środków w kwocie 3800,00 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. 

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie środków          
w kwocie 1000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
organizację Andrzejek. 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 Płonno o uruchomienie środków        

w kwocie 465,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni. 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 Płonno o uruchomienie środków                  

w kwocie 3.090,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, 
gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 
rok. 
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8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie środków   
w kwocie 590,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni. 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 Moczydło o uruchomienie 

środków w kwocie 500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację zabawy andrzejkowej. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 
wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu 
Sołeckim na 2018 rok.  

 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczydło o uruchomienie 
środków w kwocie 1.000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na utrzymanie i wyposażenie świetlicy. 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 Moczydło o uruchomienie 
środków w kwocie 717,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację Mikołajek. 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 1.000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
organizację Mikołajek. 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 Płonno o uruchomienie środków 
w kwocie 670,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, 
gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 
rok.  
 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami osób fizycznych i prawnych o umorzenie 
podatku rolnego. Powyższe wnioski nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie w 
związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wysokości 
wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w 
rolnictwie na dzień 7.11.18r. wynoszącego 100% limitu, o którym mowa w 
rozporządzeniu Komisji (UE0 nr 1408/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str.9).  
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IV. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 3 ofertami programu do obsługi Sesji Rady Miejskiej. 
Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę Wytwórni Telewizyjno- Filmowej „ALFA” 
Spółka z o.o. ul. Kukułeczki 56 Szczecin. Burmistrz wyraził zgodę na zwarcie umowy                  
z powyższą firmą na udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem 
telewizyjnym będącym częścią kompleksowego rozwiązania Systemu eUrząd za kwotę 
3.000+VAT -opata jednorazowa, 300,00 zł + vat opłata miesięczna. 
Burmistrz wyraził zgodę na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi sesji Rady Miejskiej. 
Łączna kwota przeznaczona na zakup sprzętu i oprogramowania to 25.000 zł.  

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą Firmy PHU RESET M.Kaliszuk ul. Widok 36 
Barlinek oraz Firmy ABS A.Binkowski ul. Okrężna 41 Barlinek na zakup sprzętu do 
obsługi sesji Rady Miejskiej.  
Burmistrz wyraził zgodę na zakup: 

• w Firmie PHU RESET M.Kaliszuk ul. Widok 36 Barlinek: 
- Kamery;  
- Statywu; 
-  Karty pamięci; 
-  Dysku zewnętrznego  
Łączny koszt zamówienia to ok. 2.631,00 zł brutto. 

• w Firmie ABS A.Binkowski ul. Okrężna 41 Barlinek: 
-  Urządzenie do streamingu; 
- Tablet 
Łączny koszt zamówienia to ok. 12.867 zł brutto. 

 

 

V. W zakresie spraw OC : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych 
na: 
- zakup dwóch nowych kamer na budynek przy ul. Kościelna 12 oraz na ul. Rynek Stare 
uszkodzone kamery nie nadają się do naprawy z powodu braku części zamiennych -                             
w kwocie netto - 2 x 3.800,00 zł (brutto 9.348.00 zł), 
- wymianę zespołu akumulatorów w UPS, który jest zainstalowany na obiekcie przy 
ul. Rynek - w kwocie netto - 380,00 zł (brutto 467,40 zł). 
- wymiana urządzeń radiowych łączących budynek Urzędu Miejskiego z urządzeniami                  
na ul. Rynek - w kwocie netto - 2 x 450,00 zł (brutto 1.107,00 zł). 
- koszt usługi, zgodnie z umową- w kwocie netto - 300 zł (brutto 369,00 zł). 
Razem koszt naprawy monitoringu wynosi netto - 9.180,00 zł (brutto 11.291,40 zł). 
W przypadku ewentualnej modernizacji dochodzi koszt: 
- zakup nowej kamery na budynek przy ul. Niepodległości 20 - w kwocie 
netto - 3.800,00 zł (brutto 4.672.00 zł), 
- wymiana urządzeń radiowych na urządzenia nowszej generacji 4 szt - w kwocie netto 
-       4 x 450,00 zł (brutto 2.214,00 zł). 
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- Dołożenie dysku twardego na Komisariacie Policji -w kwocie netto - 780,00 zł (brutto 
959,40 zł). 
- koszt usługi, zgodnie z umową- w kwocie netto - 300 zł (brutto 369,00 zł). 
Razem koszt modernizacji monitoringu wynosi netto - 6.680,00 zł (brutto 8216,4 zł). 
Burmistrz wyraził zgodę tylko na naprawę monitoringu w kwocie 11.2191,40 zł. brutto.  

 

 

VI. W zakresie spraw PW-K Płonia : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na dz. nr 115/11 i 100/8 obręb Płonno, gmina Barlinek. Burmistrz rozpatrzył 
pozytywnie sprawę, wyraził zgodę na budowę ww. sieci. 
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 141/2018 Sprzedaży lokalu mieszkalnego. 04.10.2018 RGN.II. 

2. 
142/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
09.10.2018 Skarbnik 

3. 
143/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok. 
09.10.2018 Skarbnik 

4. 

144/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

położonych w obrębie 2 m. Barlinka, 

przeznczonych do oddania w najem w trybie 

przetargu pisemnego ograniczonego, 

stanowiących współwłasność Gminy 

Barlinek, oddanych w administrowanie 

Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.    

11.10.2018 RGN.VI.  

5. 

145/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek, oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o. o.  

11.10.2018 RGN.VI. 

6. 

146/2018 

Waloryzacji stawek czynszu z tytułu 

dzierżawy lub najmu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Barlinek.  

16.10.2018 RGN.VI. 

7. 

147/2018 

Zmieniające zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek, oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Barlinku. 

16.10.2018 

RGN.VI. 

Zmieniające 

Zarządzenie Nr 

66/2016 

8. 

148/2018 

Zmieniające zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek.  

16.10.2018 

RGN.VI. 

Zmieniające 

Zarządzenie Nr 

132/2018 

9. 149/2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2018 roku zadań publicznych w 
16.10.2018 GKRPA 
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zakresie pomocy społecznej i działalności na 

rzecz osób dorosłych z zaburzeniami 

psychicznymi.  

10. 

150/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, 

przeznczonej do oddania w dzierżawę w 

drodze bezprzetargowej, będącej w 

użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek. 

17.10.2018 RGN.VI. 

11. 
151/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok.  
18.10.2018 Skarbnik 

12. 

152/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Barlinku.   

25.10.2018 RGN.VI. 

13. 
153/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
31.10.2018 Skarbnik 

14. 
154/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok. 
31.10.2018 Skarbnik 

15. 

155/2018 

Wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego 

zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal 

socjalny. 

05.11.2018 RGN.III. 

16. 

156/2018 

Podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznczonych do 

sprzedaży. 

07.11.2018 RGN.II. 

17. 

157/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznczonej do zbycia, 

położonej w Barlinku przy ul.31 Stycznia 2 i 

3.   

08.11.2018 RGN.IV. 

18. 

158/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznczonej do zbycia, 

położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia nr 

2B. 

08.11.2018 RGN.IV. 

19. 

159/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprztergowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek oddanych w 

administrowanie Barlineckiemu 

08.11.2018 RGN.VI. 
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Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

Sp. z o. o. w Barlinku.  

20. 

160/2018 

Zmieniające zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznczonych do oddania w najem oraz 

dzierżawę, w drodze bezprztergowej, 

stanowiących własność Gminy Barlinek.  

08.11.2018 

RGN.VI. 

Zmieniające 

Zarządzenie Nr 

140/2018 

21. 

161/2018 

Sprawie wyznaczenia dnia dodatkowo 

wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w 

Barlinku.  

08.11.2018 RO.I. 

22. 

162/2018 

Wyznaczenia przewodniczącego oraz 

członków komisji przetargowej na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Barlinek.  

15.11.2018 RGN.IV. 

23. 

163/2018 

Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora ds. planowania i 

rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku.  

19.11.2018 Sekretarz 

24. 

164/2018 

Powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia postepowania 

konkursowego w sprawie naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze podinspektora ds. 

planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim 

w Barlinku.  

19.11.2018 Sekretarz 
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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 576/24 obr. 
2 m. Barlinek, usytuowaną przy ul. Lipowej, o pow. 14,21 m2 zabudowanej murowanym 
pomieszczeniem garażowym o pow. użytkowej 11,04 m2 z przeznaczeniem na 
lokalizację murowanego garażu; 

2) nieruchomość gruntową składającą się z części działek ewidencyjnych nr 608/2 i 608/4 
obr. 2 m. Barlinek, usytuowanych u zbiegu al. 1 Maja oraz ul. Szpitalnej, o pow. 69,00 
m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

3) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 233/11 obr. 2 m. 
Barlinek, usytuowanej pomiędzy ulicami Niepodległości i Jeziorną, o pow. 20,77 m2 
(zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego 
zarządzenia) zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym o pow. 17,50 m2 
z przeznaczeniem na lokalizację garażu murowanego; 

4) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 397 obr. 2 
m. Barlinek, usytuowanej przy ul. Długiej, o pow. 342,00 m2 z przeznaczeniem na ogród 
rekreacyjno-uprawny; 

5) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 401/1 obr. 
1 m. Barlinek, usytuowanej pomiędzy ul. K. Pułaskiego i T. Kościuszki, o pow. 88,92 
m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

6) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 401/1 obr. 
1 m. Barlinek, usytuowanej pomiędzy ul. K. Pułaskiego i T. Kościuszki, o pow. 40,75 
m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

7) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 401/1 obr. 
1 m. Barlinek, usytuowanej pomiędzy ul. K. Pułaskiego i T. Kościuszki, o pow. 74,80 
m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

8) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 401/1 obr. 
1 m. Barlinek, usytuowanej pomiędzy ul. K. Pułaskiego i T. Kościuszki, o pow. 66,00 
m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

9) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 401/1 obr. 
1 m. Barlinek, usytuowanej pomiędzy ul. K. Pułaskiego i T. Kościuszki, o pow. 72,36 
m2  z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 

10) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 165/19 obr. 
2 m. Barlinek, usytuowana przy ul. Żabiej, o pow. 27,00 m2 z przeznaczeniem na ogród 
rekreacyjny; 

11) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 35/11 obr. 2 m. 
Barlinek, przy ul. Św. Bonifacego, o pow. 34,77 m2 zabudowanej murowanym 
pomieszczeniem garażowym o pow. 30,52 m2 z przeznaczeniem na lokalizację garażu 
murowanego, 

12) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką 386/2 obr. 1 
m. Barlinek, usytuowana u zbiegu ul. Szosowej i Chopina w Barlinku, o pow. 300,00 
m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjny; 
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13) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 774/6 obr. 2 m. 
Barlinek, usytuowaną przy ul. Gorzowskiej, o pow. 383,00 m2 z przeznaczeniem na 
ogród rekreacyjny; 

14) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 514/9 obr. 1 m. 
Barlinek, usytuowanej przy ul. Tunelowej, o pow. 12,45 m2 z przeznaczeniem na 
użytkowanie drewnianej wiaty służącej do garażowania samochodu osobowego. 

 
 
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
na czas oznaczony, stanowiących własność Gminy Barlinek: 
1) część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nieczynnego dworca kolejowego 

o pow. użytkowej 142,00 m2 oraz budynkiem byłego szaletu o pow. użytkowej 48,00 m2, 
oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/25 obr. 2 m. Barlinek, usytuowanej przy         
ul. Dworcowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności handlowo-usługowej. 

3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego 
ograniczonego dla mieszkańców budynku Wspólnoty Mieszkaniowej al. 1 Maja 20, 
stanowiących współwłasność Gminy Barlinek: 
1) nieruchomość gruntowa zabudowana murowanym pomieszczeniem garażowym o pow. 

16,60 m2, składającą się z części działek nr 44/2 oraz 44/4, położonych w obr. 2 m. 
Barlinek, usytuowanych przy al. 1 Maja 20, stanowiących współwłasność Gminy Barlinek 
w udziale 4566/10000 z przeznaczeniem na garażowanie samochodu. 
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 
 

1. Wspólnie z Tomaszem Sobierajem Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Michałem Żuberem Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
otwarto odcinek ścieżki rowerowej Barlinek – Dzikowo będący częścią Zachodniopomorskiej 
Trasy Pojeziernej (10.10). 

2. Podczas konferencji ws. zaawansowania prac przy realizacji inwestycji „Budowy obejścia 
Barlinka wzdłuż DW 151” podpisano porozumienie między Województwem 
Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek ws. wspólnej realizacji II etapu „Budowy obejścia 
Barlinka wzdłuż DW 151” (odcinek od ul. 31 Stycznia do u. Gorzowskiej) (10.10). 

3. Z okazji Dnia Ratownika Medycznego odbyło się spotkanie z pracownikami barlineckiej filii 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (12.10). 

4. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbyły się obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
(12.10). 

5. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Kulturalnego 
(12.10). 

6. W Płonnie uroczyście oddano do użytkowania obiekt świetlicy wiejskiej (13.10). 

7. Uczestniczono w spotkaniu członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza pn. „Sąsiadki zza 
miedzy” (13.10). 

8. Uczestniczono w uroczystym otwarciu po przebudowie siedziby Starostwa Powiatowego            
w Myśliborzu (16.10). 

9. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisano umowę ws. dofinansowania realizacji 
budowy świetlicy wiejskiej w Strąpiu w ramach konkursu rewitalizacyjnego (wartość 
dofinansowania ok. 450 tys. zł). Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy 
Barlinek na lata 2017-2023 (16.10). 

10. Z okazji Dnia Poczty Polskiej spotkano się z pracownikami Urzędu Pocztowego w Barlinku 
(16.10). 

11. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbyły się gminne obchody z okazji Dnia Seniora (12.10). 

12. Z firmą PW Kronex Krzysztof Krupski podpisano umowę na wykonanie „Budowy świetlicy 
wiejskiej w Osinie”. Wartość inwestycji ok. 1.020 tys. zł, z czego dofinansowanie w wysokości 
500 tys. zł z PROW WZ na lata 2014-2020. 

13. Uczestniczono w spotkaniu z okazji Dnia Seniora zorganizowanym przez PKPS i Klub Seniora 
„Złota strzecha” (25.10). 

14. Uczestniczono w I Mistrzostwach Barlinka w wyciskaniu sztangi (30.10). 

15. Uczestniczono w spotkaniu podsumowującym współpracę między Barlineckim Ośrodkiem 
Kultury a Stowarzyszeniem IgeFrauen z Prenzlau (07.11). 
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16. W dnia 09-14 listopada odbyły się uroczystości gminne i środowiskowe związane                               
z 100.rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

17. Odbyło się spotkanie z grupą inicjatywną ws. organizacji w 2019 r. „Biegu szlakiem nad 
Jeziorem Barlineckim”. Planowany termin zawodów 26 maja (13.11). 

18. Spotkano się z przedstawicielami zarządu Oddziału Związku Dzieci Wojny w Barlinku. 
Dyskutowano nt. planów działalności stowarzyszenia w 2019 r. (15.11). 

19. Z firmą p. Sebastiana Owczarza z Barlinka podpisano umowę na realizację „Budowy 
targowiska miejskiego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek”. Wartość inwestycji                    
ok. 1.700 tys. zł, w tym dofinansowanie 1.000 tys. zł z PROW WZ na lata 2014-2020 (16.11). 

20. Uczestniczono w zorganizowanych przez Nadleśnictwa i Koła Myśliwych powiatu 
myśliborskiego VI Powiatowych Obchodach Dnia św. Huberta w Dębnie (18.11). 

21. Odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Chojeckim radnym województwa zachodniopomorskiego, 
podczas którego omówiono możliwości współpracy między województwem a gminą w nowej 
kadencji samorządu terytorialnego (20.11). 

22. Uczestniczono w spotkaniach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które zostały 
zorganizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie i Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Barlinku (21.11). 

23. Uczestniczono w spotkaniu z okazji 25.lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie (21.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


