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Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.1.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 18 grudnia 2017 roku do 17 stycznia 2018r. 

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

 
 

I. W zakresie spraw gospodarki przestrzennej i  inwestycji:  

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem sołtysa o wykonanie oświetlenia 
ulicznego w drodze gminnej we wsi Dziedzice tj. od drogi brukowej przy oczyszczalni 
ścieków w stronę wylotu – do posesji nr 40. Burmistrz uznał wniosek o oświetlenie jako 
niezasadny, polecił aby sołectwo przemyślało zakup lampy solarnej w ramach funduszu 
sołeckiego i posadowiło lampę na drodze do posesji nr 40.   

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. braku oświetlenia przy budynku 78 przy 
ul. Jeziornej. Brak oświetlenia zgłaszany był kilkakrotnie przez mieszkańców jako 
awaria oświetlenia. Burmistrz polecił, aby RGN zajął się niniejszym tematem                    
ze względu na zły stan techniczny 3 z 6 słupów, które stanowią zagrożenie dla 
przechodniów i zaparkowanych tam samochodów. RGPI ma przekazać RGN wstępną 
ofertę na naprawę lub likwidację słupów.   

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ostateczną wersją koncepcji projektowanego placu 
zabaw na Górnym Tarasie. SM PIAST, Lions Club Barlinek, DOMET                              
oraz BTBS Sp. z o.o. nie wniosły uwag do koncepcji. Burmistrz zaakceptował 
ostateczną wersję zgłoszoną przez projektanta. 
 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z planem zimowego utrzymania dróg gminnych             
na sezon 2017-2018. Drogi gminne poza miastem będą utrzymywane w IV standardzie. 
Burmistrz postanowił przyjąć ww. plan do realizacji, umowę na świadczenie usług 
zimowego utrzymania dróg zawarto z firmą Eneris Surowce Spółka S.A. Gorzów Wlkp.  
 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Starostwa Powiatowego w Myśliborzu           
w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu objęcie jednym postępowaniem 
przetargowym zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w sezonie 
zimowym 2018/2019. Burmistrz po analizie polecił wrócić do tematu w okresie letnim.  
 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na dowieszenie reflektora na słupie 
oświetlającego Kościół w Rychnowie. Burmistrz polecił upewnić się, czy istniejąca 
lokalizacja słupów pozwoli aby zamontowany reflektor spełniał oczekiwania 
zainteresowanych.  
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7. Burmistrz Barlinka zapoznał się z listą propozycji i uwag SP Nr 4 dotyczących drugiego 
etapu modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów. 
Proponowane zmiany w istotny sposób rozszerzają zakres projektu i wymagać będą 
opracowania dokumentacji zamiennej (w tym zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia) oraz zwiększenia kosztów. Zgłoszone uwagi odnośnie sali gimnastycznej 
nie będą brane pod uwagę ponieważ sala nie wchodzi w zakres realizowanego projektu. 
Burmistrz polecił zorganizować spotkanie na obiekcie z Panią Dyrektor SP Nr 4 celem 
omówienia szczegółów. 
 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w 
Barlinku w sprawie konieczności podpisania porozumienia między Gminą Barlinek  
a ww. Spółdzielnią w zakresie formy użyczenia nieruchomości pod budowę placu 
zabaw na Górnym Tarasie. Burmistrz Barlinka w nawiązaniu do uzgodnień z 
posiedzenia z 11 maja 2017 r. polecił, aby referat RGN wraz ze Skarbnikiem 
przygotował porozumienie w sprawie przyszłej eksploatacji i formy refakturowania 
kosztów za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie : „Budowa placu zabaw 
na Górnym Tarasie”.  
 

9. Burmistrz Barlinka zatwierdził skład i podział zadań komisji przetargowej dla zadania 
pn. „Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego”. 
Skład Komisji: 

• J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, 
określenie kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 

• W.Kościukiewicz – Członek – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, 
ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie postępowania            
i przeprowadzenie postępowania, określenie kryteriów oceny ofert, ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, badanie          
i ocena ofert; sporządzenie protokołu; 

• P.Sznabowicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 

• A.Łechtańska - Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału    
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert. 

Dopuszcza się prace komisji w składzie trzyosobowym.  
Komisja przetargowa jest uprawniona do wyboru inspektora nadzoru. 

 

10. Burmistrz Barlinka zatwierdził skład i podział zadań komisji przetargowej dla zadania 
pn. „Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego”. 
Skład Komisji: 

• J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, 
określenie kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 

• W.Kościukiewicz – Członek – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, 
ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie postępowania             
i przeprowadzenie postępowania, określenie kryteriów oceny ofert, ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, badanie          
i ocena ofert; sporządzenie protokołu; 
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• P.Sznabowicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 

• A.Łechtańska - Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału    
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert. 

Dopuszcza się prace komisji w składzie trzyosobowym.  
Komisja przetargowa jest uprawniona do wyboru inspektora nadzoru. 

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn. „Uzbrojenie 
terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a ul. Moniuszki)”.             
W związku z nie zakwalifikowaniem wniosku gminy o dofinansowanie,  RGPI III 
zwrócił się z prośbą o decyzję co do dalszego kontynuowania inwestycji. 
Burmistrz po analizie ustalił, że decyzję co do ewentualnego ograniczenia zadania 
podejmie w późniejszym terminie po przeanalizowaniu możliwości finansowych            
ze Skarbnikiem. 

 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dot. zadania pn. „Zwiększenie 
atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”. W ramach zadania przewidziane są dwa 
przetargi – na wykonanie wodociągu ze stacją podnoszenia ciśnień oraz na wykonanie 
drogi.  
Burmistrz zatwierdził skład i podział zadań komisji przetargowej. 
Skład Komisji: 

• J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, 
określenie kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 

• W.Kościukiewicz – Członek – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, 
ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie postępowania            
i przeprowadzenie postępowania, określenie kryteriów oceny ofert, ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, badanie          
i ocena ofert; sporządzenie protokołu; 

• P.Sznabowicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert (w przetargu       
na drogę); 

• E.Kumor - Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału             
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert (w przetargu      
na wodociąg i stację podnoszenia ciśnień); 

• J.Mickiewicz - Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału       
w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert. 

Dopuszcza się prace komisji w składzie trzyosobowym.  
Komisja przetargowa jest uprawniona do wyboru inspektora nadzoru. 
 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dot. Programu „Otwarte Strefy 
Aktywności na terenie boisk szkolnych” przy ul. Kombatantów. RGPI.III. 
poinformował, że złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Otwartych Stref 
Aktywności na terenie zespołu boisk przy SP Nr 4 wymaga posiadania zgłoszenia robót 
budowlanych.  
Ze względu na bardzo krótki termin (wniosek należy złożyć do 15 lutego) i konieczność 
zachowania terminów ustawowych (21 dni na zgłoszenie robót budowlanych) 
niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie prac projektowych i złożenie zgłoszenia. 
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W związku z powyższym burmistrz wyraził zgodę na zlecenie wykonania map do celów 
projektowych Zakładowi Usług Geodezyjno-Kartograficznych H. Kądziołka               
oraz projektowych firmie Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. W. Krasowski             
w trybie §8 Regulaminu udzielania zamówień poniżej 30.000 euro. Zaproponowane 
ceny to kwota 550 zł netto i 2.300 zł netto.  

 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dot. konieczności dokonania korekty 
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2017-2023 w odpowiedzi   
na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
Burmistrz polecił dokonać korekty w dokumencie, gdyż jest to warunkiem wpisania    
na listę programów Rewitalizacji w woj. zachodniopomorskim. Termin dokonania 
korekt i przesłania poprawek dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego upływa 
08.02.2018. 

Ponadto Burmistrz polecił kierownikom poszczególnych referatów, aby pomogli            
w dostarczeniu wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do korekty dokumentu. 

 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na wykonanie naprawy oświetlenia            
przy kijkach Nordic Walking, halogenu przy mostku na Promenadzie oraz reflektora    
na dużym kościele. 
Burmistrz wyraził zgodę na naprawę powyższego oświetlenia za łączną kwotę 1.473 zł 
brutto.    

 
16. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. koncepcji zagospodarowania terenu pod 

siłownię zewnętrzną na działce 2/43 obręb Mostkowo. W związku z otrzymaniem           
w ostatniej chwili wiadomości, iż Ministerstwo Sportu uznaje dwa różne urządzenia 
zamontowane na jednym słupie jako jedno urządzenie projektant dokona zmiany 
koncepcji i zaprojektuje minimum 6 odrębnych urządzeń siłowni. Projektant sprawdzi 
czy zakupione przez RGN w ramach funduszu sołeckiego dość obszerne 2 urządzenia 
zmieszczą się na terenie planowanej inwestycji 
Burmistrz zapoznał się z koncepcją i poinformował, że ostateczna decyzja zostanie 
podjęta po ponownym przedstawieniu z ujęciem planowanych zmian. 
 

 

 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Komisji Regulacyjnej w sprawie 
nieruchomości położnej przy ul. Gorzowskiej w Barlinku. Burmistrz po wysłuchaniu 
opinii Prezesa w ww. sprawie ustalił, iż w oparciu o dokumenty zgromadzone                     
w przedmiotowej sprawie nie ma przesłanek prawnych do przekazania nieruchomości 
znajdującej się przy ul. Gorzowskiej na rzecz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej             
w Gorzowie Wlkp. Dodatkowo Burmistrz polecił: 
- RGN ma uregulować stan prawny władania przez PGK nieruchomościami 
zabudowanymi znajdującymi się przy ul. Gorzowskiej nr 77  stanowiącymi własność 
Gminy Barlinek, 
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- PGK po uregulowaniu stanu władania nieruchomością zabudowaną przy                          
ul. Gorzowskiej ma podpisać umowę użyczenia kaplicy cmentarnej na bezpłatne 
użytkowanie przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Gorzowie Wlkp.         

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dosprzedaży części działki gruntu 651/14         
w obr. 2 Barlinka ul. Poziomkowa. Burmistrz polecił, aby przed sprzedażą części działki 
gruntu 651/14 w obr. 2 Barlinka na rzecz właścicieli działek gruntu nr 2125/1 i 2125/2 
w obr. 2 Barlinek uregulować stan prawny służebności przesyłu dla wszystkich sieci  
technicznych przebiegających przez działki komunalne w obszarze oznaczonym               
na mapie. 

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zbycia 4 niewyodrębnionych lokali 
mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Rynek 9     
w Barlinku- dz. nr 205/2 obr. 2 B-ek. Burmistrz zapoznał się z decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  z dnia 17 czerwca 2014r. wyrażającego zgodę na sprzedaż 
czterech niewyodrębnionych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku 
mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 9 w Barlinku (dz. nr 205/2 w obr.2 Barlinka). 
Konserwator nakazał nałożyć na nowego nabywcę wyżej wskazanego zabytku zgodnie 
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. termin 
wykonania niezbędnych prac konserwatorskich. Burmistrz ustalił  termin 24 miesięcy 
od daty zawarcia umowy na wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich                    
przy zbywanym zabytku przez nowego nabywcę. Powyższa informacja zostanie 
zamieszczona w ogłoszeniu o przetargu.       

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o przedłużenie umowy 
użyczenia działki nr 656 o pow. 2719, poł. w obr. 1 Barlinek przy ul. Fabrycznej,          
oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości. Burmistrz wyraził zgodę na przedłużenie 
umowy dzierżawy natomiast kwestię zwolnienia z podatku rozpatrzył negatywnie, 
ponieważ obecne regulacje prawne nie dają możliwości takiego zwolnienia. 

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w imieniu 
Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4, dotyczącym wynajęcia części działki nr 695/1, 
obr.2 m. Barlinek, będącej obecnie w dzierżawie, z przeznaczeniem na ewentualne 
powiększenie parkingu, wykonanie placu zabaw itp. Burmistrz Barlinka nie wyraził 
zgody na wynajem części działki nr 695/1, obr.2 m. Barlinek ze względu na to, że teren 
objęty jest już umową dzierżawy. 
 
 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o wymianę pieca w budynku po Szkole  
Podstawowej w Dziedzicach 45, będącym siedzibą Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic. 
Burmistrz zlecił, aby zrobić rozeznanie w tej sprawie a ostateczna decyzja odnośnie 
zakupu i wymiany podjęta zostanie po zakończonym sezonie grzewczym. 

 

7. Burmistrza Barlinka zapoznał się z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 661, 
obr.2 m. Barlinek z przeznaczeniem na lokalizację inwestycji polegającej                            
na przebudowie i rozbudowie zadaszenia kortów tenisowych wraz                                              
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej. Burmistrz Barlinka zlecił, aby 
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wystosować pismo do CRS z zapytaniem czy nadal wyrażają chęć podjęcia inwestycji 
jaką jest budowa „Namiotowej hali sportowej” na działce 661, oraz wystąpić o opinię 
prawną w zakresie możliwości wypowiedzenia w części umowy dzierżawy 
nieruchomości (umowa dzierżawy Plaży miejskiej i obiektów towarzyszących). 

 
8. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. prawa pierwokupu prawa użytkowania 

wieczystego działki gruntu nr 2119/5 i 2119/7 obr.1 Barlinek (Górny Taras)                          
i postanowił odstąpić od przysługującego mu prawa pierwokup wyżej wskazanej 
nieruchomości.     
 
 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją BTBS Sp. z o.o. dotycząca przejęcia 
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Górnej 8/2. Burmistrz Barlinka postanowił 
przeznaczyć przedmiotowy lokal do sprzedaży, skierował sprawę do RGN.IV. 

 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w sprawie operatu szacunkowego wyceny sieci 
wodociągowej na dz. nr 127, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 140, 144, 146/1, 170, 177, 
352/9, 352/15 obręb Moczydło, Gmina Barlinek. Burmistrz Barlinka postanowił wraz   
z aportem ustanowić służebność przesyłu na działkach nr 127, 129, 131, 134, 135, 136, 
137, 140, 144, 170 obręb Moczydło stanowiących własność Gminy Barlinek dla sieci 
wodociągowych.  

 

11. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie wykazu nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej - zbycie  
posiadanego przez Gminę Barlinek prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości  
(działki gruntu nr 560/40 i 560/44 w obr.1 Barlinka). 

 
 
12. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej - zbycie 
posiadanego przez Gminę Barlinek  prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości  
(działka gruntu nr 560/43 w obr.1 Barlinka). 
Burmistrz ustalił cenę wywoławczą zbycia nieruchomości gruntowej oznaczone               
w ewidencji gruntu działkami  nr 560/40 i 560/44 w obr.1 Barlinka na kwotę 70.000,00 
zł., a  nieruchomości gruntowej oznaczone w edycji gruntu działką nr 560/43                     
w obr.1 Barlinka na kwotę 67.000,00 zł. Dodatkowo Burmistrz postanowił ustanowić 
wysokość wadium – 10% od wartości nieruchomości.   

 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej i wyraził zgodę na dalszy 
wynajem części działek nr 205/9, 205/10, 205/11, obr.2 m. Barlinka (przy ul. Sądowej) 
o łącznej powierzchni 109 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie prac budowlanych        
na sąsiedniej działce (dz. nr 2142/4) na okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Burmistrz 
wydał zarządzenie Nr 7/2018 w powyższej sprawie. 
 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej i nie wyraził zgody na 
dzierżawę części działki nr 246/23, obr. 2 m. Barlinka o powierzchni 2,5m2 na okres od 
01.02.2018r. do 01.08.2018 r. z przeznaczeniem na sprzedaż warzyw. 
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15. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem Klubu Żeglarskiego Sztorm Barlinek i wyraził 
zgodę na nieodpłatne usytuowanie na Rynku Miejskim baneru o wymiarach                     
5,5 m2 x 2m reklamującego Festiwal Podróżniczy „Włóczykijki” w terminie                     
od 15.01.2018 do 11.02.2018 r. 

 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawozdaniem ze zbycia nieruchomości gminnych 
za II półrocze 2017 r.  

 

17. Burmistrz Barlinka zapoznał się treścią warunkowej umowy sprzedaży prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu nr 274/8                
w obr. 1 Barlinek i udziału do 2/8 części działki gruntu  nr 274/7 w obr. 1 Barlinek, 
stanowiącej dojazd wewnętrzny i postanowił odstąpić od przysługującego prawa 
pierwokupu ww. nieruchomości 

 

18. Burmistrz Barlinka po zapoznaniu się z operatem określającym wysokość 
odszkodowania za działkę gruntu 143/2, zaakceptował go i polecił aby                                 
Z-ca zorganizował spotkanie z byłymi właścicielami w celu przeprowadzania rokowań 
określających wysokość i termin wypłaty odszkodowania za wskazaną działkę, która 
przeszła na własność Gminy Barlinek.      

 

19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z: 
- wyjaśnieniami rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wniesionych uwag przez 
byłych właścicieli  nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 249/4, 249/6, 
249/7 obr. 1 Barlinek (Górny Taras) do operatu określającego wartość odszkodowania 
za wyżej wskazane działki drogowe,  
- nowym operatem rzeczoznawcy z dnia 5 grudnia 2017r., w którym została określona 
nowa wartość działek drogowych na kwotę 47075,00 zł uwzgledniający części uwag 
byłych właścicieli działek drogowych (wzrost w stosunku do poprzedniej wyceny            
o 6.935,00 zł ), 
- propozycjami działek zamiennych w ramach odszkodowania zgłoszonymi przez 
byłych właścicieli działek drogowych, 
Burmistrz postanowił:  
- zaakceptować wyjaśnienia i nowy operat określający wartość działek drogowych,  
- nowy operat i wyjaśnienia rzeczoznawcy przesłać byłym właścicielom działek 
drogowych, 
- po szczegółowej analizie odrzucić propozycje byłych właścicieli na przekazanie 
nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania, 
- wystosować propozycję do byłych właścicieli działek drogowych, że wypłata 
odszkodowania będzie dokonana w  formie pieniężnej  w terminie do 30 września 
2019r.    

 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się z uwagami do sporządzonego operatu określającego 
wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, w którym  
nie została  określona wartość przeznaczonego do rozbiórki obiektu budowlanego             
i postanowił aby wystąpić na piśmie do rzeczoznawcy o wyjaśnienia w przedmiotowym 
zakresie.  
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Po otrzymaniu wyjaśnień od rzeczoznawcy należy przystąpić do ogłoszenia kolejnego 
przetargu na zbycie działki gruntu nr 36 w obr. Dzikowo gm. Barlinek.        

 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
korzystania z boisk wielofunkcyjnych położonych na terenie Gminy Barlinek, 
stanowiących własność Gminy Barlinek i polecił skierować do Rady Miejskiej celem 
jej podjęcia. 

 

22. Burmistrz Barlinka zapoznał się z przedstawionymi informacjami na temat odbioru prac 
- częściowej naprawy pokrycia dachowego wraz z wykonaniem przedłużenia 
kominków wentylacyjnych w świetlicy wiejskiej w Dzikowie. RGN.VII. 
poinformowała, że trakcie wykonywania prac nie stwierdzono wady powodującej 
zaciekanie nad oknem i po ścianie obiektu od strony tarasu. 

 

23. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. przejęcia nieruchomości, dz. 32/6       
obr. 1 m. Barlinka, oraz osób zamieszkujących budynek Młynarzówki usytuowany        
na ww. działce (ul. Św. Bonifacego 37). 
Osoby zamieszkujące budynek nie zgadzają się na opuszczenie lokalu pomimo decyzji 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu oraz zaproponowanego 
lokalu zastępczego. Burmistrz wyraził zgodę na wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego, mającego na celu przejęcie nieruchomości. 

 

24. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 661, 
obr. 2 m. Barlinka z przeznaczeniem na lokalizację inwestycji polegającej na 
przebudowie i rozbudowie zadaszenia kortów tenisowych wraz zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sportowej. Burmistrz polecił wystąpić do Rady Miejskiej o opinię             
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 661 obr. 2 m. Barlinka, ul. Sportowa 
(będącej obecnie przedmiotem umowy dzierżawy) z przeznaczeniem na lokalizację 
całorocznego kortu tenisowego w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zadaszenia 
kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 
 
 
 
III. W zakresie spraw ROSK : 

 

1. Burmistrz Barlinka  zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą         
6 lat, w prowadzonych przez Gminę Barlinek publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i polecił skierować do Rady 
Miejskiej celem jej podjęcia. 
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2. Burmistrz zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania Barlineckiej Rady 
Seniorów oraz nadania jej Statutu i polecił skierować do Rady Miejskiej celem jej 
podjęcia. 

 

 

IV. W zakresie spraw OPS : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z przedstawionym Programem Profilaktyki                         
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2018 i skierował do Rady Miejskiej celem podjęcia. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia sposobu 
sprawienia pogrzebu przez Gminę Barlinek oraz określenia zasad zwrotu poniesionych 
kosztów i polecił skierować do Rady Miejskiej celem jej podjęcia. 
 
 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych       
i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 
osobom bezdomnym z terenu Gminy Barlinek i polecił skierować do Rady Miejskiej 
celem jej podjęcia. 
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 
247/2017 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok.  
18.12.2017 Skarbnik 

2. 
248/2017 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 

rok.  
18.12.2017 Skarbnik 

3. 
249/2017 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok.  27.12.2017 Skarbnik 

4. 
250/2017 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 

rok.  27.12.2017 Skarbnik 

5. 

251/2017 

Waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub 

najmu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Barlinek. 

28.12.2017 RGN.VI. 

6. 
252/2017 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek 
28.12.2017 Skarbnik 

7. 
253/2017 

Udzielenia pożyczki dla Spółki Szpital 

Barlinek. 
29.12.2017 Skarbnik 

8. 
254/2017 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 
29.12.2017 Skarbnik 

9. 
255/2017 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 

rok 
29.12.2017 Skarbnik 

10. 
256/2017 

Wyznaczenia dnia dodatkowo wolnego od 

pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku.  
29.12.2017 RO.I. 

11. 
1/2018 

Ustalenia pogotowia kasowego na 2018 

rok. 
02.01.2018 Skarbnik 

12. 

2/2018 
Planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
02.01.2018 Skarbnik 

13. 

3/2018 

Przekazania upoważnienia gminnym 

jednostkom organizacyjnym do zaciągania 

zobowiązań w 2018 roku. 

02.01.2018 Skarbnik 

14. 4/2018 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 02.01.2018 Skarbnik 

15. 

5/2018 

ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do zbycia, 

położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 

04.01.2018 RGN.IV. 

16. 

6/2018 

ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowej przeznaczonej do zbycia, 

położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 

04.01.2018 RGN.IV. 

17. 

7/2018 
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, 

przeznaczonej do oddania w najem w 

trybie bezprzetargowym, położonej w 

11.01.2018 RGN.VI. 
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obrębie 2m. Barlinka, stanowiącej 

własność Gminy Barlinek. 
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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 przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas 
oznaczony, stanowiącej własność Gminy Barlinek: 
 
 1) Części nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 205/9, 
205/10, 205/11, o łącznej pow. 109 m2, położonych przy ul. Sądowej obr. 2 m. Barlinka, z 
przeznaczeniem na ułatwienie dostępu do do działki nr 2142/4, obr. 2 m .Barlinek, w związku 
z prowadzonymi pracami budowlanymi. 
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 
 

 

1. Uczestniczono w uroczystym otwarciu sali cesarskich cięć oddziału położniczo-
ginekologicznego Szpitala Barlinek sp. z o.o. 

2. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej                      
w Gorzowie Wlkp. ws. współpracy w organizacji szkoleń i cyklicznych spotkań                                  
z przedsiębiorcami. 

3. Uczestniczono w otwarciu siedzib: Powiatowego Inspektoratu Sanitarno – Epidemiologicznego 
i Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Myśliborzu. 

4. Uczestniczono w spotkaniu z okazji 10.lecia powstania Stowarzyszenia WABAR Barlinek. 

5. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się coroczna „Gala Złotych Barlineckich Gęsiarek”. 

6. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbył się 26. Barlinecki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

 


