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Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.3.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 22 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r. 

W tym czasie odbyły się 3 posiedzenia Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i 
rozpatrzono następujące sprawy: 

 
 

I. W zakresie spraw gospodarki przestrzennej i  inwestycji:  

 
 
1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem z RDW Pyrzyce w sprawie zawarcia 

porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa 
chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151”. Burmistrz polecił przedłożyć do Rady 
Miejskiej w/m projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 300.000,00 zł brutto na 
zdanie pn.”Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi DW 151”. 
 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Starostwa Powiatowego w sprawie przejęcia 
nieruchomości (drogi wewnętrzne) na własność Gminy Barlinek. Burmistrz 
ustosunkował się negatywnie co do przejęcia nieruchomości.  

 
3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o wydanie lokalizacji zjazdów                             

na nieruchomość ozn. dz. nr 2119/7 i 1219/5 obr. 1 Barlinek przy ul. Kombatantów.             
Po analizie postanowiono aby wjazd i wyjazd na nieruchomość ozn. dz. nr 2119/7, 
2119/5 odbywał się zaproponowanym przez wnioskodawcę zjazdem nr 2 od strony 
drogi wewnętrznej ozn. dz. nr 2119/8. 

 
4. Burmistrz Barlinka zatwierdził skład i podział zadań komisji przetargowej o udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie               
w Barlinku” . 

Komisja w składzie: 
- J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, określenie 
kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert; 
- E.Kumor – 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, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert, sporządzenie 
protokołu; 
- W.Kościukiewicz – Członek – otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału               
w postępowaniu przez wykonawców, badanie i ocena ofert; 
Burmistrz dopuszcza pracę komisji w składzie dwuosobowym. Komisja przetargowa 
jest uprawniona do dokonania wyboru inspektora nadzoru. 
 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą konserwacji linii oświetleniowej w Parku            
E.Laskera. W związku wyłączeniem wymiany źródła światła z zakresu usługi 
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gwarancyjnej oraz zakończonym okresem gwarancji Wykonawcy linii oświetleniowej        
w parku Laskera, ENEA Oświetlenie zaproponowała przyjęcie do konserwacji 
oświetlenia „na próbę” w ramach obowiązującej umowy. Niniejsza deklaracja ENEA 
będzie stanowiła przyczynek do ujęcia tej instalacji oświetleniowej na etapie negocjacji 
do umowy konserwacyjnej na 2019r. ENEA nie wyklucza dodatkowych kosztów 
związanych  z prowadzeniem usługi w zakresie konserwacji linii w parku Laskera. 
Burmistrz przychylił się do podjęcia ostatecznej decyzji na etapie negocjacji na 2019r. 
 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na wykonawcę robót budowalnych                            
pn. „Przebudowa drogi we wsi Ożar”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
REBUDROG    Sp. z o.o. Rębusz k. Bierzwnika za cenę: 498.550,84 zł. (gwarancja: 
60 m-cy). Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę i wyraził zgodę na zawarcie 
umowy, polecił wystąpić           do Skarbnika  o zwiększenie środków finansowych  
zabezpieczonych w budżecie w kwocie 400.000 zł - paragraf: 600 60016 6050 /7. 

 
7. Burmistrz Barlinka zapoznał się z zakresem zniszczeń elementów brukarskich na 

podeście konstrukcji „Kijki NW”. Burmistrz zaakceptował ofertę p. S.Owczarza na 
wykonanie      ww. napraw za kwotę 480,00 zł brutto.  
 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą przebudowy drogi we wsi Mostkowo. 
RGPI.IV poinformowała o konieczności montażu dwóch tablic informacyjnych o 
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW–u.: „Przebudowy  
drogi we wsi Mostkowo”. Podwykonawca prac brukarskich p.S.Owczarz przedłożył 
ofertę na przewóz i montaż tablic informacyjnych wraz z pracami porządkowymi w 
obrębie zatoki autobusowej za kwotę 500,00 zł brutto. Burmistrz zaakceptował 
powyższą ofertę. 

 
9. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą naboru wniosków o przyznanie 

dofinansowania w ramach działania 9.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020.  

Gmina złoży następujące projekty w ramach ww. dofinansowania: 
• Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. Ekonomika poł. przy ul. Jeziornej 8 na cele 

Centrum Wsparcia Rodziny i USC, 
• Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz 

wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza 
stadionu miejskiego w Barlinku, 

• Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej, 
• Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu, 
• Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło  

Burmistrz zaakceptował poniższe założenia przyjęte we wnioskach o dofinansowanie; 
- nieodpłatne korzystanie z ww. obiektów; 
- złożenie przez OPS następujących zadeklarowanych w LPR wniosków o 
dofinansowanie w ramach osi RPO WZ i ich późniejsza realizacja: 

−  wybrane zgodnie z LPR działania w ramach Centrum Wsparcia Rodziny 
z placówką wsparcia dziennego dla dzieci, 

− Program na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, 
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− Działania środowiskowe na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; 

− stworzenie miejsca pracy w Centrum Wsparcia Rodziny po zakończeniu 
realizacji projektu, 

− deklaracja zatrudnienia przy realizacji projektu mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, 

− brak deklaracji powierzenia prac podmiotom ekonomii społecznej, 
− zastosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. 

 
10. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą mocowania na stałe nawierzchni z 

tworzywa sztucznego na boisku do streetball zrealizowanego w ramach I etapu 
zagospodarowania placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie. Po zapoznaniu 
się ze stanowiskiem Wykonawcy, producenta, projektanta oraz inspektora nadzoru 
burmistrz zaakceptował brak mocowania nawierzchni boiska do betonu ze względów 
technologicznych oraz warunków udzielonej gwarancji (w tym możliwości jej utraty).      
 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją o braku chętnych wykonawców 2 
przetargu na zagospodarowanie brzegu Jeziora Barlineckiego- „Szlak Przygody”.  W 
zaistniałej sytuacji zgodnie z PZP burmistrz ma prawo podjąć negocjacje w celu 
wyboru wykonawców z wolnej ręki. Burmistrz polecił zorganizować spotkania z 
potencjalnymi wykonawcami.   
 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dot. braku ofert na przetarg na budowę 
drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności 
strefy inwestycyjnej w Barlinku”. Burmistrz unieważnił postępowanie i polecił ogłosić 
kolejny przetarg. 

 
13. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze stanem zaawansowania robót związanych z 

rozbudową i budową linii oświetleniowych ze strony Wykonawcy – ENEA 
Oświetlenie Sp. z o.o. Burmistrz zapoznał się z projektami w zakresie ul. Kossaka, 
Górnej, Podwale. Burmistrz zaakceptował przedstawione projekty. Burmistrz 
zaakceptował zmiany, które wprowadzone zostały po uwagach kierownika RGPI do 
pierwszej wersji projektu linii w m. Jaromierki (droga brukowa w stronę Jesionowa), 
polegające na wykonaniu 2 pętli (zapasów kabla) po pierwszym słupie od strony 
Barlinka, przesunięciu słupów odpowiednio przed wjazdami, usunięciu słupa 
pomiędzy 2 istniejącymi i posadowienia słupa przy skrzyżowaniu naprzeciw posesji nr 
31. Decyzja w sprawie posadowienia 2 słupów w miejsce projektowanych zapasów 
kabla zostanie podjęta w razie stwierdzenia konieczności uzupełnienia linii po 
wykonaniu zadań z umowy na usługę oświetleniową na rok 2017. 
 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy drogi wewnętrznej, budowa 
obiektu szatniowo-świetlicowego w Płonnie.  
ENEA Operator Sp. z o.o. poinformowała o zakończeniu prac związanych z budową 
przyłącza – oznacza to, że w ciągu 60 dni należy zawrzeć umowę na dostawę energii 
elektrycznej. W przypadku przekroczenia tego terminu ENEA naliczy kary umowne. 
Jednocześnie wykonawca obiektu zwrócił się z prośbą o możliwość skorzystania               
z przyłącza do zasilenia budowy. 
Burmistrz postanowił zawrzeć umowę kompleksową na dostawę energii na plac 
budowy, a po wybudowaniu świetlicy wypowiedzieć umowę kompleksową z ENEA        
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i zawrzeć umowę z dostawcą energii elektrycznej dla gminy. Kosztem energii zostanie 
obciążony wykonawca. 
§ 

15. Burmistrz Barlinka zatwierdził skład Komisji Przetargowej – na potrzeby 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: 
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc  -  etap I odcinek zamiejski. 
Komisja w składzie: 
- J.Zubyk – Przewodniczący – kierowanie pracą komisji, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, wybór trybu, ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, określenie kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert; 
- P.Sznabowicz– przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie 
wartości zamówienia, wybór trybu, przygotowanie postępowania i przeprowadzenie 
postępowania, ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określenie 
kryteriów oceny ofert, otwarcie ofert, sporządzenie protokołu; 
- W.Kościukiewicz– otwarcie ofert, ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu; 
Burmistrz wyraził zgodę aby ww. skład komisji obowiązywał również przy ogłoszeniu 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla powyższego zadania. 
 
 

 

 

 

 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  
 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z odpowiedzią właściciela działki gruntu nr 508/2                           
obr. 2 Barlinek na wystosowane pismo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zakupu 
działki gruntu nr 509/3 w celu poprawy zagospodarowania swojej nieruchomości. 
Wnioskodawca potwierdził, że nie jest zainteresowany kupnem ww. działki, w związku 
z powyższym burmistrz odstąpił od dalszej procedury sprzedaży. 
 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem współużytkownika wieczystego działki 
gruntu 513 w obr. 1 Barlinka (ul.Tunelowa) o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Burmistrz postawił udzielić należnej 
bonifikaty tytułu opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego 
przedmiotowej działki w udziale 4/24 części.    

 
3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem właściciela działki gruntu nr 255/18                     

obr. 2 Barlinek o zakup części działki gruntu nr 255/19 obr. 2 Barlinek (ul.Gorzowska)          
w celu poprawy warunków jej zagospodarowania. Burmistrz podtrzymał ustalenia z 
dnia 14 grudnia 2017r. o odstąpieniu od dosprzedaży części działki gruntu nr 255/19  
w obr.2 Barlinek na rzecz właściciela działki grunt nr 255/18 w obr.2 Barlinek.    
 

4. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej niewyodrębnione lokale 
mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Rynek 9. 
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Burmistrz ustalił cenę wywoławczą przedmiotu zbycia  na kwotę 100.000,00 zł. w 
której została uwzględniona 50 % bonifikata (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt. 
1 i art. 68 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).  
 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości oznaczonych: działką nr 551/20,         
obr 1 m. Barlinek (ul. 31 Stycznia 12) o pow. użytkowej 15,44 m2 oraz działką nr 70 
obr. 2 m. Barlinek (ul. Podwale 2) o pow. użytkowej 5,40 m2, na czas nieoznaczony,                                   
z przeznaczeniem na cele gospodarcze. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, 
wydał Zarządzenie Nr 32/2018 w powyższej sprawie.  
 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie 
części działki nr 246/23, obr. 2 m. Barlinek (ul. Gorzowska) o pow. 2 m2, na okres od 
01.03.2018r. do 24.12.2018r., z przeznaczeniem na sprzedaż warzyw. Burmistrz 
rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał Zarządzenie nr 32/2018 w powyższej sprawie.  
 

7. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 2 ofertami na prowadzenie postępowania                                
w przedmiotowej sprawie przed sądem w sprawie bezumownego zajęcia przez osobę 
fizyczną części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 261/6,              
obr. 2 m. Barlinka (przy ul. Gorzowskiej 56). Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę 
Radcy Prawnego Justyny Goćwińskiej ul. 30 Stycznia 15/8 Gorzów Wlkp. za kwotę 
1.200,00 zł +vat.  

 
8. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą odszkodowania z Warty w związku ze 

zdarzeniem w dniu 07.06.2017 r. dotyczącym złamania gałęzi kasztanowca 
czerwonego rosnącego przy Rynku Miejskim w Barlinku. Osoby poszkodowane 
wystąpiły do ubezpieczyciela tj., firmy WARTA o otrzymanie odszkodowania za 
zniszczenie aut, które były zaparkowane ww. dnia na Rynku w Barlinku i ucierpiały od 
złamanej gałęzi kasztanowca. Pomimo podjęcia przez gminę działań o wypłaceniu 
przez WARTĘ odszkodowań dla ww. Państwa. ubezpieczyciel nie podzielił stanowiska 
gminy i odmówił wypłacenia odszkodowania. Osoby fizyczne zdecydowane są 
wystąpić na drogę postępowania sądowego o uzyskanie odszkodowania. Burmistrz 
postanowił przesłać poszkodowanym kopię pisma z TUIR WARTA S.A. z odmową 
wypłaty odszkodowania.  
 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismami BTBS Sp. z o.o. w sprawie planowanej 
termomodernizacji budynku przy ul. Gorzowskiej 8, Koziej 5, Chmielnej 6. Gmina 
Barlinek jako władająca nieruchomością ozn. dz. nr 386/4 przy ul. Gorzowskiej wyraża 
zgodę na zajęcie części gruntu celem wykonania docieplenia budynku. Gmina jako 
zarządca drogi ozn. dz. nr 132 obr. 2 B-ek (ul.Kozia), oraz drogi ozn. dz. nr 163                   
obr. 2 B-ek (ul.Chmielna) wyraża zgodę na zajęcie części gruntu z pasa drogowego 
celem wykonania dociepleń.   

 
10. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2,                  
obr. Krzynka o powierzchni: 4,36 m2, 4,34 m2, 4,38 m2, 4,36 m2, na czas nieoznaczony,                 
z przeznaczeniem na cele gospodarcze. Burmistrz rozpatrzył wniosek pozytywnie, 
wydał Zarządzenie Nr 38/2018 w powyższej sprawie. 
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11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 
wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2,                  
obr. Krzynka o powierzchni: 4,66 m2, 4,45 m2, 3,99 m2, na czas nieoznaczony,                                 
z przeznaczeniem na cele gospodarcze. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, 
wydał Zarządzenie Nr 38/2018 w powyższej sprawie. 

 
12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej w sprawie możliwości 

korzystania z części działki nr 195 obr. 2 m. Barlinek (Rynek Miejski), o pow. 1 m2 
dnia 08.03.2018 r. z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów. Burmistrz wyraził zgodę na 
powyższe.  

 
13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawienie 

części działki nr 246/12 o pow. 72 m2, 255/19 o pow. 194 m2, obr. 2 m. Barlinek na 
okres 1 roku z przeznaczeniem na ułożenie kabla światłowodowego. Burmistrz 
rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał zarządzenie Nr 38/2018 w powyższej sprawie.  
 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Stara Dziedzina o 
uruchomienie środków w kwocie 250,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach 
Funduszu Sołeckiego na realizację zadania polegającego na organizacji imprezy 
integracyjno-kulturalno-sportowej „Dzień Kobiet”. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 
wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu 
Sołeckim na 2018 rok.  

 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Ożar o uruchomienie środków         
w kwocie 500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego                 
na realizację zadania polegającego na organizacji imprezy integracyjno-kulturalno-
sportowej „Dzień Kobiet”. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Krzynka o uruchomienie 
środków w kwocie 300,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na organizacji imprezy integracyjno-
kulturalno-sportowej „Dzień Kobiet”. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Rychnów o uruchomienie 
środków w kwocie 500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego  na realizację zadania polegającego na organizacji imprezy integracyjno-
kulturalno-sportowej „Dzień Kobiet”. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie środków 
w kwocie 1.200,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
realizację zadania polegającego na organizacji imprezy integracyjno-kulturalno-
sportowej „Dzień Kobiet”. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie  i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
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Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie środków 
w kwocie 4.000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
realizację zadania polegającego na utrzymaniu świetlicy w Płonnie. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem PW-K Płonia z dnia 28 grudnia 2018r.            
w sprawie wydania zapewnienia w zakresie dostawy i odprowadzania ścieków 
bytowych na potrzeby planowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 
działce gruntu nr 397 obr. 2 Barlinek (ul.Kwiatowa). Burmistrz postanowił wystąpić z 
pismem do spółki o zmianę lokalizacji studni wodomierzowej tak aby była 
zlokalizowana na części działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną. 
 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem współużytkownika  i użytkownika 
wieczystego o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za działki gruntu nr 2142/4 
i 2142/3 obr. 2 Barlinek (ul.Sądowa) i postanowił przesunąć termin wniesienia opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 22.118,00 zł do dnia 31 
grudnia 2018r. 

 
17. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem współużytkownika wieczystego działki 

gruntu 654 obr. 1 Barlinek (ul. Słoneczna) o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Burmistrz postanowił udzielić należnej 
bonifikaty z tytułu opłaty rocznej z tytułu  współużytkowania wieczystego 
przedmiotowej działki w udziale 3/4 części.    

 
18. Burmistrz Barlinka zapoznał się z operatem określającym wysokość odszkodowania za 

działki gruntu 150/85 i 150/86 w  obr. Krzynka gm. Barlinek. Burmistrz zaakceptował 
operat i polecił Z-cy zorganizować spotkanie z byłym właścicielem w celu 
przeprowadzania rokowań określających wysokość i termin wypłaty odszkodowania 
za wskazane działki, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Barlinek.     

 
19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z operatem szacunkowym określającym wartość 

nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 270/10, 271/10, 272/8, 273/26, 
277/13 w obr. 1 Barlinka (ul. Marii Curie Skłodowskiej). Burmistrz  zaakceptował 
operat i postanowił przesłać informacje o wartości wskazanej nieruchomości do Parafii, 
która obecnie jest jej właścicielem. Dodatkowo w piśmie należy ponownie 
zawnioskować aby Parafia w księdze wieczystej uwidoczniała podział w wyniku 
którego zostały wydzielone działki stanowiące przedmiot zakupu przez Gminę.      

 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem KOWR w sprawie przedłożenia 
dodatkowych dokumentów i warunkami jakie należy spełnić  aby  KOWR mógł  
nieodpłatnie przekazać  na mienie komunalne Gminy Barlinek dz. nr 729/10, 729/11, 
729/12 w obr. 2 Barlinek przy ul. Sportowej. Burmistrz postanowił odstąpić od 
przejęcia ww. działek.     
 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o sprzedaż  działki 96/20 w obr. 1 
Barlinek (ul.Św. Bonifacego). Burmistrz po zapoznaniu się z rzeczywistym opisem 
działki postanowił wystąpić do Rady Miejskiej wm. z projektem uchwały o wyrażenie 
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zgody na zbycie powyższej nieruchomości. Po podjęciu uchwały należy przystąpić do 
procesu zbycia  działki 96/20.         
 

22. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o wydzierżawienie działki 
ewid. nr 96/20, obr. 1 m. Barlinek (przy ul. Św. Bonifacego) z przeznaczeniem części 
ww. nieruchomości o pow. 45 m2 na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, polecił przedstawić wnioskodawcy warunki 
umowy. 

 
23. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o użyczenie części 

działki ewid. nr 246/23, obr. 2 m. Barlinek o pow. 142,00 m2 z przeznaczeniem na 
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na sąsiedniej działce nr 249, obr. 2 m. 
Barlinek, na okres 5 lat. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał Zarządzenie                     
Nr 43/2018 w powyżej sprawie.  

 
24. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej w sprawie obniżenia 

czynszu dzierżawnego o 50 % za dzierżawę gruntów rolnych (dz. ewid. nr: 104/4, 
123/9, 123/11, 203/2, 202/4, 123/3, 123/7, 123/13, 123/5, obr. 1 m. Barlinek) z 
przeznaczeniem na cele rolne i sady. Burmistrz po analizie ustosunkował się 
negatywnie do wniosku. 

 
25. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo o uruchomienie 

środków w kwocie 2500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na utrzymaniu placu zabaw. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo o uruchomienie 
środków w kwocie 3000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na utrzymaniu świetlicy w Brunkach i 
Moczkowie wraz z doposażeniem. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Dzikowo o uruchomienie 
środków w kwocie 200,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na organizacji Dnia Kobiet. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Strąpie o uruchomienie 
środków w kwocie 400,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na organizacji Dnia Kobiet. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 
Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Rychnów o uruchomienie 
środków w kwocie 3000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na utrzymaniu terenów zielonych. 
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Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  
 

 
 
III. W zakresie spraw finansowo-budżetowych: 

 
 

1. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę na współpracę z firmą CURULIS Sp. z o. o. z 
Poznania w zakresie doradztwa w procesie emisji obligacji komunalnych. 
 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją o zapoznaniu się przez Komisję 
Finansowo- Budżetową i Planowania Gospodarczego z wnioskiem Klubu Żeglarskiego 
SZTORM  w sprawie udzielenia przez Gminę pożyczki na sfinansowanie przebudowy 
pomostu i pochylni do wodowania łodzi nad Jeziorem Barlineckim. Komisja 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska zaopiniowała pozytywnie ww. wniosek, natomiast Komisja Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Praworządności rozpatrzy wniosek na posiedzeniu 01.03.2018r. przy 
udziale wnioskodawców. 
 

 
 

IV. W zakresie spraw OPS : 

 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2017rok i skierował zgodnie z planem pracy do Rady Miejskiej w/m. 
 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawozdaniem  z Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny za 2017 rok i skierował zgodnie z planem pracy do Rady Miejskiej w/m. 
 

3. Burmistrz Barlinka skierował do Rady Miejskiej w/m projekt 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.  
 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego za 2017 rok i skierował zgodnie z planem pracy do Rady Miejskiej 
w/m. 
 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2017r. i skierował zgodnie z planem pracy do Rady Miejskiej w/m. 
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 

32/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznczonych 

do oddania w najem, dzierżawę, w drodze 

bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy 

Barlinek.  

22.02.2018 RGN.VI. 

2. 

33/2018 

ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części 

nieruchomości, stanowiącej niewyodrębnione 

lokale mieszkalne, położone w budynku 

zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Rynek 9. 

22.02.2018 RGN.IV. 

3. 
34/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok.  26.02.2018 Skarbnik 

4. 
35/2018 Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.  26.02.2018 Skarbnik 

5. 
36/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok.  28.02.2018 Skarbnik 

6. 

37/2018 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Barlinek na 2019 rok.  
01.03.2018 ROSK.I. 

7. 

38/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, 

przeznaczonych do oddania w użyczenie, najem, 

dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 

stanowiących własność Gminy Barlinek.  

01.03.2018 RGN.VI. 

8. 

39/2018 

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. 

06.03.2018 RGN.VI. 

9. 

40/2018 

Zmiany zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza 

Barlinka z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w 

Barlinku. 

08.03.2018 Sekretarz 

10. 

41/2018 

Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw 

społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku.  
08.03.2018 Sekretarz 

11. 

42/2018 

Powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego w 

sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w 

Urzędzie Miejskim w Barlinku.  

08.03.2018 Sekretarz 
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12. 

43/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznczonej 

do oddania w użyczenie, w trybie 

bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy 

Barlinek.   

08.03.2018 RGN.VI. 

13. 

44/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznczonej 

do oddania w dzierżawę, w drodze 

bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy 

Barlinek, oddanej w administrowanie 

Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.    

13.03.2018 RGN.VI. 
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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: 
 
Część nieruchomości gruntowych zabudowanych murowanymi pomieszczeniami 
gospodarczymi: 
1) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 35/11, obr. 2 m. Barlinek (przy ul. Św. 

Bonifacego 4) o pow. użytkowej 14,42 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze, 
2) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 35/14, obr. 2 m. Barlinek (przy ul. Św. 

Bonifacego 1) o pow. użytkowej 27,66 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze,  
3) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 208/20, obr. 2 m. Barlinek (przy ul. Sądowej 

9) o pow. użytkowej 3,98 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze, 
4) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 220/11, obr. 2 m. Barlinek (przy ul. 

Niepodległości 3) o pow. użytkowej 10,77 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze, 
5) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 175/27, obr. 2 m. Barlinek ( przy ul. Żabiej 

8) o pow. użytkowej 4,30 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze. 
6) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/2, obr. Krzynka o pow. 4,36 m2 z 

przeznaczeniem na cele gospodarcze, 
7) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/2, obr. Krzynka o pow. 4,34 m2 z 

przeznaczeniem na cele gospodarcze, 
8) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/2, obr. Krzynka o pow. 4,38 m2 z 

przeznaczeniem na cele gospodarcze,  
9) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/2, obr. Krzynka o pow. 4,36 m2 z 

przeznaczeniem na cele gospodarcze. 
 

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
na czas nieoznaczony, stanowiącej własność Gminy Barlinek: 

1) nieruchomość gruntową o pow. 457,00 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów dz. nr 777/19 
obr. 2 m. Barlinek, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 78,20 m2 z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży w 
sportach walki. 

3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
na czas oznaczony – 1 rok, stanowiącej własność Gminy Barlinek: 

1) część nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 255/19, obr. 2 
m. Barlinek, o pow. 194 m2 oraz działkami nr 246/23 i 246/24 o pow. 72 m2 z 
przeznaczeniem na ułożenie kabla światłowodowego. 
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4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej 
na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Barlinek: 

1) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/2, obr. Krzynka o pow. 4,66 m2 z 
przeznaczeniem na cele gospodarcze, 

2) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/2, obr. Krzynka o pow. 4,45 m2 z 
przeznaczeniem na cele gospodarcze, 

3) oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/2, obr. Krzynka o pow. 3,99 m2 z 
przeznaczeniem na cele gospodarcze. 
 

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na 
czas oznaczony – 5 lat, stanowiącej własność Gminy Barlinek: 
 

1) część nieruchomości gruntowej o pow. 142,00 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów dz. 
nr 246/23 obr. 2 m. Barlinek z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 249, obr. 2 
m. Barlinek.  
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 
 

 

1. W siedzibie Nadleśnictwa Barlinek (22.02.2018) odbyło się spotkanie, podczas którego 
omówiono działalność bieżącą i plany funkcjonowania Lasów Państwowych na terenie gminy 
Barlinek. 

2. Spotkano się z przedstawicielami Fundacji „Pogoń” Szczecin Footboll School (28.03.2018) nt. 
planów uruchomienia w Barlinku akademii piłkarskiej. 

3. Uczestniczono w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Barlinku, 
Mostkowie i Rychnowie. 

4. W Barlinku odbyły się biegi upamiętniające Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem” 
(04.03.2018), których organizatorem było Starostwo Powiatowe. 

5. Z inicjatywy Zachodniopomorskiego WOPR i radnego Rafała Szczepaniaka przy udziale 
wicestarosty myśliborskiego w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie nt. 
funkcjonowania drużyny WOPR na Jeziorze Barlineckim i możliwości współfinansowania 
zakupu motorówki na potrzeby gminy Barlinek. 

6. W wojewódzkiej i miejskiej bibliotece w Gorzowie Wlkp. odbył się wernisaż Plenery „Barlinek 
- Piękno Ukryte” (09.03.2018). 

7. W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu odbyło się spotkanie ws. warunków uruchomienia 
filii wydziału komunikacji w Barlinku (12.03.2018). 

8. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie Sportowego Roku 2017 
(14.03.2018). 

 

 


