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Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.7.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 21 czerwca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. 

W tym czasie odbyło się 6  posiedzeń Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i 
rozpatrzono następujące sprawy: 

 
 
 

I. W zakresie spraw gospodarki przestrzennej i  inwestycji:  
 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z uwagami zgłoszonymi do projektu planu 
miejscowego kierowanego do Rady Miejskiej. Burmistrz skierował projekt do autora 
planu w celu wyrażenia opinii.     

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach 
dot. unieważnienia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.”Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151.Cena najkorzystniejszej 
oferty znacznie przekroczyła możliwości finansowe zamawiającego. Mając na 
względzie powyższe postępowanie zostało unieważnione.   

 
3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Starostwa Powiatowego dotyczącego 

kontroli oznakowania dróg gminnych podczas której stwierdzono, że na drodze gminnej                            
ul. Szpitalna w pobliżu przejść dla pieszych, znajdują się drzewa, które utrudniają 
widoczność w relacji kierowca-pieszy. Burmistrz polecił RGN przystąpić do procedury 
wycięcia drzew zgodnie z wnioskiem. 

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o opuszczenie 
krawężników drogowych na działce nr 176, które uniemożliwiają wjazd na teren 
posesji. Burmistrz wyraził zgodę na obniżenie krawężnika, wszelkie koszty związane    
z przebudową pozostają po stronie wnioskodawcy.    

 
5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o uzgodnienie planowanej 

lokalizacji zjazdów z drogi gminnej (dz. nr 294) do nieruchomości zlokalizowanej          
na działce nr 295 w ramach inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących budynków                           
i obiektów oraz budowie budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku. 
Burmistrz wyraził zgodę na wykonanie zjazdów pod warunkiem, że zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia na odcinku drogi na której zlokalizowane są zjazdy jak również 
zostanie rozwiązany problem odtworzenia tego odcinka drogi.  

 
6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o uzgodnienie planowanej 

lokalizacji zjazdów z drogi gminnej (dz. nr 294) do nieruchomości zlokalizowanej          
na działce nr 295 w ramach inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących budynków                           
i obiektów oraz budowie budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędna 
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infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku. 
Burmistrz wyraził zgodę na wykonanie zjazdów pod warunkiem, że zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia na odcinku drogi na której zlokalizowane są zjazdy jak również 
zostanie rozwiązany problem odtworzenia tego odcinka drogi.  

 

7. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy placu zabaw na Górnym Tarasie                       
w Barlinku – wymiany tablicy regulaminowej. RGPI.IX. poinformowała                               
o zaawansowaniu prac związanych z wykonaniem tymczasowego wygrodzenia placu 
zabaw zgodnie ze zleceniem z 13.06.br. Burmistrz zapoznał się z informacją dotyczącą 
zapisów w zakresie przedziałów wiekowych dla urządzeń zabawowych na GT- sprawa 
wynikła w związku z  zapytaniami mieszkańców osiedla. Burmistrz polecił 
przygotować i wycenić tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw taką jak na ul. 
Lipowej. 
 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania placu przy ul. Szewskiej                    
w Barlinku- określenie zakresu oraz harmonogramu realizacji dokumentacji 
projektowej. Burmistrz wskazał, iż opracowanie dokumentacji ma obejmować 2 działki 
– nr 205/10 i 205/11 obręb 2 Barlinek, z czego na działce 205/10 należy przewidzieć 
pas techniczny służący obsłudze pojemników na odpady. Ustalono termin opracowania 
koncepcji na dzień 30.09.2018r. Burmistrz przychylił się do wniosku, aby opracowanie 
aktualnej mapy do celów projektowych pozostało po stronie Gminy i polecił zlecić 
opracowanie osobnym zleceniem ze względu na przyśpieszenie rozpoczęcia 
opracowania koncepcji. 

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy świetlicy w Płonnie. Wykonawca 
poinformował, że nie jest w stanie podłączyć wewnętrznej instalacji gazowej, gdyż nie 
jest gotowe przyłącze gazowe. Jest to sytuacja niezależna od niego w związku                              
z powyższym burmistrz zezwolił na przedłużenie terminu wykonania świetlicy zgodnie 
z wnioskowanym terminem do 20.06.2018r. 
 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania terenu nad brzegiem 
Jeziora Barlineckiego. Wpłynęły 3 oferty na wycinkę drzew w obszarze parku przy                    
ul. Sportowej. Burmistrz  wybrał najkorzystniejszą ofertę  Firmy P.U. Libra za kwotę 
59.292 zł i wyraził zgodę na zlecenie.  
Burmistrz wyraził zgodę na zlecenie nadzoru ornitologicznego, po negocjacji                               
z oferentem kwota za jedno drzewo to 100 zł +vat. Łączny koszt to ok. 5.000 zł brutto. 
Proszę o zgodę na zlecenie. Wykonawca na radzie budowy przedstawił  koncepcje 
wykonania pomostów. Burmistrz zatwierdził powyższą koncepcje. Wykonawca 
przedstawił pierwsze elementy plenerowe do zatwierdzenia, burmistrz polecił 
zorganizować spotkanie z BOK, PGK Sp. z o.o. w celu omówienia sprawy. 
 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 2 ofertami na budowę świetlicy wiejskiej                                    
w m. Lutówko. Burmistrz wybrał najkorzystniejszą ofertę Firmy Zakład 
Ogólnobudowlany K.Pakiet za kwotę 1.106.844,50 zł. Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.050.000 zł w związku z powyższym 
należy złożyć wniosek do Skarbnika Gminy o zwiększenie budżetu na ww. zadanie.   
 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem o wyrażenie zgody lokalizację zjazdu                   
z drogi ozn. dz. nr 562 (ul. Ogrodowa) na drogę wewnętrzną dojazdową do planowanej 
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inwestycji. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek, nie wyraził zgody na wykonanie 
ww. zjazdu. 
 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy siłowni zewnętrznej przy SP Nr 4 
w Barlinku. Burmistrz ustalił zakres budowy siłowni: 

- urządzenia sportowe 
- kosz 
- tablica; 

Burmistrz wyraził zgodę na wynagrodzenie ryczałtowe, oraz przyjął wstępny 
harmonogram:  

- ogłoszenie na stronie BIP Barlinek – ok. 5 lipca; 
-składanie ofert do ok. 12 lipca; 
-wybór wykonawcy, podpisanie umowy i przekazanie placu budowy – do końca 
lipca; 
-wykonanie  - do połowy września. 

Burmistrz wyraził zgodę na wynajęcie Inspektora Nadzoru. 
 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją na temat możliwości pozyskania przez 
OPS w Barlinku środków unijnych na realizację projektów ujętych w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2017-2023 w ramach ogłoszonego 
naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWZ 2014-2020; działanie 7.1 
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 
instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Burmistrz postanowił 
zorganizować spotkanie z OPS celem omówienia powyższej sprawy.  

 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ze sprawą dot. odtworzenia walorów historycznych 
murów obronnych – stanem zaawansowania robót. Wykonawca złożył wniosek                         
o udostępnienie skrzynki elektrycznej zlokalizowanej przy ul. Jeziornej. Burmistrz 
przychylił się do wniosku. Rozliczenie nastąpi na podstawie danych spisywanych przez 
Wykonawcę.  Burmistrz zapoznał się ze stanem zaawansowania robót i koniecznością 
wykonania robót dodatkowych na poszczególnych odcinkach (oprócz odc. VI – 
inspektor nadzoru polecił wstrzymać się z rozpoczęciem robót na tym odcinku) 
związanych m.in. ze zwiększeniem z 5% do 30% przemurowań na każdym odcinku. 
Kosztorysy na roboty zostaną dostarczone przez Wykonawcę w przeciągu 2 tygodni.   
RGPI.VI. poinformował, że zgodnie z umową o dofinansowanie zakończenie realizacji 
projektu tj. ostatnia płatność musi nastąpić do 30.10.2018r. nie ma możliwości 
przesunięcia tego terminu. Rekomenduje się podjęcie działań ograniczających ryzyko 
utraty dofinansowania, w związku z powyższym na przełomie lipca i sierpnia                            
br. zostanie podjęta decyzja o ewentualnym ograniczeniu zakresu projektu tak, aby 
dochować termin jego realizacji. 

 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ekspertyzą techniczną wiaduktu w ciągu drogi 
rowerowej Barlinek - Pełczyce. Ścieżka rowerowa w km 2+026 przebiega po wiadukcie 
kolejowym. Obiekt wymaga oceny stanu technicznego; założenia książki obiektu                         
i przeprowadzenia przeglądu szczegółowego. Na zapytanie cenowe wysłane                              
do uprawnionych mostowców odpowiedzieli: 
- Inwest Projekt Dariusz Bury - 9 840 zł brutto, 
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- TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting -19 990 + vat. 
Burmistrz zaakceptował ofertę przedłożoną przez Firmę Inwest Projekt. 

 
17. Burmistrz Barlinka zapoznał się z problemami związanymi z przebudową drogi we wsi 

Rychnów. Wykonawca robót w toku prac usunął trzy kolizje z istniejącą infrastruktura 
za zgodą Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Przedłożona kalkulacja była jednak 
korygowana wg uwag inspektora nadzoru. 25 czerwca 2018 inspektor nadzoru 
zaakceptował kosztorys na roboty dodatkowe. Całkowity koszt to kwota 10.241 brutto. 
Burmistrz wyraził zgodę na uregulowanie należności za zaakceptowane przez nadzór 
roboty budowlane. 

 

18. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków 
w Mostkowie. Burmistrz Barlinka nie wniósł uwag do ww. projektu.  

 

19. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy szkolnej infrastruktury sportowej 
przy ul. Kombatantów. Etap II. Po rozpoczęciu prac i uzgodnieniu z dyrekcją szkoły 
okazało się, że niezbędne jest rozszerzenie prac o następujące roboty: 
- miejscowe przełożenia kostki brukowej (pomiędzy trybunami, wzdłuż boisk                               
do koszykówki, narożnik nad trybunami), 
- montaż jednostronnego ogrodzenia-piłkochwytu przy boisku do piłki ręcznej, 
- zamiana nawierzchni rzutni do rzutu kulą z trawiastej na mączkę kamienną, 
przeniesienie koła do rzutu kulą. 
Wykonawca wycenił powyższe prace na ok. 27.000 zł. Inspektor nadzoru zweryfikował 
pozytywnie kosztorys ofertowy. Burmistrz wyraził zgodę na wykonanie prac. 

 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 2 ofertami na budowę siłowni zewnętrznej przy          
SP Nr 4. Złożono oferty na kwoty 69.300,00 zł i 68.228,10 zł. Oferta z niższą kwotą nie 
odpowiada przedmiotowi zamówienia (proponowane są dwa urządzenia 
dwustanowiskowe zamiast jednego wielofunkcyjnego, które nie mają wszystkich 
funkcji co urządzenie zaprojektowane ). Burmistrz wyraził zgodę na zawarcie umowy 
z firmą ATUT Tomasz Skiba na wykonanie zadania za cenę 69.300 zł. Termin 
wykonania – do 15 października br.  

 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania terenu nad brzegiem 
Jeziora Barlineckiego. W wyniku wycinki drzew na terenie od strony ul. Sportowej 
uzyskano ok. 20m3 drewna. Jest to drewno z wycinek sanitarnych nadające się 
najprawdopodobniej tylko na opał. Składowane jest na terenie budowy w postaci 
odcinków o długości ok. 1,8 m. Gałęzie zostały uprzątnięte. Wykonawca zgłasza 
konieczność usunięcia drewna w najbliższym czasie, ponieważ będzie chciał rozpocząć 
na tym terenie roboty. Burmistrz polecił RGN rozeznać sprawę zapotrzebowania 
drewna wśród sołtysów.  

 

22. Burmistrz Barlinka zapoznał się z prośbą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego o przekazanie informacji dotyczących projektów objętych 
Kontraktem Samorządowym, których realizacja nie jest możliwa i jest planowane 
rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Burmistrz polecił poinformować o przesunięciu 
decyzji o rezygnacji z realizacji projektu pn. ”Wzmocnienie terenów inwestycyjnych 
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„Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” z powodu 
znacznego zwiększenia kosztów projektu, po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na 
roboty budowlane w III kw. 2018r.  

 

23. Burmistrz Barlinka zapoznał się z prośbą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego o przedstawienie wstępnych propozycji nowych projektów              
w ramach działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem Kontraktu 
Samorządowego, które realizowałyby cele Koncepcji Kontraktu Samorządowego, a nie 
są obecnie objęte KS. 
Burmistrz polecił przekazać propozycje trzech projektów:   
a) Uzbrojenie terenów gospodarczych: II Etap drogi w strefie inwestycyjnej oraz  

budowa sieci wodociągowej i sanitarnej przy drodze do Lipian planowanej przez 
PWK „PŁONIA”. 

b) Poprawa mobilności miejskiej – budowa ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej               
i ul. Szosowej + przystanku autobusowego przy ul. Szosowej. 

c) Utworzenie ośrodka popularyzującego naukę. Zwrócić się do Pani dyrektor BOK              
o przygotowanie wstępnych założeń projektu. 

 

24. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją o ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego naborze wniosków                                       
o dofinansowanie budowy / przebudowy dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. Burmistrz polecił przygotować i opracować wniosek                                  
o dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Mostkowo nr 750010Z                             
(od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575Z obok obiektu kościoła                                    
do przebudowanej drogi przy terenie cmentarza) oraz zlecić aktualizację kosztorysu 
inwestorskiego. 

 

25. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zakupu lampy parkowej i zamontowanie                       
przy ul. Staromiejskiej.  Burmistrz zaakceptował ofertę na wykonanie linii kablowej, 
odtworzenie chodnika, na słup + lampe + osprzęt Firmy Handel i Usługi W.Wrzesiński 
Witnica za kwotę 4.428,00 zł brutto. 

 

26. Burmistrz Barlinka zapoznał się z 2 ofertami na „Zagospodarowanie terenu przy                             
ul. Niepodległości, Różanej, Armii Polskiej w Barlinku”. Burmistrz wybrał ofertę 
najkorzystniejszą Firmy ICD Pracownia Projektowa K.Krasowska  Barlinek za kwotę 
12.000 zł brutto.  

 

27. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą  zagospodarowania terenu nad brzegiem 
Jeziora Barlineckiego. Wykonawca prosi o zmianę parametrów IP i IK lamp – opinia 
inspektora pozytywna- lamp nie można dostać. Burmistrz wyraził zgodę na zmianę 
parametrów lamp. Wykonawca przesłał wizualizację figur królowej i Moriany- 
burmistrz polecił przesłać do zaopiniowania do BOK Panorama.  
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28. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zwiększenia atrakcyjności strefy 
inwestycyjnej w Barlinku. Burmistrz zapoznał się z informacją z aktualnego stanu 
inwestycji: 
- pompownia- zaawansowanie ok 20%, wykonawca sygnalizuje możliwość 
niedotrzymania terminu nie podając przyczyn; 
- wodociąg – zaawansowanie 0%. Wykonawca planuje przystąpić do wykonania 
przecisku 09.08.2018r.- termin zakończenia przecisku to 22.08.2018 wykonawca nie 
zgłasza zagrożeń. 
- droga – przystąpiono do wykonania nawierzchni, kabel teletechniczy zostanie 
ostatecznie przerwany w poniedziałek 13.08.18r. Orange nie wywiązała                              
się ze zobowiązań  dot. przełożenia. Burmistrz polecił kontynuować wykonanie 
nawierzchni.   

 

29. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem z dnia 16 lipca 2018 r. Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, który przedłożył do zaopiniowania projekt 
zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Poza prognozą oddziaływania na środowisko i załącznikami 
graficznymi przedłożone zostały dwa opracowania: 
a) Uwarunkowania kształtowania polityki przestrzennej + Szczeciński Obszar 

Metropolitarny, 
b) Cele i kierunki kształtowania polityki przestrzennej+ Szczeciński Obszar 

Metropolitarny. 
Plan ten przewiduje: 
- budowę tras rowerowych Pomorza Zachodniego: Trasa Pojezierna, która wynika                      
z wieloletniej prognozy finansowej Województwa na lata 2017 – 2038 i Wieloletniego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z horyzontem czasowym 2016 – 2018, 
- budowę obejścia drogowego m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 , która wynika                              
z wieloletniej prognozy finansowej Województwa na lata 2017 – 2038 i Wieloletniego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Planu Inwestycji transportowych dla 
Województwa z horyzontem czasowym 2016 – 2017, 
- budowę, przebudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia 110 kV 
linii Krzęcin- Barlinek- Mostkowo, 
- modernizację linii Myślibórz – do linii Barlinek-Jedwabie. 
Projekt zmiany planu uwzględnia formy ochrony przyrody występujące na terenie 
Gminy Barlinek (dyrektywa siedliskowa i ptasia,  BGPK z otuliną, obszar chronionego 
krajobrazu OCK3 „C Barlinek”, korytarze ekologiczne), odnosi się także do zbiornika 
wód podziemnych 135 zbiornik Barlinek, uwzględnia obowiązujący rozkład dróg 
wojewódzkich. 
Plan przewiduje także Miejski obszar funkcjonalny Barlinek-Myślibórz-Dębno 
stanowiący typ subregionalnego zespołu miast. 
E-mailem z dnia 23 lipca br. skan wniosku Marszałka z linkiem do projektu tego planu 
został przesłany pozostałym referatom UM w Barlinku w celu złożenia ewentualnych 
uwag. Referaty uwag nie wniosły. 
Wobec powyższego Burmistrz postanowił zaopiniować przedłożony projekt zmiany 
planu pozytywnie z uwagą: 
(…)„w opracowaniu „Cele i kierunki kształtowania polityki przestrzennej”, na str. 14-15 

-  Kierunek 3: Ochrona i racjonalne korzystanie z zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych – w kolumnie I ustalono ochronę udokumentowanych Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych, gdzie wymieniono zbiornik nr 135, natomiast                              



7 

 

w kolumnie III dotyczącej określenia lokalizacji/obszaru działania wymienionych 

zbiorników nie wskazano obszaru Gminy Barlinek.” 

 

30. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy siłowni zewnętrznej przy SP Nr 4.          
W dniu 13 sierpnia wykonawca, firma ATUT Tomasz Skiba poinformowała, że nie 
może podpisać umowy, gdyż niespodziewanie utraciła 5 pracowników. Po rozmowie 
firma zaproponowała wykonanie siłowni w terminie do końca listopada 2018r. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie                                      
z Regulaminem udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro. Burmistrz wyraził 
zgodę na zmianę terminu wykonania zadania.  

 

 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wynajęcie części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 665/56,                         
obr. 1 m.  Barlinek (ul.Sosnowa) o pow. 33 m2, z przeznaczeniem na parking 
samochodowy i miejsce do nawracania. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 
 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie, na okres trzech miesięcy, części nieruchomości 
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 148/14, obr. 2 m. Barlinek                
(ul. Armii Polskiej) z przeznaczeniem na ułatwienie dostępu do działki sąsiedniej w 
związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 
wniosek.    

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

wyrażenia zgody na wynajęcie, na czas nieoznaczony, części nieruchomości 
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5, obr. Moczydło o pow. 
303,38 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny. Burmistrz rozpatrzył 
pozytywnie wniosek.  

 
4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej w sprawie 

wydzierżawienia terenu przy ul. Kombatantów o pow. 1000 m2 z przeznaczeniem na 
ustawienie cyrku wraz zapleczem, w terminie 28.06.2018 r. Burmistrz rozpatrzył 
pozytywnie wniosek. 

 
5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej 16                               

o przejęcie przez Gminę Barlinek części nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów działką nr 514/7, obr. 1 m. Barlinek o pow. ok 113 m2, który obecnie jest 
wykorzystywany jako ciąg pieszy od ul. Tunelowej do ul. Spokojnej. Burmistrz jest 
zainteresowany przejęciem nieruchomości w związku z powyższym skierował sprawę 
do Inspektora RGN.IV. 

 
6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy 

zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką             
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nr 560/17, obr. 1 m. Barlinek (ul.Ogrodowa) o wyrażenie zgody na ogrodzenie części 
ww. działki oraz odliczenie kosztów planowanego przedsięwzięcia z czynszu 
dzierżawnego. Burmistrz wyraził zgodę na ogrodzenie ww. działki, jednak co do 
odliczenia kosztów z czynszu dzierżawnego ustosunkował się negatywnie. 

 
7. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą bezumownego zajęcia działki nr 667 

położonych w obr. 1 m. Barlinek (przy ul. Św. Bonifacego) oraz wnioskami 
dotychczasowych użytkowników o wynajęcie części ww. działki.  
Burmistrz zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydłużenie terminu na 
dokonanie rozbiórki zabudowań na dz. nr 667 w związku z brakiem środków 
finansowych, oraz wyrażenie zgody na najem części nieruchomości ozn. dz. nr 667              
obr. 1 B-ek na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Burmistrz wyraził zgodę na przedłużenie terminu pod warunkiem, że teren będzie 
sukcesywnie porządkowany, a obiekty znajdujące się na przedmiotowej działce 
zostaną rozebrane łącznie z budynkiem należącym do Gminy Barlinek. Burmistrz 
wyraził zgodę na najem części nieruchomości ozn. dz. nr 667 obr. 1 B-ek na czas 
nieoznaczony z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Burmistrz zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o najem części nieruchomości 
ozn. dz. nr 667 obr. 1 B-ek na okres nieoznaczony z przeznaczeniem na parking 
samochodowy oraz ogórek uprawno- rekreacyjny. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 
wniosek.  

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem PGK Sp. z o.o.  o zabezpieczenie środków 
finansowych na zakup i montaż elementów placów zabaw, będących                                               
w administrowaniu PGK Sp. z o. o.  na kwotę 16 385,75 zł brutto. Burmistrz postanowił 
zlecić PGK Sp. z o.o. zakup i montaż elementów  placów zabaw: 
przy ul. Gorzowskiej: 
- 2 zawiesia z siedziskiem gumowym huśtawkowym, 
-  podest wiszący, 
-  poręcz. 
 przy ul. Strzeleckiej: 

- ważka,  
- wyciągarka do piasku, 
- 2 zawiesia z siedziskiem gumowym huśtawkowym, 
- 2 zawiesia z siedziskiem gumowym koszyk 

oraz naprawę  karuzeli jak również wymianę uszkodzonego urządzenia pod nazwą                      
„ Bocianie gniazdo” na podwójną huśtawkę. 
 Fitness przy ul. Sportowej: 
– regulamin. 
Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed 
dokonaniem wymiany uszkodzonego urządzenia pod nazwą „Bocianie gniazdo”                               
na podwójną huśtawkę PGK Sp. z o.o. ma powiadomić Gminę Barlinek w celu 
wyznaczenia komisji do oceny i likwidacji ww. urządzenia. 
Cena za wykonanie zlecenia: 16 385,76 zł 
W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Nr RGN.VII.7021.5.2017 z dnia                           
29 grudnia 2017 roku burmistrz postanowił zwrócić się również do PGK Sp. z.o.o                        
o wykonanie zakupu zapięcia, na placu zabaw przy ul. Lipowej, umożliwiającego 
właściwe posadowienie dziecka na huśtawce. 
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9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z projektem uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji                       
i instalacji, w których następuje spalanie paliw. Burmistrz nie wniósł uwag do                           
ww. projektu. 
 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się z  informacją od byłego właściciela działki grunt            
nr 150/85 w obr. Krzynka gm. Barlinek, który wskazał iż utwardzanie wyżyje wskazanej 
działki zostało dokonane do dnia 12 stycznia 2018 r. i jedocześnie polecił zwrócić się 
do niego na piśmie o przedstawienie następujących dokumentów: 
- zgody oraz warunków zarządcy drogi wojewódzkiej na lokalizację zjazdu zgodnie  
ustawą o drogach publicznych, 

- faktur lub rachunków  z zakup materiałów użytych do utwardzenia działki, 
- deklarację właściwości użytkowych wbudowanych materiałów do wykonanego 
utwardzenia,  
- które pozwolą przeanalizować możliwość zakwalifikowania poniesionych kosztów 
utwardzenia gruntu-  pismo w załączeniu. 

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze stanowiskiem współwłaścicieli udziału ½ części                 
w działce nr 255 w obr. 1 Barlinka (ul. Szosowa). Burmistrz postanowił złożyć na 
piśmie ostateczną ofertę zakupu przez Gminę Barlinek, za kwotę określoną przez 
rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.    
 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z operatem określającym wysokość odszkodowania za 
działkę gruntu nr 303/20 w  obr. Moczkowo gm. Barlinek. Burmistrz zaakceptował 
operat i polecił Z-cy zorganizować spotkanie z byłym właścicielami w celu 
przeprowadzania rokowań określających wysokość i termin wypłaty odszkodowania za 
wskazaną działkę ,która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Barlinek.    
 

13.   Burmistrz Barlinka zapoznał się z faktycznym przebiegiem drogi gminnej                                      
w miejscowości Łubianka i postanowił  wystosować wniosek do właściciela działki 
gruntu nr 121 w obr. Łubianka gm. Barlinek o sprzedaż na rzecz gminy Barlinek części 
przedmiotowej działki, która zostanie wykorzystana przez Gminę do uregulowania 
faktycznego przebiegu drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 204 
w obr. Łubianka gm. Barlinek.    
 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem PGK Sp. z o.o.  dot. rocznych kosztów 
utrzymania placu zabaw na Górnym Tarasie. Burmistrz polecił dokładnie zweryfikować 
zapisy w ww. umowie.  
 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na założenie książki obiektu wraz                                      
z wykonaniem przeglądu rocznego na plac zabaw na Górnym Tarasie Firmy Projekty, 
Nadzory, Wyceny Nieruchomości L.Piszczyk Barlinek za kwotę 270,60 zł brutto. 
Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę. 
 

16. Burmistrz Barlinka zaakceptował ofertę na przeprowadzenie szkolenia techniki Nordic  
Walking w miejscowości Krzynka w dniu 30 czerwca 2018 r. na kwotę 500,00 zł brutto.  
Burmistrz zaakceptował najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzanie warsztatów 
zdrowego odżywiania w miejscowości Krzynka w dniu 30 czerwca 2018 r. na kwotę 
3500,00 zł brutto. 
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Burmistrz zaakceptował ofertę na transport osób  na trasie Żydowo-Barlinek-Krzynka-
Barlinek-Żydowo  w dniu 30 czerwca 2018 r. za kwotę 648,00 zł brutto. 
Powyższe oferty niezbędne są do realizacji zadania pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w miejscowości Krzynka wraz z przeprowadzeniem szkolenia                          
i warsztatów z zakresu aktywności sportowo-rekreacyjnej”. 

17. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą warunków przyłączenia do sieci ENEA 
Operator Świetlicy Wiejskiej w Żydowie. Burmistrz zaakceptował warunki 
przyłączenia, wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
 

18. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej w sprawie wyrażenia 
zgody na zajęcie terenu w dniach 21-22 sierpnia 2018r. w celu przeprowadzenia badań 
mammograficznych, w ramach Populacyjnego Programu Profilaktycznego Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. Burmistrz wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z działki 
nr 239/2 obr. 2 B-ek (ul.Jeziorna) pod warunkiem uiszczenia opłaty w kwocie 200 zł 
brutto łącznie z kosztami energii elektrycznej. 
 

19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej z prośbą o podjęcie 
inicjatywy uchwałodawczej o nadanie nazwy ulicy łączącej ul. 31 Stycznia                                      
z ul. Podwale imieniem „Kresowiaków”. Burmistrz polecił wystąpić do Rady Miejskiej 
wm. o opinię co do zasadności wszczęcia procedury zmierzającej do nadania nazwy 
przedmiotowej drodze.  
 

20. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę na zmianę Zarządzenia Nr 36/2017 w sprawie 
określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic 
wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek. Burmistrz wydał Zarządzenie                       
Nr 90/2018 w powyższej sprawie. 
 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dotyczącą wskazania granic geodezyjnych 
działki gruntu nr 739 w obr. 2 Barlinka i możliwością przekwalifikowania części gruntu 
objętego symbolem klasyfikacji gruntu N (nieużytki) na Ls (lasy). Burmistrz polecił 
zlecić geodecie wykonanie zamiany klasyfikacji gruntowej N na Ls za cenę zgodnie                      
z przedłożoną ofertą.      
 

22.  Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem jednego ze współwłaścicieli 
nieruchomość gruntowej oznaczonej działką gruntu nr 205/2 w obr. 2 Barlinek (ul. 
Sądowa) o sprzedaż na jego rzecz działki nr 205/9. Burmistrz postanowił poinformować 
wnioskodawcę, iż sprzedaż wnioskowanego gruntu może być tylko dokonana na rzecz 
wszystkich współwłaścicieli działki gruntu nr 205/2 a nie na rzecz tylko jednego.                      
W związku z powyższym wniosek został rozpatrzony negatywnie.  
 

23. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie, na czas nieoznaczony, części nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5, obr. Moczydło o pow. 119,00 m2                     
z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 
wniosek, wydał Zarządzenie Nr 94/2018 w powyższej sprawie.  
 

24. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej w sprawie wyrażenia 
zgody na budowę wiaty ogrodowej na przedmiocie umowy oddania w dzierżawę 
nieruchomości dotyczącej części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 



11 

 

gruntów działką nr 560/7, obr. 2 m. Barlinek (ul. Boczna). Burmistrz wyraził zgodę na 
powyższe. 
 

25.  Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Akademii Tenisa Barlinek                                          
o wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
działką nr 661, obr. 2 m. Barlinek (kort tenisowy) będącej obecnie przedmiotem umowy 
oddania w dzierżawę nieruchomości. Burmistrz polecił wystosować pismo do BKT                 
o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie, oraz do wiadomości do Rady Miejskiej.  
 

26. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osób fizycznych o wynajęcie części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 292/13 
(ul.Moniuszki) obr. 1 m. Barlinek z przeznaczeniem na wykonanie schodów. Burmistrz 
rozpatrzył wniosek negatywnie, brak jest możliwości wynajęcia powyższej 
nieruchomości. Jednakże sprawa zostanie rozpatrzona co do możliwości dosprzedaży. 
 

27. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wynikiem przeprowadzonej wizji lokalnej działki 
gruntu nr 2121/4 w obr. 2 Barlinek (ul. Tunelowa), której celem było sprawdzenie czy 
użytkownik wieczysty zrealizował pierwszy etap umowy użytkowania wieczystego 
polegający na  wybudowaniu fundamentów - pierwszy etap umowy użytkowania 
wieczystego został zrealizowany.  
 

28. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wynikiem przeprowadzonej wizji lokalnej działek 
gruntu nr 233/8 i nr 2152 w obr. 2 Barlinek (ul.Niepodległości), której celem było 
sprawdzenie czy użytkownik wieczysty zrealizował pierwszy etap umowy użytkowania 
wieczystego polegający na  wybudowaniu fundamentów - pierwszy etap umowy 
użytkowania wieczystego został zrealizowany.  
 

29. Burmistrz Barlinka zapoznał się z treścią warunkowej umowy sprzedaży prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu                           
nr 100/5 w Płonno gm. Barlinek i udziału do 1/6 części w działkach gruntu  nr 100/8  
i 115/11 w Płonno gm. Barlinek. Burmistrz Barlinka postanowił odstąpić  
od przysługującego mu prawa pierwokup do wyżej wskazanej nieruchomości. 
 

30. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na podział geodezyjny nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działkami nr 219/2 i 218/2 obr.1 Barlinek. Burmistrz Barlinka 
zaakceptował złożoną  ofertę wykonania podziału działki gruntu nr 219/2  i 218/2  
w obr.1 Barlinka na kwotę 5904,00 zł. brutto. 
 

31. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertę na zakup i dostawę namiotów (4szt.) dla 
Sołectwa Mostkowo na kwotę 2280,00 zł brutto. Burmistrz Barlinka zaakceptował 
przedstawioną ofertę i wyraził zgodę na zakup namiotów dla Sołectwa Mostkowo. 
 

32. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na wykonanie wznowienia granic dz. nr 96, 
obr. Moczydło na kwotę 861,00 zł brutto. Burmistrz Barlinka zaakceptował 
przedstawioną ofertę i wyraził zgodę na wykonanie wznowienia granic dz. nr 96,           
obr. Moczydło na kwotę 861,00 zł brutto. 
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33. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na wykaszanie terenu boiska w Strąpiu oraz 
terenu przyległego wraz ze zbiorem skoszonej trawy – 900,00 zł brutto za jeden pokos. 
Burmistrz rozpatrzył ofertę negatywnie ze względu na zbyt wysoką kwotę. 
 

34.  Burmistrz Barlinka zapoznał się realizacją zadania pod nazwą „Wykonanie montażu 
elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i rekreacyjnych” w Sołectwie Łubianka. 
Burmistrz Barlinka polecił aby: 
- sprawdzić plany Zarządu Parków Krajobrazowych odnośnie ustawienia elementów   
drewnianych, 
- dokonać rozpoznania warunków cenowych przygotowania pod inwestycję,  
- dokonać rozpoznania warunków cenowych zakupu elementów siłowni. 

 
35. Burmistrz Barlinka zapoznał się z warunkami  umowy na sprzedaż i dystrybucję energii 

elektrycznej do obiektu placu zabaw w Równie. Burmistrz Barlinka polecił aby zawrzeć 
umowę o obsługę kompleksową. 
 

36. Burmistrz Barlinka zapoznał się realizacją zadania dotyczącego usytuowania siłowni 
zewnętrznej na terenie działki nr 2/43, obr. Mostkowo. Burmistrz Barlinka polecił aby 
sprawdzić jakie urządzenia elementów siłowni są w posiadaniu Gminy Barlinek. 
Burmistrz Barlinka polecił aby nawiązać współpracę z sołtysem Sołectwa Mostkowo  
o przygotowanie terenu pod urządzenia zakupione w ramach funduszu sołeckiego. 
 

37. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o wydzierżawienie placu 
przy ul. Kombatantów o pow. 1200 m2 z przeznaczeniem na ustawienie cyrku wraz  
z zapleczem w terminie 22-29.07.2018 r. Burmistrz Barlinka rozpatrzył ww. wniosek 
pozytywnie. 
 

38. Burmistrz Barlinka zapoznał się i skierował do Rady Miejskiej wm. projekt uchwały 
zmieniający uchwałę LV/465/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w  sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości. 
 

39. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie  ogłoszenia wykazu 
przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny 
niewyodrębniony lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku zlokalizowanym                            
w Barlinku przy ul. Górnej 8. Jednocześnie ustalił cenę wywoławczą wyżej wskazanej 
nieruchomości na kwotę 42.000,00 zł. brutto, wadium na 10% cenny wywoławczej.   
 

40. Burmistrz Barlinka zapoznał się i skierował do Rady Miejskiej wm. sprawozdanie                         
ze zbycia nieruchomości gminnych za I półrocze 2018r.  
 

41. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją z ogłoszonego  pierwszego przetargu 
ustnego ograniczonego na sprzedaż działek gruntu nr 799/12, 799/11, 799/10 o pow. 
0,0028; 0,0029; 0,0029 ha obręb 2 Barlinka  przy ul. Okrężnej. Burmistrz polecił ogłosić 
po dniu 20 sierpnia 2018r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. działek. 
Burmistrz ustalił dla drugiego przetargu następujące cenny wywoławcze: 
-dz. nr 799/12 – 6000,00 zł brutto + koszty służebności drogowej na dz. nr 799/5 - 
(790,89 zł brutto) 
-dz. nr 799/11 – 6000,00 zł brutto  + koszty służebności drogowej na dz. nr 799/5 - 
(565,80 zł brutto) 



13 

 

-dz. nr 799/10 – 6000,00 zł brutto + koszty służebności drogowej na dz. nr 799/5 - 
(373,92 zł brutto) 
Pozostałe warunki przetargu bez zmian.  

 

42. Burmistrza Barlinka zapoznał się z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej Gorzowska 
16A o zakup część działki gruntu nr 774/6 w obr. 2 Barlinka (ul. Gorzowska) – która 
obecnie jest w administrowaniu BTBS. Postanowił poinformować wnioskodawcę,                     
iż Gmina Barlinek nie jest zainteresowana sprzedażą części działki nr 774/6 z uwagi na 
inne plany związane z ww. działką. Jednocześnie Burmistrz polecił inspektorowi 
RGN.IV. ustalić i wezwać użytkującego bezumownie cześć przedmiotowej działki                      
do zwolnienia lub podpisania stosowanej umowy.  

 

43. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem właściciela działki gruntu nr 2138                        
w obr. 2 Barlinka o sprzedaż działki gruntu nr 783  w obr. 2 Barlinka. Burmistrz 
postanowił przystąpić  do procesu sprzedaży przedmiotowej działki w trybie przetargu 
ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli działek przyległych nr 2138,734/1, 2118/2                          
w obr. 2 Barlinka. Burmistrz polecił w pierwszej kolejności wystąpić z projektem 
uchwały do Rady Miejskiej wm. o wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej działki.    

 

44. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem użytkownika wieczystego nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działkami gruntu nr 175/33, 175/34, 175/38, 175/39                          
w obr. 2 Barlinka ul. 31 Stycznia w zakresie sprzedaży na jego rzecz wyżej wskazanej 
nieruchomości. Burmistrz postanowił przystąpić do procesu sprzedaży nieruchomości, 
jednocześnie polecił poinformować użytkownika wieczystego o kosztach jakie będzie 
zobowiązany pokryć związanych ze sprzedażą ww. nieruchomości  na jego rzecz w 
drodze bezprzetargowej.    

 

45. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem  Chrześcijańskiej Wspólnoty 
Zielonoświątkowców w Barlinku o zakup nieruchomości lub nieodpłatne przekazanie  
nieruchomości gruntowej  oznaczonej działkami gruntu nr 106/2, 107/2, 108/2                   
w obr. 2 Barlinka przy ul. Górnej. Burmistrz postanowił poinformować Wspólnotę,                                    
iż przeniesienie tytułu prawnego do wyżej wskazanej nieruchomości gruntowej można 
dokonać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

46. Burmistrz Barlinka zapoznał się z odpowiedzią rzeczoznawcy majątkowego w związku                    
z wniesionymi uwagami do operatu określającego wysokość odszkodowania za działkę 
gruntu nr 303/20 w  obr. Moczkowo gm. Barlinek przez byłą właścicielkę  i postanowił 
aby Z-ca zorganizował spotkanie z byłym właścicielami w celu przeprowadzania 
rokowań określających wysokość i termin wypłaty odszkodowania za wskazaną działkę 
która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Barlinek.      

 

47. Burmistrz Barlinka zapoznał się z operatem szacunkowym określającym wysokość 
odszkodowania za działkę gruntu nr 298/4  w  obr. Moczkowo gm. Barlinek. Burmistrz 
zaakceptował powyższy operat i polecił Z-cy zorganizować spotkanie z byłym 
właścicielem w celu przeprowadzania rokowań określających wysokość i termin 
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wypłaty odszkodowania za wskazaną działkę, która przeszła z mocy prawa na własność 
Gminy Barlinek.      

 

48. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na rejestrację obrazu-monitoring placu zabaw 
położonego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 4. Burmistrz zaakceptował ofertę Firmy 
PHU RESET M.Kliszuk ul. Widok Barlinek- opłata- ryczałt 60 zł netto/miesiąc płatne 
z góry,  w terminie 10 dni.  

 
49. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Akademii Tenisa Barlinek                                          

o wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
działką nr 661, obr. 2 m. Barlinek (z przeznaczeniem na kort tenisowy) będącej obecnie 
przedmiotem umowy oddania w dzierżawę nieruchomości. Obecny dzierżawca 
Barlinecki Klub Tenisowy nie wyraził zgody na oddanie  do użytkowania osobie trzeciej 
części nieruchomości ozn. dz. nr 661 obr. 2 B-ek, w związku z powyższym burmistrz 
polecił wystosować do ATB pismo z informacją, że powyższy wniosek nie może zostać 
rozpatrzony pozytywnie. 
 

50. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. o wydzierżawienie 
Wspólnocie Mieszkaniowej Niepodległości 24 części nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 157/3 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 11 m2                  
z przeznaczeniem na ustawienie pergoli osłaniającej pojemniki na odpady komunalne. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał Zarządzenie Nr 108/2018                                  
w powyższej sprawie. 
 

51. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. dotyczący 
wydzierżawienia dwóch lokali o łącznej powierzchni użytkowej 46,20 m2, 
usytuowanych na II piętrze w budynku przychodni przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku            
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wibroterapią. Burmistrz 
ustosunkował się pozytywnie do wniosku, polecił przedłożyć do Rady Miejskiej w/m 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości lokalowych przy ul. Szpitalnej. 
 

52. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o umożliwienie 
wykonania warstwy docieplenia budynku przy ul. Gorzowskiej 31, który graniczy 
bezpośrednio z działką nr 434/4 obr. 2. m. Barlinek, stanowiącą własność Gminy 
Barlinek. Burmistrz po analizie poinformował, że na chwilę obecną brak jest 
możliwości rozbiórki budynku niemieszkalnego, usytuowanego na ww. działce. 
 

53. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem wniosek osoby fizycznej o zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów działką 
nr 6/18 oraz część działek nr 3/3 i 5/60 obr. Strapię o łącznej powierzchni 5,0500 ha,      
na okres 3 lat. Burmistrz wyraził zgodę na powyższe, polecił przesłać wnioskodawcy 
warunki umowy do akceptacji. 
 

54. Burmistrz Balinka zapoznał się z wnioskami osób fizycznych o zawarcie umów najmu 
części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 273/4                 
obr. Moczkowo, o powierzchni 18 m2 i 26 m2 pod murowany garaż oraz po ½ udziału                         
w części działki o powierzchni ok 64 m2 z przeznaczeniem na dojazd do garażu, oraz 
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rozłożenie na 4 raty opłaty z tytułu czynszu. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski, 
wydał Zarządzenie Nr 108/2018 w powyższej sprawie. 
 

55. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą umowy dzierżawy zawartej pomiędzy 
Spółdzielnią Mieszkaniową Piast, a Wspólnotą Mieszkaniową Przemysłowa 6, 
dotyczącą części działki nr 787/48 obr. 1 m. Barlinek (obecnie nr 787/81)  nabytej przez 
Gminę Barlinek. Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do sprawy, polecił przesłać 
warunki umowy do akceptacji. 

 
56. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dotyczącą przystąpienia do postępowania                            

o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                           
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek. 
Burmistrz polecił zorganizować spotkanie 06.08.2018r. z PGK Sp. z o.o. celem 
omówienia sprawy.  
 

57. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na wykonanie dokumentacji projektowej i prac 
budowlanych (elektromontażowych) do budynku Muzeum Wsi w Równie na potrzeby 
oświetlenia obiektu Firmy Handel Usługi W.Wrzesiński Białcz Witnica za kwotę 
13.104,42 zł brutto. Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.  
 

58. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze stanowiskiem współwłaścicieli działki gruntu                                              
nr 255 w obr. 1 Barlinka (ul. Szosowa) w sprawie zamiany na nieruchomość gminną. 
Współwłaściciel     dz. nr 255 w udziale 1/8 części złożył oświadczenie o chęci 
odsprzedaży Gminie Barlinek swojego udziału w dz. nr 255 i postanowił na dzień 
dzisiejszy odroczyć podjęcie decyzji co do dalszego postępowania mającego na celu 
zakup ½ części udziału w działce 255 od jej czterech współwłaścicieli. Gmina Barlinek 
w przedmiotowej działce na dzień dzisiejszy posiada ½ części udziału.     
 

59. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą  bezumownego zajęcia części nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 246/6 obr. Dziedzice, o pow.             
ok 0,2100 ha. Wpłynął wniosek osoby fizycznej o wyrażenie zgody na użytkowanie 
w/w nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Po śmierci członka rodziny 
wnioskodawca od 2001 roku użytkował nieruchomość. Burmistrz po analizie polecił 
wystąpić do Pani Sołtys z propozycją oddania w użytkowanie części dz. nr 246/6                     
obr. Dziedzice.    
 

60. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na 
wynajęcie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką             
nr 752/1. obr. 2 m. Barlinek (ul.Strzelecka), zabudowanej murowanym pomieszczeniem 
gospodarczym po pow. 10,60 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze. Burmistrz 
rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał Zarządzenie Nr 111/2018 w powyżej sprawie. 
 

61. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o zawarcie umowy 
dzierżawy części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką   
nr 87/1 obr. 1 m. Barlinek, o pow. 0,4560 ha z przeznaczeniem na cele rolne. 
Nieruchomość jest obecnie użytkowana przez wnioskodawcę, ze względu na śmierć 
dotychczasowego dzierżawcy. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał 
Zarządzenie Nr 111/2018 w powyższej sprawie. 
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62. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o dzierżawę części 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 245/2                          
obr. 2 m. Barlinek (ul.Gorzowska) o pow. 15 m2 z przeznaczeniem na sprzedaż wędlin 
z samochodu i ze stołu. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek. 
 

63. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wynajęcie 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 465/2 obr. 2 m. 
Barlinek (ul.Gorzowska) z przeznaczeniem na cele ogrodowe. Nieruchomość jest 
obecnie użytkowana przez wnioskodawcę ze względu na śmierć dotychczasowego 
dzierżawcy. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał Zarządzenie Nr 111/2018 
w powyższej sprawie. 
 

64. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą R.Pr. Justyny Paprockiej na reprezentowanie 
Gminy Barlinek w sprawie przeciwko właścicielowi, który sprzeciwia się dokonaniu 
zamiany udziałów we współwłasności za kwotę 3.000,00 zł +vat. W przypadku 
konieczności reprezentowania Gminy w postępowaniu odwoławczym, wynagrodzenie                
za zastępstwo procesowe wynosi połowę w/w stawki i jest płatne po sporządzeniu 
środka odwoławczego. Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.    
 

65. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wyrażenie zgody                           
na wejście na teren dz. nr 2146/6 obr. 1 B-ek (ul.E.Orzeszkowej) stanowiącej własność 
Gminy Barlinek oraz podwyższenie terenu pod ogrodzenie. Burmistrz polecił 
wystosować pismo do wnioskodawcy o doprecyzowanie wniosku w zakresie 
powierzchni oraz informacji o sposobie osadzenia ogrodzenia w gruncie. 
 

66. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej w sprawie zmiany 
proponowanych warunków umowy najmu części działki nr 667 obr. Barlinek 1,                 
w zakresie obniżenia stawki czynszu oraz rozłożenia opłaty na 4 raty. Burmistrz ustalił 
stawkę czynszu na kwotę 0,54 gr/m², oraz wyraził zgodę na rozłożenie opłaty na 4 raty.  
 

67. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem  PGK Sp. z o.o. o zabezpieczenie środków 
finansowych z budżetu Gminy, w wysokości 700 zł, z przeznaczeniem na naprawę 
instalacji odgromowej na budynkach Stadionu Miejskiego. Burmistrz wyraził zgodę     
na zabezpieczenie środków.  
 

68. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na naprawę pieców w świetlicy w Równie               
i w Dzikowie na łączną kwotę 1.750,00 zł brutto. Burmistrz zaakceptował oferty Firmy 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eko-Anwa” A.Długosz  Barlinek na naprawę pieca 
w świetlicy w Równie za kwotę 800,00 zł brutto, oraz naprawę pieca w świetlicy               
w Dzikowie za kwotę 950,00 zł brutto.  
 

69.  Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem BTBS Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia 
umowy RGN.VI.6845.48.2017 najmu nieruchomości o WM Niepodległości 17. 
Burmistrz wyraził zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz zawarcie 
nowej na określonych warunkach.   
 

70. Burmistrz Barlinka zapoznał się z opinią prawną w sprawie skuteczności dokonanego 
przez dzierżawcę Pensjonatu „Pod sosnami” potrącenia wierzytelności z tytułu 
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nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy z wierzytelnością z tytułu czynszu 
dzierżawy.  
 
 
 

III. W zakresie spraw finansowo-budżetowych: 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo o uruchomienie 
środków w kwocie 450,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na utrzymaniu zieleni oraz poprawę 
estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. 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 1000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na zakupie kosy spalinowej do trawy. 
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 Mostkowo o uruchomienie 
środków w kwocie 830,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na utrzymaniu i urządzeniu terenu zieleni 
wiejskiej. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie                       
i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  

 
4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczydło o uruchomienie 

środków w kwocie 2000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu placu gminnego 
przy placu zabaw w Moczydle. 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 Żydowo o uruchomienie 
środków w kwocie 100,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację imprezy sportowo- kulturalnej „Dzień Dziecka”. 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 Moczydło o uruchomienie 
środków w kwocie 600,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na inicjatywy integracyjno-społeczno-kulturalne. 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 Stara Dziedzina  

o uruchomienie środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu soleckiego na 
organizację festynu sportowo – rekreacyjnego w wysokości 2000,00 zł. Burmistrz 
Barlinka wyraził zgodę na uruchomienie środków.  
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8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Mostkowo o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na organizację Dnia 
Sąsiada w wysokości 1000,00 zł. Burmistrz Barlinka wyraził zgodę na uruchomienie 
środków.  

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Swadzim o uruchomienie 
środków w kwocie 8.300,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na zakup, przygotowanie dokumentacji i budowa lampy solarnej.  Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. Za realizację zadania odpowiedzialny 
będzie RGPI.  

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

środków w kwocie 4.500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na zakup nagłośnienia. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
Za realizację zadania odpowiedzialny będzie RGN.  

 
11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Dziedzice o uruchomienie 

środków w kwocie 4.500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy siłowni zewnętrznej wraz 
z zakupem i montażem urządzeń. 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 Moczydło o uruchomienie 

środków w kwocie 600,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację imprezy- inicjatywy integracyjno- sportowo – kulturalne. 
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 Moczydło o uruchomienie 

środków w kwocie 800,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle. Burmistrz pozytywnie 
rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane                      
w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  

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

środków w kwocie 2000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację Święta Plonów i Chleba. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 
wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu 
Sołeckim na 2018 rok.  

 
15. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Ożar o uruchomienie środków         

w kwocie 2250,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego                      
na organizację Dożynek. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane 
zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  

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

środków w kwocie 620,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację warsztatów dla mieszkańców sołectwa. Burmistrz 
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pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 

 

IV. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych : 
 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na „Dostawę artykułów spożywczych                                
i chemicznych dla Urzędu Miejskiego w Barlinku”. Wpłynęła 1 oferta Firmy Handel 
Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi SKLEP ARO K.Ligęza na kwotę 
27.603,20 zł brutto. Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę, wyraził zgodę                              
na  zawarcie stosownej umowy na dostawę artykułów spożywczych i chemicznych. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą wykorzystania systemu elektronicznego- 
platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych, których wartość                          
nie przekracza 30.000 euro. Burmistrz postanowił przesunąć termin dokonywania 
zamówień publicznych do 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w B-ku przy użyciu 
elektronicznej platformy zakupowej do 30 września 2018r.  

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją nt. prawidłowego adresowania 
korespondencji wychodzącej z Urzędu Miejskiego wm. Burmistrz polecił powyższą 
informację przesłać pocztą elektroniczną kierownikom poszczególnych referatów. 

 

 

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

 

 

1. Burmistrz Barlinka powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi transportowe w zakresie 
dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych z terenu Gminy 
Barlinek w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 
Komisja w składzie: 
- Z. Kik- Przewodniczący komisji, 
- M. Walaszczyk- członek komisji, 
- O. Leszczyńska- członek komisji. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją z przetargu na usługi transportowe               
w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek do i z Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” oraz do Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
„Bratek” w Barlinku oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek 
na trasie dom – placówka, placówka – dom w terminie od dnia 01 września 2018 r. do 
dnia 30 czerwca 2020r. we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku 
szkolnego 2018/2019, 2019/2020. Wpłynęła 1 oferta, burmistrz zaakceptował ofertę 
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Firmy Dom Weselny „GRACJA” w Żukowie Ł.Mularczyk na kwotę 514.128,38 zł 
brutto.    

 

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem w sprawie wynagrodzenia dla osób 
opiekujących się dziećmi dojeżdżającymi do szkół, które przebywają w świetlicy 
wiejskiej w Moczkowie, Rychnowie, Lutówku i Płonnie. Burmistrz wyraził zgodę                   
na zawarcie umowy z osobami opiekującymi się dziećmi. 

 

 

VI. W zakresie spraw PW-K Płonia : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem w sprawie projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017r.          
o zmianie ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2017r. poz. 2180). Burmistrz polecił RGN skierować stosowny projekt 
uchwały do Rady Miejskiej wm. 

 
2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy sieci wodociągowej przez osobę 

fizyczną na dz. nr 113 obręb Łubianka. Prezes PW-K Płonia zadeklarował przejęcie 
powyższej sieci po jej wybudowaniu. Burmistrz wyraził zgodę na budowę sieci                                 
na dz. nr 113 obr. Łubianka. 
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 

90/2018 

Określenia warunków korzystania i zasad 

odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic 

wiejskich stanowiących własność Gminy 

Barlinek.  

21.06.2018 RGN.VII. 

2. 

91/2018  

Wyznaczenia inspektora ochrony danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w 

Barlinku. 

22.06.2018 Sekretarz 

3. 92/2018 Sprzedaży lokalu mieszkalnego 27.06.2018 RGN.II. 

4. 
93/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
28.06.2018 Skarbnik 

5. 

   94/2018 

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 

28.06.2018 RGN.VI. 

6. 

95/2018 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za 

2017 rok  

29.06.2018 Skarbnik 

7. 
96/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
29.06.2018 Skarbnik 

8. 
97/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok.  
29.06.2018 Skarbnik 

9. 
98/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
29.06.2018 Skarbnik 

10. 
99/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok. 
29.06.2018 Skarbnik 

11. 

100/2018 

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego o stopień awansu 

zawodowego i przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego 

10.07.2018 ROSK.IV. 

12. 

101/2018 

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego o stopień awansu 

zawodowego i przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego 

10.07.2018 ROSK.IV. 
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13. 

102/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek. 

10.07.2018  RGN.VI. 

14. 103/2018 Sprzedaży lokalu mieszkalnego. 10.07.2018 RGN.II.  

15. 

104/2018 

Tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych 

(ZMSz) na terenie Gminy Barlinek, 

stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy 

szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, zaistnienia zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

20.07.2018 OC 

16. 
105/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
31.07.2018 Skarbnik 

17. 
  106/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok. 
31.07.2018 Skarbnik 

18. 
107/2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Barlinek na lata 2018-20130 
31.07.2018 Skarbnik 

19. 

108/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem, w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek 

02.08.2018 RGN.VI. 

20. 

109/2018 

Podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży.  

02.08.2018 RGN.II. 

21. 

110/2018 

Ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia 

części nieruchomości, stanowiącej 

samodzielny niewyodrębniony lokal 

mieszkalny, położny w budynku 

zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Górnej.  

02.08.2018 RGN.IV. 

22. 

111/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem i 

dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 

stanowiących własność Gminy Barlinek 

09.09.2018 RGN.VI. 

23. 

112/2018 

Zmieniające zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem w 

drodze bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek 

09.09.2018 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: 
 

1) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 205/11 
obręb 2 miasta Barlinek, położonej przy ul. Szewskiej, o pow. 16,50 m2                                   
z przeznaczeniem na usytuowanie ciągu pieszego, zapewniającego dojście do lokali 
usługowych usytuowanych na działkach ewidencyjnych nr 2142/1, 2142/3 oraz 2142/4, 
położonych w obrębie 2 miasta Barlinek, 

2) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 39/5 obręb 
Moczydło, położonej w Moczydle, o pow. 119,00 m2 z przeznaczeniem na ogród 
rekreacyjno-uprawny, 

3) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 273/4 obręb 
Moczkowo,  położonej przy ul. Gorzowskiej, zabudowanej murowanym garażem             
o pow. 18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w części ww. działki o powierzchni           
ok  64 m2  z przeznaczeniem na usytuowanie garażu murowanego wraz z dojazdem, 

4) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 273/4 obręb 
Moczkowo,  położonej przy ul. Gorzowskiej, zabudowanej murowanym garażem,            
o pow. 26 m2  wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w części ww. działki o powierzchni    
ok  64 m2, z przeznaczeniem na usytuowanie garażu murowanego wraz z dojazdem, 

5) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 157/3, 
obręb 2 m. Barlinek, położonej pomiędzy ul. Chmielną a ul. Armii Polskiej,                          
o pow. 11 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie pergoli osłaniającej pojemniki                        
na odpady komunalne,        

6) część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 752/1                                   
obręb 2 m. Barlinek, położonej przy ul. Strzeleckiej, zabudowanej murowanym 
pomieszczeniem gospodarczym o pow. 10,60 m2 z przeznaczeniem na cele 
gospodarcze, 

7) nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 465/2                                
obr. 2 m. Barlinek, położonej przy ul. Gorzowskiej, o pow. 88 m2 z przeznaczeniem na 
cele ogrodowe. 

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

1) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 87/1                            
obręb 1 m. Barlinek, położonej w sąsiedztwie ulic Św. Bonifacego i Pełczyckiej,                       
o pow. ok 0,4800 ha z przeznaczeniem na cele rolne. 
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 

 
1. Uczestniczono w uroczystym zakończeniu roku Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

(21.06). 

2. W dniach 22-24.06 br. odbyły się Barlineckie Świętojanki. W tym czasie w Barlinku 
przebywała delegacja z miasta partnerskiego Courrieres. 

3. W Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca rok pracy Rady Edukacyjnej                            
przy Zachodniopomorskim Kuratorze Oświaty (26.06). 

4. W Barlinku przy udziale Jarosława Rzepy wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego 
podpisano umowy tzw. grantów sołeckich. Z gminy Barlinek granty otrzymały sołectwa: 
Moczkowo i Rychnów (05.07). 

5. Na barlineckim Rynku szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej przy udziale gminy 
Barlinek zorganizował wystawę #moja_niepodlegla poświęconą 100. Rocznicy Niepodległości 
Polski (08.07). 

6. Uczestniczono w powiatowych obchodach Święta Policji w Myśliborzu (10.07). 

7. W Barlinku, przy udziale przedstawicieli Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
odbyło się spotkanie partnerów Koncepcji Kontraktu Samorządowego poświęcone omówieniu 
realizacji poszczególnych projektów (13.07). 

8. Z okazji 740.lecia Barlinka z inicjatywy Andrzeja Binkowskiego i barlineckich kolarzy pod 
patronatem burmistrza odbył się Ultramaraton Kolarski: Barlinek – Sopot – Barlinek (20-
21.07). 

9. Odbyło się spotkanie ws. organizacji w maju 2019 r. w Barlinku biegu wokół Jeziora 
Barlineckiego (07.08). 

10. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z inwestorem zainteresowanym inwestycjami 
turystycznymi na terenie Starego Tartaku (09.08). 

11. W dniach 10-13 sierpnia br. odbyło się w Eksjӧ kolejne spotkanie trójstronne: Barlinek, 
Schneverdingen, Eksjӧ. 

 

 

 

 

 

 

 


