
1 

 

 

Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

 

Przedkładam sprawozdanie Nr 0057.6.2018 z prac Burmistrza Barlinka za okres  

 od 23 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. 

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

 
 

I. W zakresie spraw gospodarki przestrzennej i  inwestycji:  

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy targowiska miejskiego                      
przy ul. 31-go Stycznia w Barlinku – Mój Rynek. 15.05.2018r. upłynął termin składania 
ofert w przetargu na wykonanie targowiska – nie wpłynęła żadna oferta. Burmistrz 
polecił  ogłosić 2 przetarg na tych samych warunkach z terminem otwarcia na początku 
czerwca. Ze względu na duże prawdopodobieństwo braku ofert na ponowiony przetarg 
burmistrz polecił RGPI.VI. wystosować pismo do Urzędu Marszałkowskiego                      
o aneksowanie umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania.  

 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą modernizacji szkolnej infrastruktury 
sportowej przy ul. Kombatantów – II Etap. 
Zgodnie z wnioskiem SP-4 burmistrz zaakceptował zakres zmian w stosunku                    
do dokumentacji projektowej: 
a). boisko do koszykówki: 
- nowe tablice i kosze z siatkami- bez obniżania słupów, 
- konserwacja słupów (oczyszczenie z korozji, malowanie farbą podkładowa                           
i nawierzchniową), 
- kolor boiska – zielony,  
b).boisko do piłki ręcznej: 
- pozostawienie bramek bez zmian (tylko konserwacja), 
- zakup siatek, 
- kolor boiska – zielony, 
- rezygnacja z dodatkowego piłkochwytu, 
c).skocznia: 
- przedłużenie piaskownicy do ok. 8m, 
- zwiększenie wybiegu o ok. 20m2, 
- zakupienie i montaż progu, 
- ewentualnie malowanie linii na rozbiegu, 
- brak możliwości przedłużenia rozbiegu, 
- rzutnia do rzutu kulą: 
- obsadzenie koła trawą, 
- zakup i montaż nowego progu. 
Powyższe prace, poza zmianą koloru boisk, wymagają modyfikacji przedmiaru. 
Burmistrz polecił RGPI.VI. wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Sportu                           
w Warszawie o aneksowanie umowy o dofinansowanie w zakresie przedłużenia terminu 
realizacji zadania. 
Burmistrz wyraził zgodę na wybór inspektora nadzoru. 
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3. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zagospodarowania terenu nad brzegiem 
Jeziora Barlineckiego. Wykonawca przedłożył poprawiony harmonogram prac dla 
części przy ul. Sportowej oraz harmonogram dla części w Moczkowie. Czas trwania 
prac dla każdej z części  – 20 tygodni. Termin wykonania  części przy ul. Sportowej – 
od 21 maja do 8 października. Termin wykonania części w Moczkowie – od 28 maja                              
do 15 października. Burmistrz zaakceptował przedstawione harmonogramy i polecił 
cyklicznie zwoływać Radę Budowy. 

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o oznaczenie fragmentu 
pasa jezdni na ulicy Sądowej w celu zapewnienia dojazdu i parkowania dla osób 
niepełnosprawnych, dostawy i odbioru towarów, pomocy medycznej. Burmistrz                             
po analizie ustosunkował się negatywnie do wniosku ze względu na istniejące problemy 
parkingowe.  

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osób fizycznych z prośbą o zgodę               
na korzystanie dla potrzeb planowanej inwestycji z miejsc postojowych znajdujących 
się na terenie przyległych dróg gminnych. Burmistrz polecił poinformować 
wnioskodawcę, iż zabezpieczenie miejsc postojowych będzie realizowane na terenach 
parkowania ogólnie dostępnych , wzdłuż ulic przyległych na ogólnie przyjętych 
zasadach z przestrzeganiem przepisów prawa o ruchu drogowym.  

 

6. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie zgłoszonych przez 
Gminę Barlinek zmian w projekcie pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych 
„Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” w zakresie terminu 
realizacji projektu oraz budżetu. 
RGPI.V. ponownie poinformowała Burmistrza, że zgodnie z zasadami dofinansowania 
Gmina jest zobowiązana udokumentować pełne zagospodarowanie terenów 
inwestycyjnych na rzecz inwestycji realizowanych przez MŚP, które musi nastąpić nie 
później niż do 31 grudnia 2021 r. (przeniesienie prawa do dysponowania danym 
terenem na rzecz przedsiębiorców inwestujących w strefie 
Burmistrz polecił RGPI.V. zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie z wnioskiem o akceptację zmiany terminu 
osiągnięcia wskaźnika rezultatu dla projektu pn. „Wzmocnienie terenów 
inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”     
z roku 2023 na rok 2024. 

 

7. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy świetlicy wiejskiej w Osinie. 
Aktualna wartość w budżecie gminy przeznaczona na sfinansowanie ww. zadania: 
645.000 zł.  
Aktualna wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 

- netto 694.139,29 zł 
- brutto 853.791,33 zł. 

Burmistrz nie podjął decyzji o unieważnianiu przetargu na realizację zadania                   
pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie” z uwagi na brak środków w budżecie gminy. 
Burmistrz polecił RGPI.X. dalsze kontynuowanie badania ofert. 

 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w sprawie 
przeprowadzenia remontu narożnika budynku przy ul. Odrzańskiej 16 uszkodzonego  
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w wyniku kolizji drogowej oraz przeanalizowania sposobu zabezpieczenia                         
tej nieruchomości przed powstawaniem takich szkód. 

Burmistrz polecił RGN dokonać wizji lokalnej w terenie z udziałem przedstawicieli 
BTBS Sp. z o.o. oraz supermarketu MILLA, po której zostaną ustalone czynności, jakie 
należy podjąć, aby zabezpieczyć nieruchomość przy ul. Odrzańskiej 16 i wyeliminować 
możliwość powstawania podobnych szkód w przyszłości. 

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy świetlicy wiejskiej w Strąpiu. 
Drugie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W przypadku 
ogłaszania kolejnego przetargu należałoby rozważyć zmianę terminu realizacji 
zamówienia najwcześniej na połowę przyszłego roku lub zmianę warunków udziału       
w postępowaniu zawartych w specyfikacji. Burmistrz postanowił podjąć negocjacje          
z potencjalnymi wykonawcami.  

 

10. Burmistrz Barlinka zapoznał się z interpretacją indywidualnej dotyczącej podatku          
od towarów i usług w kontekście transakcji zbycia przedsiębiorcy oświetlenia 
drogowego zlokalizowanego przy ul. Kombatantów i wzdłuż ścieżki rowerowej             
do Krzynki. 
Projekty pn. „Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek 
z drogą wojewódzką DW 156” i „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki” 
uzyskały dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W obu przypadkach został spełniony 
warunek zachowania 5 letniego okresu trwałości, w którym projekt nie może podlegać 
zasadniczym modyfikacjom, wpływającym m.in. na zmianę charakteru jego własności. 
W obu przypadkach podatek VAT był kosztem kwalifikowanym, wobec czego należało 
rozważyć czy w przypadku zbycia całości lub części projektu, gminie będzie 
przysługiwał zwrot tego podatku, a w konsekwencji  podwójne finansowanie wydatku 
i konieczność zwrotu części dotacji. Zgodnie z uzyskaną interpretacją w ww. opisanym 
przypadku gmina nie będzie miała statusu podatnika podatku VAT, co wyklucza 
możliwość ubiegania się o zwrot tego podatku.  

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą dot. projektu pn. „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w Barlinku” dofinansowanego ze środków MF EOG.  
Zgodnie z umową o dofinasowanie w okresie trwałości projektu jesteśmy zobowiązani 
do corocznego sprawozdawania realizacji podjętych zobowiązań. Termin na złożenie 
sprawozdania upływa dnia 7 lipca. W ramach sprawozdania konieczne jest odniesienie 
się do wskaźników efektywności ekologicznej. Burmistrz wyraził zgodę na zlecenie 
wykonania opinii dot. wskaźników ekologicznych. Wartość zlecenia ok. 150,00 zł. 

 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zakupu dodatkowych ławek i koszy oraz 
oferty na wykonanie ogrodzenia tymczasowego na placu zabaw na Górnym Tarasie.  
Przewodniczący RM zawnioskował o zakup dodatkowych (min. 3 kompletów) ławek             
i koszy na śmieci. Koszt ławki to ok. 850,00 zł brutto, koszt zakupu kosza na śmieci            
ok. 603,00 zł brutto, co daje łącznie wartość ok. 1.453,00 zł brutto.  
Na etapie koncepcji ilość ławek i koszy została zmniejszona, Burmistrz polecił 
obserwować konieczność posadowienia dodatkowych ławek i koszy, w chwili 
stwierdzenia konieczności zakupu elementów polecił wrócić do tematu, jednak dopiero 
po rozliczeniu inwestycji. 
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Burmistrz zapoznał się z ofertą Firmy MADEX Sp. z o.o. na wykonanie tymczasowego 
ogrodzenia placu zabaw za kwotę 31.980 zł brutto. Burmistrz polecił, aby Inspektor 
Nadzoru zmienił wytyczne w zakresie ogrodzenia w celu uszczuplenia oferty.  

 

13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na sprawdzenie tekstu uchwały i załącznika 
graficznego projektu planu miejscowego tzw. Starego Tartaku w Barlinku. Burmistrz 
wybrał najkorzystniejszą ofertę J.Biernackiego za kwotę 1.239,00 zł brutto. 
 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem osoby prawnej w sprawie zmiany studium     
i planu miejscowego związanego z siedzibą przy ul. Fabrycznej. Burmistrz polecił  
poinformować wnioskodawcę, że ze względu na informacje o odstąpieniu prac nad 
wprowadzeniem kodeksu budowlanego w najbliższym czasie podjęte zostaną prace nad 
aktualizacją studium zgodnie z wcześniejszą korespondencją w tej sprawie.   

 
 

 

II. W zakresie spraw gospodarowania nieruchomościami:  

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą budowy sieci kanalizacji deszczowej               
w ul. Kasprowicza w Barlinku. Burmistrz postanowił zlecić wykonanie zadania dla 
PW-K Płonia jako inwestora zastępczego. Gmina zobowiązuje się do pokrycia 
wszystkich kosztów związanych z realizacją inwestycji na podstawie faktur 
wystawianych przez wykonawców robót zatwierdzonych przez inwestora 
zastępczego.   

 
2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertami na opracowanie operatu wodnoprawnego                 

i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie                
do Jeziora Barlineckiego wód opadowych i roztopowych. 
Zaproszenia do składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Jeziora Barlineckiego 
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 156      
i terenów przyległych wysłano do 4 firm. Wpłynęły 2 oferty. Burmistrz wybrał 
najkorzystniejszą ofertę Pana H. Oczkoś za kwotę 3.900,00 zł brutto.  

3. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskami BTBS Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące: 
a) wynajęcia na czas nieoznaczony nieruchomości: 
• części działki nr 39/5, obręb Moczydło, zabudowanej murowanym budynkiem 
gospodarczym, o powierzchni użytkowej 35,00 m2 z przeznaczeniem na cele 
gospodarcze,  
• części działki nr 39/5, obręb Moczydło, zabudowanej murowanym budynkiem 
gospodarczym, o powierzchni użytkowej 35,00 m2 z przeznaczeniem na cele 
gospodarcze,  
• części działki nr 35/14, obręb 2 m. Barlinek, zabudowanej murowanym 
budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 6,98 m2 z przeznaczeniem na 
cele gospodarcze,  
• części działki nr 778/13 i 765/2, obręb 2 m. Barlinek, zabudowanej murowanym 
budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 10,55 m2 z przeznaczeniem na 
cele gospodarcze, 
b)  oddania w użyczenie nieruchomości: 
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• części działki nr 39/5, obręb Moczydło, zabudowanej murowanym budynkiem 
gospodarczym, o powierzchni użytkowej 8,38 m2 z przeznaczeniem na cele 
gospodarcze,  
• części działki nr 39/5, obręb Moczydło, zabudowanej murowanym budynkiem 
gospodarczym, o powierzchni użytkowej 8,38 m2 z przeznaczeniem na cele 
gospodarcze. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, wydał Zarządzenie Nr 75/2018                        
w powyższej sprawie. 

 

4. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o dzierżawę gruntów: 
działka nr 262/5, 262/16, 262/7, 262/14, 267/8, 267/5, 267/7, położonych w obrębie 1 
m. Barlinek, mieszczących się przy ul. Kombatantów, z przeznaczeniem na cele rolne. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek. 

 

5. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o najem części działki 
nr 151/15, obręb Mostkowo z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ściany budynku 
mieszczącego się pod adresem Mostkowo 27, na czas nieoznaczony. Burmistrz 
rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 
6. Burmistrz Barlinka zapoznał się z opinią stanu technicznego budynku nieczynnego 

dworca kolejowego oraz budynku towarzyszącego. Opinia stwierdza jednoznacznie że 
budynki dworca kolejowego należy rozebrać, ponieważ w niedługim czasie, będą 
stanowiły zagrożenie dla osób w nim pracujących. Burmistrz, polecił wystąpić do 
„Polskich Kolei Państwowych” S.A. z pismem w sprawie możliwości rozebrania 
przedmiotowych nieruchomości, ze względu na zły stan techniczny obiektów, bez 
naruszania zapisów zawartego Aktu notarialnego Repertorium „A” Nr: 1962/15                         
z 16.06.2015 r. 

 
7. Burmistrz Barlinka zaakceptował ofertę Firmy Skotrans na usługę  wykaszania trawy 

na boisku w miejscowości Strąpie za kwotę 300 zł +vat.  
 

8. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem KOWR w Gorzowie Wlkp.                                            
z informacją o planowanej kontroli 28.05.2018r. zgodności wykorzystania 
nieruchomości przekazanych nieodpłatnie na rzecz Gminy Barlinek z celem jaki był 
zwarty w umowie- promenada.  

 

9. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem osoby fizycznej o  oznaczenie terenu 
podwórka wewnętrznego przy ul. Jeziornej 6 jako strefa ruchu. Burmistrz rozpatrzył 
negatywnie wniosek z uwagi na brak możliwości jej ustanowienia w związku                     
z obowiązującymi przepisami. Strefa ruchu  to pojęcie z dziedziny prawa o ruchu 
drogowym, oznaczające obszar wyznaczony na drodze wewnętrznej (lub na drogach 
wewnętrznych), w którym obowiązują wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze 
publicznej a zgodnie z ewidencją gruntów dz. nr 287/12 oznaczona jest symbolem            
B – tereny mieszkaniowe.  
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10. Burmistrz Barlinka wydał Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości gruntowej przyznanej jako nieruchomość zamienną w ramach 
odszkodowania za nieruchomość gruntową przejętą pod drogę publiczną gminną. 

 

11. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby prawnej o interwencję dotyczącą 
budowy obwodnicy w Barlinku przy ul. Fabrycznej 2. Wnioskodawca zgłasza silne 
zapylenie terenu (kurz i spaliny) w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi 
oraz dużym ruchem pojazdów przez ul. Fabryczną. Burmistrz polecił przekazać na 
Radzie Budowy powyższy wniosek dla ZZDW celem analizy problemu. 

 

12. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wydzierżawianie placu 
2m² przy kiosku Kantorze Walutowym przy rynku        w celu sprzedaży własnych 
produktów rolnych.  Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek.  

      
13. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o obniżenie czynszu               

z tytułu najmu działki nr 804/15 obr. 1 Barlinek do symbolicznej kwoty 1 zł. Powyższa 
nieruchomość ma bardzo niekorzystane ukształtowanie terenu co uniemożliwia 
wykorzystywanie jej na cele uprawy i rekreacji.  Burmistrz ustosunkował się 
pozytywnie do wniosku.  

 

14. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą skorzystania z prawa pierwokupu prawa 
użytkowania wieczystego działki gruntu nr 96/29 w obr. 1 Barlinek                                               
(ul. Św. Bonifacego). 
W dniu 9 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Barlinku wpłynęła warunkowa umowa 
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do działki gruntu nr 96/29  w obr. 1 Barlinka  
przez obecnego użytkownika wieczystego. W § 4  wyżej wskazanej umowy został 
dokonany zapis, iż Gminie Barlinek zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami przysługuje prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego do 
działki gruntu nr 96/29. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana,              
a cena sprzedaży ustalono na kwotę 37.000,00 zł.  
Burmistrz zapoznał się treścią warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania 
wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu nr 
96/29 w obr. 1 Barlinek (ul. Św. Bonifacego) i postanowił odstąpić od przysługującego 
mu prawa pierwokupu wyżej wskanuje nieruchomości.     

 

15. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą wniesionych uwag  do operatu szacownego 
odkreślającego wartość nieruchomości gruntowej oznaczonej           w ewidencji gruntów 
działkami 270/10, 271/10, 272/8, 273/26, 277/13 w obr. 1 Barlinka o łącznej pow. 
0,0374 ha. (Górny Taras).  W dniu 12 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego                      
w Barlinku wpłynęło pismo od właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej                      
w ewidencji gruntów działkami 270/10, 271/10, 272/8, 273/26, 277/13 w obr. 1 Barlinka 
o łącznej pow. 0,0374 ha, w który stwierdza, iż wartość wycenionej nieruchomości                  
w operacie z dnia 20 lutego 2018 r. została zaniżona  o 100% (wartość wyceny 
12.738,00 zł). Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Osiedla Górny Taras” w Barlinku, przyjętego Uchwałą Nr 
XIII/212/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2015r., omawiana 
nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę usługową – usługi kultury 
[symbol planu – 1UK]. 
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Dodatkowo wnioskodawca zażądał ustalenia odpłatnej służebności gruntowej przesyłu 
w związku z wybudowanym oświetleniem . Z informacji uzyskanych w referacie RGPI 
sieć oraz lampy nie stanowią majątku Gminy Barlinek a firmy Enea.  
W dniu 16 maja 2018 r. rzeczoznawca majątkowy przesłał odpowiedź na wniesione 
uwagi i podtrzymał operat szacunkowy z dnia 20 lutego 2018 r.  
Burmistrz zapoznał się treścią wyjaśnień rzeczoznawcy co do wniesionych uwag przez 
właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 
270/10, 271/10, 272/8, 273/26, 277/13 w obr. 1 Barlinka o łącznej pow. 0,0374 ha 
(Górny Taras) i polecił przesłać wyjaśnienia rzeczoznawcy do właściciela wyżej 
wskazanej nieruchomości. Jednocześnie polecił poinformować właściciela 
przedmiotowej nieruchomości, iż nie ma podstaw do żądania od Gminy Barlinek 
jednorazowej zapłaty za ustanowienie służebności przesyłu z uwagi na fakt, iż Gmina 
Barlinek nie jest właścicielem wybudowanej linii oświetleniowej.           
 

16. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą wniesionych uwag  do operatu szacownego 
odkreślającego wartość nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
działkami 150/85 i 150/86  w obr. Krzynka gm. Barlinek o łącznej pow. 0,1238 ha.   
W dniu 25 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Barlinku wpłynęło pismo                           
od właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 
150/85 i 150/86  w obr. Krzynka gm. Barlinek o łącznej pow. 0,1238 ha w którym 
zostały wskazane uwagi do sporządzonego przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego 
z dnia 20 lutego 2018 r. 
W dniu 22 maja 2018 r. rzeczoznawca majątkowy przesłał odpowiedź na wniesione 
uwagi i podtrzymał operat szacunkowy z dnia 20 lutego 2018 r.  
Burmistrz zapoznał się treścią wyjaśnień rzeczoznawcy co do wniesionych uwag przez 
właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 
150/85 i 150/86  w obr. Krzynka gm. Barlinek o łącznej pow. 0,1238 ha i polecił przesłać 
wyjaśnienia rzeczoznawcy do właściciela wyżej wskazanej nieruchomości. 

 
17. Burmistrz Barlinka został poinformowany o planowanej w dniu 28 maja 2018 r. kontroli 

przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział w Gorzowie Wlkp. w zakresie 
wykorzystywania nieodpłatnie przekazanej w 2008 roku działki gruntu nr 729/3                
w obr. 2 Barlinka przy ul. Jeziornej (po podziale 729/7   i 729/8).  
Burmistrz Barlinka został powiadomiony, iż działka gruntu nr 729/7 w 2013 roku 
została oddana Szkole Podstawowej nr 1 w Barlinku w trwały zarząd.     

 
18. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą zlecenia usunięcia gatunku inwazyjnego, 

jakim jest Barszcz Sosnowskiego w Dzikowie. 
Burmistrz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość 
nie przekracza 30.000 euro polecił RGN.VIII. zlecenie specjalistycznej firmie 
niszczenie gatunku inwazyjnego, jakim jest Barszcz Sosnowskiego poprzez wykonanie 
trzech etapów prac (odpowiednio oprysku i iniekcji) na terenie gminnym oznaczonym 
działką nr 61/3 obręb Dzikowo w gminie Barlinek. Barszcz zajmuje część ww. działki 
o powierzchni 500m2 położonej w sąsiedztwie niewielkiego obniżonego terenu 
wypełnionego wodą. Koszt wykonania prac – 10.500,00 zł brutto. Wykonanie powyżej 
opisanego zadania należy przeprowadzić do końca września 2018 roku. 

 

19. Burmistrz Barlinka zapoznał się z  pismem PW-K Płonia dot. modernizacji sytemu 
AKPiA na Stacji uzdatniania wody w m. Moczydło. W związku z koniecznością 
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uruchomienia automatycznego systemu dawkowania podchlorynu sodu na stacji 
uzdatniania wody w Moczydle, konieczne są zmiany w systemie AKPiA, które należy 
zlecić firmie zewnętrznej. Wartość zlecenia: 5.500,00 zł +vat, termin realizacji 
30.06.2018r. Burmistrz wyraził zgodę na ww. zlecenie, finansowanie zadania                  
z budżetu Gminy.  

 

20. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem PW-K Płonia w sprawie wykonania prac 
konserwatorskich na oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Koszt powyższych prac 
wyniósł 3.392,56 zł +vat.  
W trakcie oględzin obiektu została podjęta decyzja o przełączeniu eksploatowanych 
ciągów technologicznych. Przybliżony koszt czyszczenia pakietów bioreaktora oraz 
sprawdzenia dyfuzorów powietrza wynosi 3.100,00 zł +vat.  
Konieczna jest również wymiana łożyska w dmuchawie napowietrzającej pracującego 
do tej pory ciągu technologicznego. Koszt wymiany uszkodzonego łożyska                              
w dmuchawie wynosi, w przybliżeniu 700,00 zł +vat.   
Burmistrz ustosunkował się pozytywnie co do wykonania powyższych prac, 
finansowanie zadania z budżetu Gminy. 

 

21. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem BTBS Sp. z o.o. w Barlinku dotyczący 
wyrażenia zgody na przeniesienie garażu blaszanego na teren działki nr 291/2,               
obr. 2 m. Barlinek (mieszczącej się przy ul. Długiej) w związku z wypowiedzeniem 
dotychczasowej umowy dzierżawy  ze względu na zagospodarowanie terenu pod 
targowisko miejskie. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 

22. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem BTBS w sprawie dokonanego rozeznania 
cenowego w zakresie zakupu nowego pieca stanowiącego źródło ogrzewania dla 
pomieszczeń użytkowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą          
w Dziedzicach 45. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek– wyraził zgodę                        
na wariant II, który przewiduje wymianę w starym kotle korpusu na nowy 
(pozostawiając cały osprzęt starego kotła) z podłączeniem do istniejącej instalacji za 
kwotę 30.012,00 zł brutto.  

 
23. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Klubu Sportowego „GROM” Płonno                

o wyrażenie zgody na wynajęcie działki ewid. nr 68 (boisko), obr. Płonno osobie 
trzeciej na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego dla pracowników (wraz                       
z rodzinami) firmy Barlinek Inwestycje S.A. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 
wniosek, wyraził zgodę na użyczenie nieruchomości osobie trzeciej. 

 
24. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem firmy Geneva Trust Sp. z o.o.  w sprawie 

pozwolenia na postój mammobusu w dniach 20.08.2018 r. oraz 30.10.2018r.                          
w godzinach 9.00-17.00, wraz z dostępem do energii elektrycznej. Burmistrz 
rozpatrzył pozytywnie wniosek.  

 

25. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem WORD w Szczecinie                                    
o wydzierżawienie działki ewidencyjnej nr 233/12, obr. 2 m. Barlinek                                        
z przeznaczeniem na usytuowanie 4 blaszanych garaży o wymiarach 3 m x 5 m 
każdy, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa 
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Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek, 
czynsz dzierżawny ustalił na kwotę 300,00 zł brutto.  

 

26. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o rozwiązanie umowy 
oddania w dzierżawę części działki nr 41/2, obr. Dzikowo o pow. 500,00 m2                    
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. 
Burmistrz wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy. 

 
27. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją z kontroli KOWR Odział Gorzów Wlk. 

w ramach sprawowanego nadzoru nad sposobem wykorzystania nieruchomości 
nieodpłatnie przekazanych na rzecz Gminy - dz. nr 729/3 (po podziale 729/7, 729/8) 
obr.2 Barlinek przy ul. Jeziornej. KOWR nie wniósł uwag do sposobu 
zagospodarowania kontrolowanych nieruchomości.  

 

28. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na założenie książki obiektu i dokonanie 
przeglądu technicznego na plac zabaw w Moczkowie. Wpłynęła 1 oferta za kwotę 
200,00 zł +vat L.Piszczyk Barlinek. Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.  

 

29. Burmistrz Barlinka zapoznał się z ofertą na usługę podlewania zieleni na terenie 
placu zabaw na Górnym Tarasie za kwotę 500,00 zł brutto za okres od dnia 
29.05.2018r. do 28.06.2018r., częstotliwość podlewania 1 raz dziennie przez 2-3h. 
Burmistrz zaakceptował powyższą ofertę.  

 

30. Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem Sołtysa Sołectwa Moczkowo w sprawie 
utrzymania murawy boiska i placu zabaw.  

 

31. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem obecnego najemcy części działki 
gruntu nr 560/16 w obr. 1 Barlinka w sprawie zakupu części tej nieruchomości (pow. 
ok. 244 m2). Burmistrz zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości 
i polecił poinformować wnioskodawcę, że brak jest podstaw prawnych do zbycia 
przedmiotowego gruntu.  

 

32. Burmistrz Barlinka zapoznał się ze sprawą  budowy PSZOK przez PGK Sp. z o.o., 
która jest związana z dokonaniem zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Barlinek na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby 
fizycznej. Burmistrz postanowił skierować do Rady Miejskiej w/m projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.  
Burmistrz polecił RGPI przygotować projekt uchwały dot. nadania ulicy Marii 
Skłodowskiej- Curie, Marii Konopnickiej oraz drodze oznaczonej działkami gruntu       
nr 219/1 i 220/1 w obr. 1 Barlinka (dr. do cmentarza) statutu drogi gminnej 
publicznej.  
Po podjęciu przez Radę Miejską uchwał burmistrz polecił zlecić wycenę działek 
gminnych będących przedmiotem zmiany wraz z wyceną służebności gruntowej 
polegającej na prawie przechodu i przejazdu dla działek, które nie maja 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.          
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33. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osób fizycznych o przedłużenie 
umowy dzierżawy znak: RGN.VI.6845.50.2015 z 15 lipca 2015 dotyczącej części 
nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 205/11 o pow. 16,50 m2 oraz 
204 o pow. 8,00 m2, obr. 2 m. Barlinek z przeznaczeniem na wykonanie chodnika 
oraz schodów wejściowych z jednoczesnym zapytaniem o możliwość wykupienia 
przedmiotowych nieruchomości. Burmistrz postanowił przedłużyć umowę 
dzierżawy na dz. nr 205/11. Natomiast sprawę dot. dz. nr 204 obr. 2 B-ek polecił 
przeanalizować RGPI co do możliwości wyłączenia tej części z pasa drogowego          
i przeznaczenia pod sprzedaż lub dzierżawę.    

 
34. Burmistrz Barlinka zapoznał się  i zaakceptował ofertę PH-U S.Fijałkowski Barlinek   

na naprawę placu zabaw w Moczkowie (park wiejski) za kwotę 450,00 zł, Moczkowo 
osiedle- 200,00 zł., Lutówku – 300,00 zł, Moczydle- 450,00 zł, Swadzimiu- 150,00 
zł, Mostkowie- 600,00 zł, Rychnowie- 500,00 zł, Dzikowie- 800,00 zł, Płonnie- 
1500,00 zł.  Burmistrz wyraził zgodę na zlecenie ww. napraw. 

 

35. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej o wyrażenie zgody na 
wykonanie wykopu do studzienki kanalizacyjnej usytuowanej na działce nr 134/11      
obr. 2 B-ek, stanowiącej własność Gminy Barlinek, w celu udrożnienia kanalizacji. 
Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek pod warunkiem przywrócenia terenu do 
stanu pierwotnego.  

 

36. Burmistrz Barlinka zaakceptował ofertę na usługę podlewania terenu boiska                  
w Moczkowie na dz. nr 161/25 obr. Moczkowo za kwotę 1.400,00 zł brutto za okres 
06.06.2018r.- 30.06.2018r.  

 

 
 
III. W zakresie spraw finansowo-budżetowych: 

 

1) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Łubianka o uruchomienie 
środków w kwocie 2.607,85 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie. 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 Łubianka                                        

o uruchomienie środków w kwocie 8.950,00 zł brutto przyznanych Sołectwu                
w ramach Funduszu Sołeckiego na budowę siłowni zewnętrznej. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

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

środków w kwocie 1.400,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na wyposażenie świetlicy. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, 
gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 
2018 rok. 
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4) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Dziedzice                                       

o uruchomienie środków w kwocie 1.200,00 zł brutto przyznanych Sołectwu                
w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie. 
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 Łubianka o uruchomienie 

środków w kwocie 2.000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację imprezy kulturalno-sportowej- Dzień Dziecka, Dzień 
Matki. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie                
i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
6) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Moczkowo o uruchomienie 

środków w kwocie 1.400,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na organizację imprezy kulturalno-sportowej- Dzień Dziecka. 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 Krzynka o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na: 
- doposażenie świetlicy wiejskiej w wysokości 1300,00 zł.  
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
- warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców  w wysokości 250,00 zł 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
8) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Stara Dziedzina                            

o uruchomienie środków przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na 
spotkanie integracyjne – Dzień Dziecka w wysokości 250,00 zł. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota zostały 
zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
9) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Płonno o uruchomienie 

środków przyznanych Sołectwu   w ramach Funduszu Sołeckiego na naprawę placu 
zabaw w wysokości 1350,00 zł. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż 
wnioskowane zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 
rok. 

 

10) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Mostkowo o uruchomienie 
środków przyznanych Sołectwu   w ramach Funduszu Sołeckiego na: 
- festyn z okazji Dnia Dziecka w wysokości 3500,00 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
- zakup namiotów estradowych w wysokości 4052,60 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
Burmistrz polecił RGN.VII. dokonanie stosownego rozeznania cenowego,                       
po złożeniu wniosków przez pozostałe sołectwa w tym zakresie.  
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- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mostkowo w wysokości  5000,00zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
- festyn rodzinny w wysokości  1000,00 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
- zakup ławek z oparciem w wysokości 6000,00 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
Burmistrz polecił RGN.VII. dokonanie stosownego rozeznania cenowego,                   
po złożeniu wniosków przez pozostałe sołectwa w tym zakresie oraz wystąpienie do 
Sołectwa Mostkowo o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania miejsca 
usytuowania ławek.  
-zakup tablic ogłoszeniowych z nazwą sołectwa w wysokości 3000,00 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
Burmistrz polecił RGN.VII. dokonanie stosownego rozeznania cenowego,                             
po złożeniu wniosków przez pozostałe sołectwa w tym zakresie oraz wystąpienie                                  
do Sołectwa Mostkowo o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania miejsca 
usytuowania tablic ogłoszeniowych. 

 
11) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Dzikówko o  uruchomienie 

środków przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu Sołeckiego na Dzień Dziecka 
na sportowo w wysokości 600,00 zł. 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 Strąpie o uruchomienie 

środków przyznanych Sołectwu   w ramach Funduszu Sołeckiego na: 
-Dzień Dziecka na sportowo w wysokości 2000,00 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
-bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie w wysokości  3500,00 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
Burmistrz polecił RGN.VII. wystąpienie do Sołectwa Strąpie o uzupełnienie 
wniosku o ofertę w zakresie usługi wykaszania terenów zielonych. 

 
13) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Rychnów                                         

o uruchomienie środków przyznanych Sołectwu   w ramach Funduszu Sołeckiego 
na: 
- zakup i montaż tablicy ogłoszeń w wysokości 2000,00 zł. 
Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 
Burmistrz polecił RGN.VII. dokonanie stosownego rozeznania cenowego,                        
po złożeniu wniosków przez pozostałe sołectwa w tym zakresie oraz wystąpienie 
do Sołectwa Rychnów o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania miejsca 
usytuowania tablicy ogłoszeń. 
-Dzień Dziecka w wysokości 1000,00 zł.  
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Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane zadanie i kwota 
zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok. 

 
14) Burmistrz Barlinka zapoznał się z pismem (nr sprawy IXKWO-332/2018)                                

z 16.05.2018r. jako ostateczne wezwanie do uregulowania zobowiązań. Firma 
Energa- Obrót SA z siedzibą w Gdańsku przekazała sprawę do Lindorff Szczurowski 
& Wspólnicy Kancelaria Prawna celem windykacji należności. Wg. zapisów umowy 
z Firma Energa -Obrót SA mieliśmy prawo naliczyć należności karne, co Gmina 
uczyniła. Sprawa została przekazana do Radcy Prawnego Gminy Barlinek celem 
analizy.  

 
15) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Równo o uruchomienie 

środków w kwocie 500,00 zł brutto przyznanych Sołectwu   w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu 
rekreacyjnych w Laskówku i Równie. 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 10.052,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
Sołeckiego na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu placu gminnego 
przy ul. Wiosennej. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek, gdyż wnioskowane 
zadanie i kwota zostały zaplanowane w Funduszu Sołeckim na 2018 rok.  

 
17) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Ożar o uruchomienie 

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

 
18) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Ożar o uruchomienie 

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

 
19) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Równo o uruchomienie 

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

 
20) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Lutówko o uruchomienie 

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

 
21) Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem Sołectwa Osina o uruchomienie 

środków w kwocie 1000,00 zł brutto przyznanych Sołectwu w ramach Funduszu 
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Sołeckiego na realizację zadania polegającego na organizacji Dnia Dziecka. 
Burmistrz 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 biurowych    dla 
Urzędu Miejskiego w Barlinku” Firmy Spółdzielnia Inwalidów Warta                            
ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. za kwotę 23.223,51 zł brutto. Burmistrz zaakceptował 
powyższą ofertę i wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 

 

V. W zakresie spraw Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych : 

 

1. Burmistrz Barlinka zapoznał się z wnioskiem SP Nr 4 w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku na: 

• wymianę zaworów przy rurach doprowadzających wodę do CO – 11 000,00 zł,  
• regulację i wymianę zaworów i termostatów CO na segmentach A,B i C                         

85 000,00 zł. 
Burmistrz wyraził zgodę na wymianę zaworów przy rurach doprowadzających wodę 
do CO, sprawa regulacji i wymiany zaworów i termostatów CO zostanie rozpatrzona 
w terminie do 20.06.2018r. 

 

2. Burmistrz Barlinka zapoznał się z informacją dotyczącą podjęcia współpracy                        
z Nadleśnictwem Barlinek, dot. realizacji projektu „Obszary Natura 2000 szansą 
wzbogacenia bioróżnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”. 
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Burmistrz Barlinka wydał następujące zarządzenia: 
 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 
W sprawie Data Uwagi 

1. 
80/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok. 
30.05.2018 Skarbnik 

2. 
81/2018 

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 

rok. 
30.05.2018 Skarbnik 

3. 
82/2018 

Zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok.  
30.05.2018 Skarbnik 

4. 

83/2018 

Wprowadzenia do użytku planu obrony 

cywilnej Gminy Barlinek.  
30.05.2018 

OC 

Traci moc 

Zarządzenie Nr 

164/2012  

5. 

84/2018 

Organizacji stałego dyżuru burmistrza na 

czas zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny.  
30.05.2018 

OC 

Traci moc 

Zarządzenie Nr 

250/2013 

6. 

85/2018 

Ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego 

w Barlinku na czas zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa pracy i wojny.  
30.05.2018 

OC 

Traci moc 

Zarządzenie Nr 

32/2010 

7. 

86/2018 

Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 
30.05.2018 

OC 

Traci moc 

Zarządzenie Nr 

114/2007 

8. 

87/2018 

Przygotowania stanowiska kierowania w 

razie wewnętrznego lub zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 

oraz wojny.  

30.05.2018 

OC 

Traci moc 

Zarządzenie Nr  

47/2008 

9. 

88/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem 

oraz dzierżawę, w drodze 

bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Barlinek.  

15.06.2018 RGN.VI. 

10. 

89/2018 

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, 

przeznaczonych do oddania w najem, 

w drodze bezprzetargowej, 

stanowiącej własność Gminy Barlinek, 

oddanych w administrowanie 

Barlineckiemu Towarzystwu 

19.06.2018 RGN.VI. 
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Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 

Barlinku. 
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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 39/5, położonej w 

obrębie Moczydło, o pow. 303,38 m2, z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; 
2) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 665/56, położonej w 

obrębie 2 m. Barlinek (przy ul. Sosnowej),  o pow. ok 33 m2, z przeznaczeniem na parking; 
3) część nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 799/6, 799/7 

799/8 obręb 2 m. Barlinek o pow. ok 75,00 m2, z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny;  
4) część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 667 obręb 1 m. 

Barlinek o łącznej pow. ok 450 m2 z przeznaczeniem ok. 100 m2 na postój samochodów oraz ok. 
350 m2 na ogród rekreacyjno-uprawny.  

 
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas 
oznaczony – do 5 lat. 
 

1) Nieruchomość gruntowa oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 233/12 o pow. 329,00 m2, 
położoną w obrębie 2 m. Balinek (przy ul. Jeziornej) z przeznaczeniem na: 60 m2 na 
usytuowanie czterech garaży blaszanych oraz 269 m2 na strefę komunikacji. 

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

1) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 262/5 o pow. 0,2270 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

2) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 262/7 o pow. 0,0220 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

3) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 262/9 o pow. 0,0257 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

4) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 262/14 o pow. 0,0808 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

5) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 262/15 o pow. 0,0173 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

6) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 262/16 o pow. 0,0609 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

7) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 262/17 o pow. 0,0069 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

8) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 267/4 o pow. 0,0044 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

9) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 267/5 o pow. 0,0979 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne; 

10) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 267/8 o pow. 0,3285 ha, 
położona w obrębie 1 m. Barlinek (przy ul. Kombatantów) z przeznaczeniem na cele rolne. 
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Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka 

 
1. W Barlineckim Ośrodku Kultury odbył się XI Festiwal Piosenki Niemieckiej (23.05). 

2. Uczestniczono w obchodach Święta Prenzlau (26.05). 

3. W Barlinku odbyły się Mistrzostwa Województwa Ośrodków Szkolenia i Wychowania w piłce 
nożnej (26.05). 

4. Uczestniczono w Święcie ulicy Adama Mickiewicza w Barlinku (26.05). 

5. Otwarto do użytkowania Plac zabaw na Os. Górny Taras – wspólne przedsięwzięcie Gminy 
Barlinek oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” i Lions Club Barlinek (30.05). 

6. Uczestniczono w walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 
(04.06). 

7. W Mostkowie odbyły się VII Mini Igrzyska Przedszkolaków (06.06). 

8. W Barlineckim Ośrodku Kultury, z okazji 10.lecia wdrażania projektu Marki Barlinka – 
Europejska Stolica Nordic Walking, odbyła się polsko – niemiecka konferencja (07.06). 

9. Uczestniczono w uroczystym otwarciu Biura Agenta PZU w Barlinku (08.06). 

10. Uczestniczono w zebraniu delegatów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” (09.06). 

11. Uczestniczono w podsumowaniu roku działalności Pracowni Ceramiki Unikatowej (09.06). 

12. Uczestniczono w zakończeniu roku szkolnego dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod 
Topolą” w Barlinku. 

13.  Odbyły się Walne Zgromadzenia Wspólników spółek z o.o.: PGK i BTBS (13 i 15.06). 

14. Uczestniczono w uroczystej Gali II edycji Ogólnopolskiego Konkursu ZOZ, zorganizowanej 
przez Fundację JOYAIM (15.06). 

15. Odbyła się XII Gala Taneczna Feeling Dance Group (15.06). 

16. Uczestniczono w Wojewódzkich Obchodach 60.lecia Ochotniczych Hufców Pracy w Rowie 
(18.06). 

17. Uczestniczono w Jubileuszu 40.lecia Koła Terenowego w Barlinku Polskiego Związku 
Niewidomych (19.06). 

 

 

 

 

 

 


