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SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku przedstawia Radzie Miejskiej oraz obywatelom
naszego miasta i gminy, sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 1998 do 2000 r.

Okres ten charakteryzuje się wieloma zmianami, jakie zaszły w naszym kraju. Miały
one bezpośredni wpływ na rozwój naszej gminy.

Od stycznia 1999 roku zaczęły funkcjonować dwa nowe szczeble samorządu − powiat
i województwo. Mamy tam swoich reprezentantów.

Tu w gminie odczuliśmy bezpośrednio wprowadzenie reformy oświaty podstawowej
i służby zdrowia. W okresie tym nawarstwiły się problemy wsi i rozwoju rolnictwa. Rok
1999 to okres dużych problemów naszych największych pracodawców ZUO „BOMET”
i Barlineckiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego.

W ostatnich dwóch latach Zarząd MiG nie ograniczał się tylko do zadań stawianych
przez Radę Miejską, podejmował wiele inicjatyw własnych oraz był otwarty na uwagi
i propozycje. Cele zostały określone w strategii ekorozwoju gminy. Celem nadrzędnym jest:
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY.

Aby go osiągnąć, zwłaszcza przez najbliższe pokolenie Zarząd dążył do rozwoju
oświaty w gminie.
Dlatego:
− rozpoczęto modernizację ostatniego segmentu Szkoły Podstawowej Nr 4,
− rozpoczęto prace mające na celu dokończenie budowy obiektu szkolno − wiejskiego
w Mostkowie,

− powołano Ośrodek Dydaktyczny Akademii Rolniczej w Szczecinie, gdzie zaocznie studiuje
już około 200 osób.

Aby przyspieszyć rozwój gospodarczy:
− przystąpiono do opracowania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego,
− wykonano szereg inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, zaopatrzenia
w wodę, odbiór ścieków, zagospodarowanie odpadów komunalnych,

− ściągnięto nowych inwestorów: BARLINEK SA, STOCZNIA SZCZECIŃSKA, KLAUS BORNE,
PRIGNITZ, NETTO.

Okres ten, to dynamiczny rozwój kultury i kontaktów międzynarodowych.

Rok 2000 jest rokiem przełomu, dziesiątą rocznicą samorządności lokalnej. Mamy
świadomość olbrzymiej drogi jaką przeszła społeczność naszego miasta i gminy. Wiemy jak
wiele zadań przed nami. Mamy wiedzę i pomysły na ich realizację.

Zygmunt Siarkiewicz
Burmistrz

JÓZEFOWI JERZEMU FALIŃSKIEMU

BURMISTRZOWI W LATACH 1994 − 1999, OBECNEMU MARSZAŁKOWI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZA DOTYCHCZASOWY WKŁAD W ROZWÓJ NASZEJ GMINY

ZARZĄD:

Z. SIARKIEWICZ, A. PAKOSZ, S. PIWOWARCZYK,
S. OPATOWICZ, J. MIDUCH, R. MUCEK.
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Dnia 11.10.1998 r. odbyły się wybory do Rady
Miejskiej w Barlinku.

Członkami Rady Miejskiej w Barlinku są:

1. Sznabowicz Edward – Klub SLD
– Przewodniczący Rady Miejskiej

2. Adryjanowski Mieczysław – Klub SLD
– Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Praworządności

3. Blezień Zbigniew – Klub AWS

4. Cimochowska Grażyna – Klub AWS

5. Drewniak Stanisław – Klub SLD
− Przewodniczący Komisji Finansowo–
Budżetowej i Planowania Gospodarczego

6. Janas Jan – Klub AWS

7. Kasprzak Halina – Klub AWS

8. Kłoda Kazimierz – Klub SLD

9. Lang Marianna – Klub SLD

10. Ligenza Elżbieta – Klub UW

11. Łentek Kazimierz – Klub SLD

12. Miduch Jan – Klub SLD

13. Mucek Ryszard – Klub SLD

14. Olkiewicz–Fijałkowska Halina
– Klub UW

15. Opatowicz Stanisław – Klub SLD

16. Piestrzeniewicz Zbigniew –Klub SLD
– Z−ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
– Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń

17. Piwowarczyk Stefan – Klub SLD

18. Potyra Andrzej – Klub UW

19. Polko Michał – Klub SLD

20. Pyciak Mieczysław – Klub SLD
– Przewodniczący Komisji GKiMBRiOŚ

21. Resiak Leonarda – Klub SLD

22. Siarkiewicz Zygmunt
– Burmistrz MiG Barlinek

23. Sikorski Krzysztof – Klub AWS

24. Stolarska Ewa

25. Szczyglewski Mieczysław – Klub SLD −
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

26. Śnieżewski Tadeusz – Klub AWS

27. Zagata Ireneusz – Klub SLD
– Z−ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

28. Zieliński Grzegorz – Klub AWS
− Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywa−
nia Problemów Alkoholowych

Rada Miejska dokonała wyboru Zarządu
Miasta i Gminy w składzie:

1. Józef Jerzy Faliński – Burmistrz
– Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy

2. Zygmunt Siarkiewicz
– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

3. Jan Miduch − członek

4. Ryszard Mucek − członek

5. Stanisław Opatowicz − członek

6. Stefan Piwowarczyk − członek.

W związku z wyborem p. Józefa Jerzego
Falińskiego na funkcję Marszałka Wojewódz−
twa Zachodniopomorskiego, funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Barlinek objął p. Zygmunt Siar−
kiewicz w dn. 10.02.2000 r.

Na Zastępcę Burmistrza MiG Barlinek wy−
brano w dn. 30.03.2000 r. p. Amelię Pakosz.

Po odwołaniu z funkcji Sekretarza Miasta
i Gminy p. Teresy Lewczuk dokonano wyboru
p. Elżbiety Wrońskiej w dn. 24.02.2000 r.

RADA MIEJSKA
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Od 1999 roku do czerwca 2000 Rada
 Miejska podjęła łącznie 121 uchwał m.in.
dotyczyły one:

1 – przyjęcia Strategii Ekorozwoju Miasta
i Gminy Barlinek,

2 – przystąpienia do zmian w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego, przed−
miotem których jest zmiana przeznacze−
nia działek położonych w obrębie 1 Barli−
nek z sadów, ogrodów, upraw polowych
na produkcyjno–składowe,

3 – przekształcenia szkół podstawowych:
nr 1 i 4 w Barlinku oraz szkół podstawo−
wych w Dziedzicach, Mostkowie, Osinie,
Płonnie i Rychnowie o dotychczasowej
strukturze organizacyjnej klas I – VIII
w sześcioletnie szkoły podstawowe,

4 – utworzenia w Barlinku terenowego oddzia−
łu dydaktycznego Akademii Rolniczej
w Szczecinie,

5 – założenia z dniem 01.09.2000 r. Publicz−
nego Zespołu Szkół w Barlinku przy ulicy
Leśnej 10, Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Barlinku,

6 – przystąpienia do realizacji budowy obiek−
tów sportowych i zagospodarowania
terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4
i Gimnazjum Nr 2 w Barlinku przy
ul. Kombatantów,

7 – określenia zasad finansowania przez
Gminę Barlinek zadań termomoderniza−
cyjnych realizowanych na wspólnotach
mieszkaniowych,

8 – przystąpienia do budowy budynku komu−
nalnego w ramach Barlineckiego Towarzy−
stwa Budownictwa Społecznego,

9 – poręczenia finansowego kredytu zaciągnięte−
go przez Spółdzielnię Mieszkaniową Własno−
ściowo – Lokatorską „DOM” w Barlinku na
budowę mieszkań, (dwukrotnie)

10 – określenia zasad nabycia przez Gminę
Barlinek nieruchomości zabudowanych
położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej,
od Barlinek S.A.  na cele turystyczne
w zamian za zadłużenia Barlineckiego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego,

11 – poręczenia kredytu dla ZUO – „Bomet”,

12 – emisji obligacji przez Miasto i Gminę
Barlinek,

13 – realizacji programu estetyzacji terenu
miasta i gminy Barlinek,

14 – uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku,

15 – nawiązania współpracy partnerskiej
między Miastem i Gminą Gryfino
a Miastem i Gminą Barlinek,

16 – przejęcia budynku przychodni miejskiej.

Delegacja Barlinka z wizytą w Schneverdingen
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INFORMACJE OGÓLNE

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rze−
cząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia
28 lipca 1993 roku, spowodował zmiany niektó−
rych ustaw, między innymi ustawy prawo o ak−
tach stanu cywilnego.

Z dniem 16 listopada 1998 r., od chwili za−
warcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie
skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeń−
stwa zgodnie z prawem polskim.

Pierwszy związek kanoniczny w tut. USC za−
rejestrowano 30 grudnia 1998 r.

Ilość sporządzonych aktów małżeństw

1998 r. − 117 w tym kanoniczny   1
1999 r. − 120          //   61
2000 r.(VI) −   41          //   23

Ilość sporządzonych aktów urodzeń:

1998 r. − 463
1999 r. − 480
2000 r. (VI) − 236

Ilość sporządzonych aktów zgonu:

1998 r. − 264
1999 r. − 239
2000 r. (VI) − 119

Jubileusze złotych godów małżeńskich:

1998 r. − 16
1999 r. − 14

Jubileusze srebrnych godów małżeńskich:

1998 r. − 59
1999 r. − 67

Stan ludności:

1998 1999 2000
12.31 12.31 06.30

MIASTO 14.970 14.976 14.873

GMINA  5.238  5.238  5.240

RAZEM: 20.208 20.214 20.113

Zameldowania:

1998 1999 2000
12.31 12.31 06.30

MIASTO 113  94 41

GMINA   37  59 26

RAZEM: 150 153 67

Wymeldowania:

1998 1999 2000
12.31 12.31 06.30

MIASTO 148 171 46

GMINA  86 69 33

RAZEM: 234 240 79

Urodzenia:

1998 1999 2000
12.31 12.31 06.30

MIASTO 137 163 61

GMINA  66  63 23

RAZEM: 203 226 84

Zgony:

1998 1999 2000
12.31 12.31 06.30

MIASTO 114 109 51

GMINA  38  49 42

RAZEM: 152 158 93
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FINANSE

2. Główne kierunki wydatków budżetowych gminy.

 Po przejęciu szkół podstawowych przez gmi−
nę w 1996 r. najwięcej wydatków gmina prze−
znacza na oświatę i wychowanie.

W 2000 r. wydatki te łącznie z wydatkami na
budowę szkół osiągną udział 48,8 % wydatków
budżetu.

 Na drugim miejscu w wydatkach budżetu
znajduje się Opieka Społeczna (łącznie z wypłatą
dodatków mieszkaniowych).

 Na trzecim miejscu znajdują się wydatki na
gospodarkę komunalną, liczone łącznie z inwe−
stycjami.

 Na kolejnym miejscu są wydatki admini−
stracyjne (łącznie z kosztami działalności Rady
Miejskiej), i pozostałe wydatki.

 W ostatnich latach udział wydatków admi−
nistracyjnych zmalał z 12,9 % w 1998 do 11,0 %
planowanych wydatków w 2000 roku.

Struktura dochodów Gminy w latach 1998-2000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 1999 2000
(plan)

Pozostałe dochody

Dotacje

Sprzedaż i dzierżawa majątku gminnego

Subwencje

Podatki i opłaty lokalne

 Strukturę dochodów budżetowych w latach
1998 − 2000 przedstawia załączony wykres.

1. Główne zródła dochodów gminy.

 Głównymi zródłami dochodów budżetu gmi−
ny w latach 1998 i 1999 były podatki i opłaty
lokalne oraz subwencje.

 W grupie podatków i opłat lokalnych naj−
większe dochody gmina uzyskała z udziału w po−
datku dochodowym od osób fizycznych oraz po−
datku od nieruchomości, a następnie z podat−
ków: rolnego, leśnego i od środków transporto−
wych. Podobnie będzie w 2000 roku.

W grupie subwencji największą kwotę stano−
wi subwencja oświatowa, następnie subwencja
rekompensująca utracony podatek od środków
transportowych oraz ustawowe zwolnienia w po−
datku leśnym i rolnym.

 W 2000 roku dużą część subwencji stanowi
subwencja ogólna (wyrównawcza), przyznana

gminie ze względu na stosunkowo niskie docho−
dy w 1999 roku (nie płacenie podatku od nieru−
chomości przez ZUO „Bomet” i Barlinek” SA).
Aktualnie oba te zakłady płacą podatek od nie−
ruchomości.

 W 2000 r. w subwencji oświatowej zawarta
jest subwencja na Liceum Ogólnokształcące, któ−
rej gmina w poprzednich latach nie otrzymywała.

W strukturze dochodów gminy w ostatnich
latach należy zauważyć malejący udział docho−
dów ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminne−
go, ponieważ tego majątku jest coraz mniej.

 W 2000 r. kwota, a tym samym udział dota−
cji może się do końca tego roku zwiększyć.
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 Strukturę wydatków budżetowych w latach 1998 − 2000 przedstawia załączony wykres.

 W latach 1998 − 2000 wzrastają wydatki na
inwestycje z 2.086 tys. zł w 1998 r. do planowa−
nych 3.911 tys. zł w 2000 r. Udział inwestycji
w wydatkach budżetu wzrasta z ok. 11 % do
ok. 17 %.

Struktura wydatków Gminy w latach 1998-2000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 1999 2000
(plan)

Pozostałe wydatki

Administracja państwowa i samorządowa

Gospodarka komunalna

Opieka społeczna

Oświata i wychowanie

 Na sfinansowanie planowanych inwestycji
gmina wyemituje w 2000 roku po raz pierwszy
obligacje komunalne o wartości 3 mln. zł.

 Zadania inwestycyjne przedstawione zosta−
ną w dalszej części opracowania.

Lp.
Lata

1998 1999 2000
Określenie plan

I. 1. Plan dochodów budżetu
2. Wykonanie
3. % wykonania planu

18.145
18.023

99,3

18.507
18.824
101,7

20.198

II. 4. Plan wydatków budżetu
1. Wykonanie
2. % wykonania planu

18.773
18.095

96,4

20.537
19.785

96,3

23.266

III. 3. Plan wydatków inwestycyjnych
4. Wykonanie
5. % wykonania planu

2.605
2.086
80,0

2.639
2.149
81,4

3.911

IV. Udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem (w %)

11,5 10,9 16,8

Realizacja budżetów Miasta i Gminy w latach 1998 − 2000.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 1998 − 2000

w tym:

Środki własne
gminy

1998

1999

2000
(plan)

1.005.459

1.097.404

1.152.000

393.579

532.711

703.500

611.680

564.693

448.500

Dotacje UW
Rok Kwota wypłacona



10 Sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku za okres 1999−2000

INWESTYCJE

Polityka inwestycyjna gminy w obecnej ka−
dencji, jest kontynuacją opartą na zasadach
z kadencji poprzedniej t.j.:

1. Maksymalizowanie udziału wydatków in−
westycyjnych w całości budżetu.

2. Rozpoczynanie tych inwestycji, na które
można pozyskać środki z zewnątrz (poniższe ze−
stawienie przedstawia wykaz wszystkich inwe−
stycji latami z zaznaczeniem tych dofinansowa−
nych z zewnątrz).

3. Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji,
na które można uzyskać atrakcyjne kredyty lub
pożyczki.

Wynika ona m.in. z takich dokumentów jak:
− strategia ekorozwoju gminy
− plan ogólny zagospodarowania
− deklaracja wyborcza Sojuszu Lewicy Demo−

kratycznej w wyborach do Rady Miejskiej.

A. Inwetycje zakończone

1. Modernizacja drogi do Moczydła.
Wykonawca prac został wybrany w 1997 r.

w drodze przetargu nieograniczonego i było to
Przedsiębiorstwo Produkcyjno−Handlowo−Usłu−
gowe „BAŚ” z Gorzowa Wlkp. Wartość umowna
została ustalona na kwotę 247.311zł (bez podat−
ku VAT). Łącznie z podatkiem VAT wartość wy−
nosi 293.512,77 zł. Prace zostały rozpoczęte w
lipcu 1997 roku i do końca 1997 r. wydatkowa−
no środki finansowe w kwocie 185,081 zł. Wyko−
nano dwuwarstwową nawierzchnię z kruszywa
naturalnego. Otrzymano dotację w kwocie 44.500
zł z Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w Gorzowie Wlkp. W 1998r.
dokonano spryskania górnej warstwy emulsją
asfaltową i wydatkowano kwotę 114.211,77 zł.

Prace zostały zakończone w czerwcu 1998r.
Łącznie wartość tej inwestycji wyniosła 300.012,77
zł z tego 293.512,77 zł to wartość prac, a 6500 zł
to koszty opracowania dokumentacji i nadzoru.
Wykonano modernizację drogi dł. 4,45 km. War−
tość 1m kw. drogi wynosi 13,48 zł.

2. Wykonanie nawierzchni ulic.
W maju 1998r. został przeprowadzony prze−

targ nieograniczony na wykonanie nawierzchni
ulic: Szpitalnej, Słowackiego, Dworcowej i Tune−
lowej oraz remonty cząstkowe ulic w Barlinku.
Wykonawcą robót zostało wybrane Przedsiębior−
stwo Robót Drogowych z Choszczna. Zgodnie
z przetargiem wartość prac wynosiła 250.198
zł. i taka kwota została zapłacona wykonawcy.
Kwota 3.260 zł to koszty nadzoru. Łącznie wy−
datkowano kwotę 253.458 zł i wykonano
7.872,10 mkw. nawierzchni. Wartość 1 mkw.
nawierzchni wynosi 32,20 zł. W tym:

a/ Ulica Szpitalna
Wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy o

pow. 1.489,3 mkw. oraz parking z polbruku o pow.
192 mkw. Wartość inwestycji wynosi 62.353 zł.

b/ Ulica Słowackiego
Wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy

o pow. 2.384,3 m kw. Wartość inwestycji wy−
nosi 67.775 zł.

c/ Ulica Dworcowa
Wykonano podbudowę i nawierzchnię bitu−

miczną ulicy o pow. 980,3 m kw. Wartość inwe−
stycji wynosi 51.557 zł.

d/ Ulica Tunelowa
Wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy

o pow. 3.018,2 m kw. Wartość inwestycji wyno−
si 71.773 zł.

W/w prace zostały zakończone i odebrane
w wrześniu 1998r.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków
 w Lutówku.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej
na wybór wykonawcy w październiku 1997r.
(przetarg unieważniono, wpłynęła tylko jedna
oferta) udzielono zamówienia z wolnej ręki dla
oferenta, który złożył ofertę na wykonanie tych
prac i było to Przedsiębiorstwo Budowlano−Re−
montowe „PBR” Spółka z o.o. w Barlinku, na
kwotę 343.503 zł.

Prace zostały rozpoczęte w listopadzie 1997
roku. W 1997 roku wydatkowano kwotę 200.000
zł z tego 100.000 zł to środki z Wydziału Ochro−
ny Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gorzo−
wie Wlkp. W 1998 roku wydatkowano kwotę
160.135,89 zł z budżetu gminy i 80.000 zł po−
życzka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro−
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dowiska w Szczecinie, zaciągnięta przez Spółkę
Wodną „Płonia” w Barlinku. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 440.135,89 zł Odbiór prac zo−
stał dokonany w listopadzie 1998 roku.

W ramach prac modernizacyjnych wykonano:
1. Modernizację budynku przepompowni.
2. Modernizację komór „MINIBLOK” m−9,

kpl.1.
3. Komorę zasuw z kręgów betonowych

Dn 1200 z zaworami motylkowymi
z napędem elektrycznym Dn 100
i Dn 150 kpl.1.

4. Przepompownię recyrkulacyjną z kręgów
betonowych Dn 1200 kpl. 1.

5. Osadnik wtórny.
6. Komorę pomiarową.
7. Rurociągi technologiczne z kształtkami

i armaturą z PCV: Dn 110 − 58 m,
Dn 160 − 7m, Dn 225 − 19 m.

8. Zewnętrzną instalację elektryczną oświe−
tleniową i zasilającą oraz automatykę
i sterowanie kpl. 1.

4. Budowa zasilania energetycznego hydrofornii
Górny Taras.

W sierpniu 1998 roku został przeprowadzo−
ny przetarg nieograniczony na budowę linii ka−
blowej 0,4 kV i sterownicze zasilanie hydrofornii
przy ul. Kombatantów w Barlinku.

Wykonawcą robót zostało wybrane Przedsię−
biorstwo Budowlano−Remontowe „PBR” Spółka
z o.o. w Barlinku. Wartość umowna po przetar−
gu wynosi 71.636,50 zł, i taka kwota została
zapłacona. W ramach tej inwestycji ułożono ka−
bel zasilający 0,4 kV dł. 630 m, kabel sterowni−
czy dł. 510 m, zamontowano szafę sterowniczą
AKP kpl. 1. Prace zostały odebrane w dniu 17
grudnia 1998 roku.

Wykonanie tej inwestycji umożliwia w przy−
padku przerw w dostawie energii z Zakładu Ener−
getycznego, zasilanie hydrofornii z agregatu prą−
dotwórczego z oczyszczalni ścieków.

5. Wykonanie instalacji c.o. w budynku
ul. Kozia nr.9.
W 1998 roku wykonano instalację c.o. we−

wnętrzną w budynku mieszkalnym przy ul. Ko−
ziej 9 i przyłącze sieci c.o. do w/w budynku.
Wartość wykonanych prac wynosi 65.416 zł.
Wykonanie powyższej inwestycji spowodowało
likwidację istniejących indywidualnych emito−
rów (likwidacja pieców kaflowych). Wykonano
również przyłącze do budynku nr 8 i wydatko−
wano kwotę 24.951 zł.

6. Modernizacja ulicy Ogrodowej.
Wykonawca robót został wyłoniony w drodze

przetargu nieograniczonego i jest to Prywatne
Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAX” s.c. ze
Strzelec Krajeńskich. Rozpoczęcie prac nastąpi−
ło w listopadzie 1997 roku. Zakończenie prac

nastąpiło w listopadzie 1998 roku. Wartość prac
wynosi 785.125,88 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:
− rozebranie istniejącej nawierzchni z trylin−

ki − 4.224 m kw.
− rozebranie istniejących chodników − 1,171

m kw.
− wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej −

5.372 m kw.
− ułożenie nowej nawierzchni chodników z

polbruku − 1.598 m kw.
− ułożenie nowej nawierzchni na parkingach

z polbruku − 674 m kw.
− wykonanie przykanalików z rur betonowych

śr. 200 mm −35,20 m.
− wykonanie studzienek ściekowych szt. 4.
W trakcie realizacji został zwiększony zakres

prac polegający na:
− wykonanie przykanalików z rur betonowych

śr. 200 mm, dł. 16,8 m.
− wykonanie studzienek ściekowych szt.6.
− wykonanie koryta na odcinku od ul. Zielnej

do ul. Kombatantów wraz z wymianą kra−
wężników oraz wykonanie chodnika na tym
odcinku.

− regulacja studzienek szt. 47.
− wykonanie dodatkowego wjazdu na ul. Kom−

batantów.
W 1998 roku na tę inwestycję otrzymano

dotację z budżetu państwa na realizację inwe−
stycji infrastrukturalnych realizowanych w sys−
temie robót publicznych, jako zadania własne
gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezro−
bociem strukturalnym w kwocie 58.000 zł. Śred−
nia wartość 1 m kw. modernizowanej ulicy wy−
nosi 89,44 zł.

7. Budwa sygnalizacji świetlnej w Barlinku.
W 1998 roku kwota 50.000 zł została dofi−

nansowana dla zarządcy drogi t.j. Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych w Szczecinie. War−
tość inwestycji po przetargu wynosiła 119.644 zł
+ obowiązujący podatek VAT. Całość prac nad−
zorował i prowadził Zarząd Dróg Lipiany. Reali−
zacja tego zadnia miała na celu usprawnienie
ruchu na tym skrzyżowaniu.

8. Modernizacja obiektów plaży.
W 1998 roku realizowane były pomosty na

plaży w ramach robót publicznych. Na realizację
tej inwestycji budżet przeznaczył środki finanso−
we dla BOSTiR−u w wysokości 50.000 zł. Rejo−
nowy Urząd Pracy w Myśliborzu zrefundował
środki finansowe − płace dla pracowników robót
publicznych w kwocie 30.000 zł. Łącznie war−
tość inwestycji wynosi 130.000 zł.

9. Budowa wodociągu Stara Dziedzina - Jarząbki.
Wykonawca robót został wybrany we wrze−

śniu 1998 roku w drodze przetargu nieograni−
czonego i jest to Przedsiębiorstwo Budowlano−
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Remontowe „PBR” Spółka z o.o. w Barlinku.
Wartość umowna wynosiła łącznie z podatkiem
VAT 195.120,92 zł.

Zakres prac obejmował budowę:
− sieć wodociągową średnicy 110 mm,

dł. 3.265 m.
− przyłączy z rur PE dł. 330 m.
− hydranty podziemne szt. 4.
W trakcie realizacji prac wystąpiła koniecz−

ność wymiany instalacji elektrycznej w stacji
wodociągowej w Starej Dziedzinie, oraz zmiany
trasy wodociągowej w Jarząbkach. wartość tych
prac wyniosła 24.281,04 zł, co stanowi 12,4%
wartości umowy.

Nadzór nad tymi pracami pełniła Spółka Wod−
na „Płonia” w Barlinku za kwotę 4.000 zł. ogó−
łem na tę inwestycję wydatkowano kwotę
223.401,96 zł. Zakończenie prac nastąpiło w ma−
ju 1999 roku.

W ramach tej inwestycji wykonano:
− sieć wodociągową z rur PCV śr. 110 mm,

dł. 3.278 m.
− przyłącza z rur PE dl. 383 m.
− hydrant p.poż. szt.4.
− system stałego ciśnienia „Hydro−MAX” kpl. 1.
− wymiana instalacji elektrycznej w hydro−

forni.
− prace remontowo−budowlane w hydroforni

(ocieplenie ścian stropu, wymiana drzwi,
wykonanie posadzek, malowanie wewnętrz−
ne i zewnętrzne).

Na realizację tej inwestycji w 1998 roku otrzy−
mano dotację w kwocie 20.000 zł ze środków
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Gorzowie Wlkp. Wykonanie tej inwe−
stycji spowodowało wyłączenie z eksploatacji 2
szt. hydroforni, w których brakowało wody oraz
była zła jakość wody, a hydrofornie wymagały
modernizacji.

10. Budowa ulicy Krętej w Barlinku.
W 1998 roku opracowano dokumentację bu−

dowlaną na budowę ulicy Krętej i uzyskano po−
zwolenie na budowę − Decyzja nr I−22/98 z dnia
1998−10−06 Urzędu Rejonowego w Myśliborzu.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Go−
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
o.o. w Barlinku. Realizacja tej inwestycji została
podzielona na II etapy.

I etap od budynku nr 15 do ul. Tunelowej
został wykonany w 1998 r. na kwotę 137.030,20
zł z tego 37.000 zł to dotacja z budżetu państwa
na realizację inwestycji infrastrukturalnych re−
alizowanych w systemie robót publicznych jako
zadania własne gmin zagrożonych wysokim bez−
robociem strukturalnym.

II etap od ulicy Tunelowej do ul. Słonecznej
był realizowany w 1999 roku na kwotę
236.345,74 zł. Ogółem wartość inwestycji wyno−
si 373.375,94 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano:
− nawierzchnię ulicy z trylinki − 2.822,74 zł.
− chodnik z płytek betonowych − 66 m kw.
− kanalizacja deszczowa z rur PCV śr. 20 mm,

dł. 231m.
− kanalizacja deszczowa z rur betonowych śr.

200 mm, dł. 87m.
− separator substancji ropopochodnych szt.1.
Inwestycja została zakończona w wrześniu

1999 roku.
Wartość 1 m kw. nawierzchni drogi wynosi

72,95 zł.

11. Budowa ulicy Chopina w Barlinku.
W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 72

poz. 26024 z dnia 1 lipca 1999 roku został ogło−
szony przetarg nieograniczony na realizację tego
zadania. Wykonawca robót został wyłoniony
w drodze przetargu i było to Przedsiębiorstwo
Prywatne „Bud−Mar” Marek Skierski z Moczko−
wa gm. Barlinek. Prace zostały rozpoczęte w wrze−
śniu 1999r. i zakończone w listopadzie 1999
roku.

Zakres prac obejmował budowę:
− kanalizacji deszczowej z rur PCV

śr. 250 mm dł. 171 m,
− drogi z płyt sześciokątnych

o pow. 1.395 m kw.,
oraz obsługę geodezyjną na łączną kwotę

123.295 zł brutto.
Nadzór nad tymi pracami prowadziła firma

Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold
Krasowski z Barlinka za kwotę 1.568,73 zł.
W trakcie realizacji inwestycji został zwiększo−
ny zakres prac o:

− wykonanie zatoki postojowej − 78 m kw.,
− wykonanie dojścia z płytek chodnikowych −

20 m kw.,
− wymiana włazu żeliwnego szt. 1,
na wartość 9.351,80 zł netto + należny poda−

tek VAT, co stanowi 8% wartości umowy.
W 1999 roku na tę inwestycję wydatkowano

środki finansowe w kwocie 134.315,50 zł. W
ramach tej inwestycji wykonano:

− kanalizację deszczową z rur PCV śr. 250
mm dł. 171 m,

− drogę z płyt sześciokątnych (trylinki) o pow.
1.473 m kw.,

− chodnik z płyt betonowych o pow. 20 m kw.

12. Wymiana sieci wodciągowej
 ul. Chopina - Kombatantów.
Prace te wykonała Spółka Wodna „Płonia” w

Barlinku − eksploatator sieci. W ramach tych
prac wymieniono sieć wodociągową z rur stalo−
wych o śr. 50 mm na rury z PCV i o śr. 110 mm
dł. 298 m i zamontowano hydranty p.poż. − 2
kpl. Wykonanie tej sieci spowodowało poprawę
dostawy wody w zakresie ilości i ciśnienia do−
starczonej wody w ten rejon miasta. Z budżetu
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gminy wydatkowano na ten cel środki finansowe
w kwocie 20.000 zł. Prace zostały zakończone
w grudniu 1999 roku.

13. Modernizacja hydroforni w Rychnowie.
W 1999 roku została opracowana dokumen−

tacja techniczna na modernizację tej hydroforni
przez Techniczne Usługi Budowlane w Choszcz−
nie. Projektant ten został wyłoniony w drodze
przetargu − negocjacje z zachowaniem konku−
rencji.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16
sierpnia 1999 roku Nr 94 poz. 34480 został ogło−
szony przetarg nieograniczony na modernizację
stacji wodociągowej z ujęciem wody w Rychnowie.
Wykonawcą tych prac zostało wybrane Przedsię−
biorstwo Prywatne „BUD−MAR” Marek Skierski z
Moczkowa gm. Barlinek. Wartość prac budowla−
no−instalacyjnych zgodnie z umową wynosi
262.718 zł brutto. Prace zostały zakończone w
styczniu 2000 r. lecz do chwili obecnej nie zostały
rozliczone. Inwestycje zgodnie z umową na eks−
ploatację wodociągów wiejskich prowadzi Spółka
Wodna „Płonia” w Barlinku. Wykonanie tych prac
wpłynęło na zabezpieczenie ciągłości dostawy wody
i zdecydowaną poprawę jej jakości.

14. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika
 ul. Myśliborska w Moczkowie.
W 1998 roku opracowano dokumentację

techniczna na budowę kanalizacji deszczowej
ul. Myśliborskiej w Moczkowie i ul. Gorzowskiej i
Stodolnej w Barlinku. Dokumentacja ta obej−
muje również budowę chodnika ul. Myślibor−
skiej w Moczkowie.

Na wykonanie powyższych prac uzyskano
pozwolenie na budowę.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
01 lipca 1999 roku Nr 72, poz. 26023 ogłoszono
przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji
deszczowej śr. 400 mm dł. 18 m, śr. 300 mm dł.
993 m, śr. 200 mm dł. 275 m oraz chodnika z
kostki polbrukowej o pow. 2.383 m kw. ul. My−
śliborskiej w Moczkowie.

Wykonawcą tych prac zostało wybrane Przed−
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KAPRI” S.A.
w Szczecinie. Umowa z wykonawcą została za−
warta na kwotę 815.019 zł brutto, z terminem
realizacji do 31 marca 2000 roku. Na realizację
tej inwestycji wydatkowano kwotę 683.803 zł, z
tego 88.000 zł dotacja z budżetu państwa na
inwestycje realizowane w ramach lokalnych pro−
gramów restrukturyzacyjnych i 50.000 zł to
udział Starostwa Powiatowego, oraz kwota
545.803 zł to środki z budżetu gminy. Z uwagi
na ograniczone środki finansowe ograniczono
zakres prac i wykonano:

− kanalizację deszczową śr. 400 mm dł. 17 m,
śr. 300 mm dł. 991 m, śr. 200 mm dł. 67 m,

− nawierzchnię chodnika z kostki polbruko−

wej o pow. 1.604,50 m kw.,
− wjazdy z kostki polbrukowej o pow. 110 m kw.
Prace zostały odebrane w kwietniu 2000 roku.

15. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 4
 na os. Górny Taras w Barlinku.
W związku z wprowadzeniem reformy oświa−

ty z dniem 01 września 1999 r. zaszła pilna
potrzeba dokończenia budowy segmentu szkoły
na os. Górny Taras w Barlinku.

Uwzględniając powyższe zlecono opracowa−
ne dokumentacji na dokończenie budowy
segmentu. Uzyskano pozwolenie na budowę −
Decyzja Nr I−6/99 z dnia 16 sierpnia 1999 roku
wydana przez Starostę Myśliborskiego.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
06 lipca 1999 roku Nr 74, poz. 26784 został
ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację
tego zadania. Na w/w przetarg wpłynęły 3 oferty
z tego tylko 1 oferta spełniała Specyfikację Istot−
nych Warunków Zamówienia. Przetarg został
unieważniony.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
08 września 1999 roku Nr 104 poz. 38287 po−
nownie został ogłoszony przetarg na realizację
tego zadania. W wyniku przetargu nieograniczo−
nego na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo
Budowlano−Remontowe „PBR” Spółka z o.o. w
Barlinku. Umowa na realizację tego zadania zo−
stała podpisana w dniu 12 października 1999
roku na kwotę 1.478.170, 56 zł + obowiązujący
podatek VAT z terminem realizacji do 30 czerw−
ca 2000 roku. W trakcie realizacji został zwięk−
szony zakres prac. Uwzględniając powyższe zo−
stał zmieniony termin realizacji – roboty we−
wnętrzne do dnia 20 lipca 2000 roku i roboty
zewnętrzne do dnia 15 sierpnia 2000 roku.

Odbiór prac na roboty wewnętrzne został za−
planowany na dzień 24 lipca 2000 roku. War−
tość prac zostanie określona po całkowitym jej
zakończeniu.

Inwestorem zastępczym jest Spółka Wodna
„Płonia” w Barlinku wybrana w drodze przetar−
gu nieograniczonego.

Podsumowanie.
Z opisanych wyżej inwestycji wynika, że w

omawianym okresie wykonano:
* sieci wodociągowe – 3.959 m.
* sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

– 1.616 m.
* linii energetycznej – 630 m.
* chodniki, parkingi i wjazdy – 4.262,50 m kw.
* drogi o nawierzchni utwardzonej

– 17.520 m kw.
* drogi gruntowej – 4.450 km.
* zmodernizowano oczyszczalnię ścieków

– szt.1
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* zmodernizowano hydrofornię – szt. 1.
* zamontowano separator – szt.1.

B. Inwestycje w realizacji

1. Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych
 w Moczkowie.

W 1998 roku została opracowana dokumen−
tacja budowlana na uzbrojenie osiedla domków
jednorodzinnych w Moczkowie. Na  wykonanie
powyższych prac uzyskano pozwolenie na budo−
wę. Cały zakres prac obejmuje:

– budowę kanalizacji deszczowej – 1.808 m
− budowę sieci wodociągowej – 2.514 m
− budowę nawierzchni dróg – 17.442 m kw.
− budowę nawierzchni chodników – 4.961 m kw.
− urządzenie terenów zielonych – 10. 345 m kw.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na

realizację części prac na tym osiedlu a obejmu−
jący budowę:

− kanalizacji deszczowej – 1.808 m.
− nawierzchni drogi – 17.442 m kw.
Wykonawcą tych prac zostało wybrane Przed−

siębiorstwo Robót Inżynieryjno−Hydrotechnicz−
nych „Budmas” s.a.  w Myśliborzu . Umowa z
wykonawcą została zawarta na kwotę 1.737.732
zł + obowiązujący podatek VAT 7%, z terminem
realizacji do 31 grudnia 2001 roku. Przy realiza−
cji tej inwestycji w 1999 roku było zatrudnio−
nych 15 osób bezrobotnych. Z tego tytułu uzy−
skano dotację w kwocie 150.000 zł na inwestycje
infrastrukturalne realizowane w systemie robót
publicznych w gminach szczególnie zagrożonych
wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz kwo−
tę 120.000 zł na lokalne programy restruktury−
zacyjne. W 1999 roku na realizację tej inwestycji
wydatkowano kwotę 767.215,52 zł, z tego
270.000 zł to dotacja i kwota 497.215,52 zł to
środki gminy. Budżet gminy na realizację tego
zadania w 2000 roku przeznaczył kwotę w wyso−
kości 600.000 zł. Przy realizacji tej inwestycji w
2000 roku jest zatrudnionych 10 osób bezrobot−
nych. Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku wystą−
pił z wnioskiem o dotację z budżetu państwa w
kwocie 200.000 zł na inwestycje infrastruktu−
ralne realizowane w systemie robót publicznych
jako zadania własne gminy.

2. Opracowanie koncepcji i dokumentacji
technicznej na zagospodarowanie odpadów.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nr 18
poz. 3256 z dnia 9 lutego 1998 roku ogłoszono
przetarg dwustopniowy na opracowanie koncep−
cji i dokumentacji technicznej na zagospodaro−
wanie odpadów komunalnych i przemysłowych
z terenu gminy Barlinek. Wykonawcą tego opra−
cowania w drodze w/w przetargu została wybra−
na firma ARKA Konsorcjum S.A. i HORSTMAN
Spółka z o.o. z Poznania.

Zgodnie z zawartą umową i aneksem zakoń−
czenie prac miało nastąpić do 31 marca 1999
roku.  Wartość umowna wynosi 171.000 zł +
obowiązujący podatek VAT (w tym wynagrodze−
nie za opracowanie projektu Zakładu Utylizacji i
Odpadów kwota 85.000 zł + podatek VAT). Za−
rząd Miasta i Gminy oraz Komisje Rady Miej−
skiej zapoznały się z wariantami kompleksowe−
go  zagospodarowania odpadów w gminie Barli−
nek i wskazały wariant „B” dla rozwiązań w
zakresie gospodarki odpadami t.j. Strąpie. Opra−
cowana koncepcja składowiska zakłada odbiór
odpadów również z sąsiednich gmin, gdyż takie
przedsięwzięcia stanowią aktualne priorytety przy
przyznawaniu dofinansowania ze źródeł poza−
budżetowych. Dokumentacja w zakresie składo−
wiska została opracowana, obecnie trwają uzgod−
nienia tej dokumentacji.

3. Adaptacja i modernizacja Szkoły Podstawowej
 w Mostkowie.

W 1999 roku została opracowana dokumen−
tacja budowlana na modernizację budynku szko−
ły Podstawowej  w Mostkowie na obiekt wielo−
funkcyjny. Uzyskano pozwolenie na budowę –
decyzja Nr 1 – 22/99 z dnia 14 grudnia 1999
roku. Na tę inwestycję w 1999 roku wydatkowa−
no środki finansowe w kwocie 39.331,50 zł.

W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 24,
poz. 8848 z dnia 29 lutego 2000 roku został
ogłoszony przetarg nieograniczony na wykona−
nie robót budowlano−remontowych adaptacji
budynku dydaktycznego  szkoły na obiekt wielo−
funkcyjny wraz z przyłączem instalacji elektrycz−
nej Szkoły Podstawowej w Mostkowie gm. Barli−
nek. W wyniku przetargu nieograniczonego na
wykonawcę wybrano Zakład Usług Budowlanych
„ATEX” Spółka Cywilna ul. Pełczycka 3a, 74−
320 Barlinek. Umowa na realizację tego zadania
została podpisana w dniu 26 maja 2000 roku na
kwotę 1.360.448,12 zł + podatek VAT. Zakoń−
czenie prac zgodnie z umową ma nastąpić w
terminie do 31 grudnia 2000 roku. Ustalono
termin płatności do 30 czerwca 2001 roku. Bu−
dżet gminy w 2000 roku przeznacza na realiza−
cję tego zadania środki finansowe w kwocie
362.000 zł. Brakujące środki finansowe zostaną
sfinansowane z budżetu 2001 roku. Inwestorem
zastępczym w drodze przetargu  nieograniczone−
go została wybrana firma usługi Budowlane
„ESTHER” Mirosław Piotrowski ul. Chmielna
1c/41, 74−320 Barlinek.

4. Opracowanie dokumentacji na stację
 uzdatniania wody przy ulicy Strzeleckiej
 w Barlinku.

Po przeprowadzeniu dwóch przetargów w
1999 i 2000 roku na opracowanie dokumentacji
technicznej modernizacji i rozbudowy stacji
uzdatniania wody i ujęcia wody w Barlinku,
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w których nie wybrano wykonawcy, w dniu 18
maja 2000 roku został  ogłoszony następny prze−
targ – negocjacje z zachowaniem z konkurencji
na opracowanie w/w dokumentacji. W wyniku
tego przetargu wybrano Przedsiębiorstwo Bu−
downictwa i Instalacji „ABT” S.C. z Częstocho−
wy.  Zgodnie z podpisaną umową termin opraco−
wania dokumentacji – 20 styczeń 2001 rok,
i kwota 70.000 zł brutto.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci
 wodociągowej Stara dziedzina – Żelice
 gm. Barlinek – w trakcie opracowania.

6. Opracowanie dokumentacji na budowę
 kanalizacji ul. Słoneczna w Barlinku
 – w trakcie opracowania.

Remonty – modernizacje
ulic i chodników

w ramach bieżącego utrzymania dróg
w latach czerwiec 1998 do lipiec 2000.

Ulice:
1. Remont ulicy Kwiatowej – 1380 m kw.

Wraz z wykonaniem kanalizacji deszczo−
wej koszt 102 tys.zł.

2. Remont ulicy Podwale – 900 m kw. (od
strony ulicy Tunelowej) koszt 10 tys.zł.

3. Remont ulicy Żabiej – przełożenie trylinki
300 m kw. Koszt 8 tys. zł.

Na terenie miasta wykonano remont ulic o
nawierzchni gruntowej i żużlowej na ulicach: Flu−
kowskiego, Łokietka, Długa, Młyn Leśny, Polana
Lecha, Wyspiańskiego, części ul. Fabrycznej.

Prace polegały na wyrównaniu, utwardzaniu
żużlem, odwodnieniu, odkrzaczaniu.

Wykonanie tych prac usprawniło i polepszy−
ło przejezdność na w/w ulicach.

Chodniki:
1. Wykonano chodniki z kostki polbrukowej

na ulicach: Chmielnej, Różanej, Szewskiej,
Leśnej, Wodnej o powierzchni 1022 m kw.
Koszt 54 tys.zł.

Remont dróg gminnych:
Na terenie gminy przeprowadzono remont

dróg gminnych o nawierzchni gruntowej utwar−
dzając je żużlem.

Droga:
u z Dzikowa do Pustaci,
u z Pustaci do Podgórna,
u ze Strąpia do Nowej Dziedziny,
u z Żydowa do Wilcze,
u z Rówienka w kierunku na Rutnicę (gmina

Przelewice) do granicy gminy Barlinek,
u Moczkowo – Brunki – Brunki – w kierun−

ku do drogi na Barlinek – Rychnów,
u od drogi 155 do drogi Barlinek−Rychnów,
u drogi na terenie sołectwa Dzikówko, Ożar,

Rychnów.
Powyższe prace wykonano na kwotę 170 tys.zł.

Ulica OgrodowaNowy asfalt na ul. Szpitalnej
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GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Do najważniejszych unormowań prawnych
mających wpływ na prawidłowe gospodarowanie
mieniem należą:

− ustawa o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

− ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20
grudnia 1996 r.

− ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca
1994 r.

− ustawa o najmie lokali i dodatkach miesz−
kaniowych z dnia 07 lipca 1994 r.

− ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 07 lipca 1994 r.

− ustawa o przekształceniu prawa użytkowa−
nia wieczystego w prawo własności z dnia
04 września 1997 r.

Przy sprzedaży nieruchomości nie stoso−
wano dochodu jako podstawowego kryterium.
W miejscach o dużym znaczeniu, Zarząd stoso−
wał zasadę oddawania terenu w wieczyste użyt−
kowanie aby:

− móc postawić warunki co do formy i czasu
zagospodarowania,

− inwestor natomiast mógł zaoszczędzone
środki finansowe zainwestować w zagospo−
darowanie nieruchomości.

W latach 1998−2000 opracowano koncepcje
zagospodarowania:

1. terenu we wsi Moczydło, działki nr 39/1 i 41;
2. terenu wzdłuż ul. Myśliborskiej we wsi Mocz−

kowo, działka nr 71;
3. terenu między jeziorem a zabudowaniami

wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Barlinku − na
odcinku od sali „LIMBA” w kierunku Mocz−
kowa;

4. terenu między ulicami Gorzowską i Okrężną
w Barlinku;

5. terenu we wsi Dziedzice, działka nr 52;
6. terenu przy ulicy Słonecznej w Barlinku;
7. terenu przy ulicy Kombatantów w Barlinku;
8. terenu przy ulicy Pełczyckiej w Barlinku;
9. terenów potartacznych nad Jeziorem Barli−

neckim (sfinansowano z funduszu PHARE).
Koncepcje te są realizowane poza pozycją nr 4.

 Na wniosek osób fizycznych lub z inicjatywy
Zarządu zbyto nieruchomości stanowiące wła−
sność Gminy Barlinek na wartość:

w roku 1998 – 375830,75 zł
w roku 1999 – 253152,00 zł
w roku 2000 – 287781,50 zł

Razem:  916764,25 zł

W latach 1998−2000 przekształcono prawo użyt−
kowania wieczystego na prawo własności:

 Zarząd kontynuował zbieranie wniosków
do kolejnych zmian ustaleń planu zagospoda−
rowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek
oraz podjął decyzję o przystąpieniu w 2000 roku
do realizacji zmian.

Na koniec czerwca złożonych było około 90
wniosków.

Przeprowadzono 2 zmiany w planie dla tere−
nów położonych:

− między linią kolejową a ulicą 31 Stycznia w
celu uzyskania powierzchni pod zabudowę
mieszkaniową i usługową,

− przy ulicy Okrętowej na tereny o przezna−
czeniu produkcyjno−składowym.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy wraz ze strategią
społeczno−gospodarczą rozwoju i gospodarką
wodno−ściekową całej gminy.

Zarząd prowadził także sprzedaż lokali
mieszkalnych. Sprzedaż lokali mieszkalnych
przedstawia poniższe zestawienie:

Lata Liczba w szt. Wartość w zł
1998 347 170905,65
1999 169 84231,94
2000 44 19140,09

Lata Ilość Wartość w zł
1998 119 2.134.795,50
1999 59 1.178.443,75
2000 30 716.001,50
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Tabela gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 1998−2000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp. 1998 1999 2000
I półrocze

1.

2.

3.

4.

Ilość osób umieszczonych w wykazie – w rejestrze

− lokali mieszkalnych
− zamian z urzędu.

Lokale mieszkalne z ruchu ludności do ponownego
zasiedlenia:

− lokale mieszkalne
− lokale socjalne.

Wydane skierowania na najem: lokale mieszkalne,
socjalne, zamiany i inne.

Zamiany wzajemne pomiędzy najemcami.

57
7

8

6
2

22

10

59
7

9

7
2

23

6

59
6

5

4
1

10

4

Lata 1998 1999 2000
I półrocze

I. ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY

w tym: ilość budynków stanowiących:
− własność gminy
− współwłasność gminy i osób fizycznych.

II. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH

− własność gminy
− własność osób fizycznych.

III. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ STANOWIĄCYCH

− własność gminy
− własność osób fizycznych.

195

91
104

1034
410

47410
19578

190

84
106

979
438

44724
20745

190

80
110

949
468

43268
22201

ROK Liczba złożonych
wniosków

Suma wypłaconych

1998 1784 1.005.485,−
1999 1672 1.097.615,−

I i II kwartał 2000 902 596.559,−

Tabela przedstawiająca mieszkaniowy zasób gminy w latach 1998−2000

DODATKI MIESZKANIOWE
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OŚWIATA

I. Sieć szkół, obwody szkolne.
Na terenie Miasta i Gminy Barlinek znajduje

się 8 szkół podstawowych 6 klasowych, 1 Ze−
spół Szkół Ogólnokształcących i 2 Publiczne
Gimnazja. Na terenie Miasta znajdują się 3 szko−
ły podstawowe, do końca roku szkolnego 1999/
2000. Od roku szkolnego 2000/2001 2 szkoły
podstawowe, gdyż z końcem roku szkolnego 1999/
2000 ulega likwidacji Szkoła Podstawowa Nr 2.

Szkoły Podstawowe na terenie Miasta
Barlinek:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Ko−

ściuszki – Dyrektor – mgr Józef Prystupa,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjra H. Suchar−

skiego (wchodząca w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących tylko do końca roku
szkolnego 1999/2000)

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. H Sienkiewicza
– Dyrektor – mgr Elżbieta Trautman.

Publiczne Gimnazja :
4. Publiczne Gimnazjum Nr 1 – ul. Leśna 10 –

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólno−
kształcących − Dyrektor – mgr inż. Franci−
szek Snacki,

5. Publiczne Gimnazjum Nr 2 – ul. Kombatan−
tów 3 – Dyrektor – mgr Barbara Jarosz.

Na terenie Gminy są następujące szkoły:
1. Szkoła Podstawowa w Dziedzicach – Dyrek−

tor – mgr Elżbieta Kasperkiewicz,
2. Szkoła Podstawowa w Mostkowie – Dyrektor

– mgr Iwona Galbarczyk,

3. Szkoła Podstawowa w Osinie – Dyrektor
– mgr Jolanta Stachowiak,

4. Szkoła Podstawowa w Płonnie – Dyrektor
– mgr Bożena Kulczewska

5. Szkoła Podstawowa w Rychnowie – Dyrektor
– mgr Bolesław Kozij.

W dniu 25.09.1999 r. odbyła się uroczysta
inauguracja I roku akademickiego nowo powoła−
nego Terenowego Obiektu Dydaktycznego Aka−
demii Rolniczej w Szczecinie, którego siedzibą
jest Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku. Umoż−
liwi on mieszkańcom Naszego Miasta zdobycie
wykształcenia i ewentualną kontynuację eduka−
cji w miejscu ich zamieszkania.

Na terenie Miasta funkcjonują dwa przed−
szkola:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kombatantów 3

– Dyrektor – mgr Alicja Zagata,
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Podwale – Dy−

rektor – mgr Teresa Staszak;.
Przedszkole Miejskie Nr 1 posiada oddział

6−latków w budynku przedszkola przy ul. Leśnej 1.

Regulacje w postaci uchwał dotyczą sieci szkół
i obwodów, dokonywane na początku 1999 r. nie
uwzględniały nowych uregulowań prawnych –
np. Karty Nauczyciela – prawo oświatowe, jak
również ciągle zmieniające się warunki finanso−
wania oświaty (subwencja oświatowa na jednego
ucznia, bon oświatowy), w związku z tym należy
powyższe ponownie przeanalizować.

II. Dowozy do szkół.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U.

Nr 67, poz. 329 z 1996 r., Dz. U. Nr 117, poz.
759 z 1998 r.) dzieci naszych szkół podstawo−
wych i gimnazjów dowożone są do szkół z miej−
sca zamieszkania. Do szkół podstawowych, kie−
dy odległość do szkoły przekracza 3 km, klasy
I−IV oraz Klasy V−VI i gimnazja, kiedy odległość
do placówki wynosi więcej niż 4 km.

Ilość dzieci dowożonych do szkół, rodzaj

transportu, trasy dowozu, wydatki ponoszone
przez Gminę:
1. w roku 1999/2000 dowozem objętych było

439 uczniów, w tym :
l własnym taborem – 73,
l zleconymi usługami dowozowymi – 339,
l kursami PKS – 27;

2. w roku 2000/2001 planowana ilość dowożo−
nych dzieci do szkół, to 454 uczniów, w tym :
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l szkoły podstawowe – 301,
l gimnazja – 153;

Ze względu na rozbudowaną sieć tras dowo−
zu i dość dużą liczbę prywatnych przewoźników
należy rozważyć racjonalizację dowozów poprzez,

III. Ilość uczniów - ilość oddziałów.
Łącznie na terenie Miasta i Gminy Barlinek

uczęszcza do 8 szkół podstawowych, gimnazjów
i ZSO 2.843 uczniów, którzy uczą się w 131

Aktualna liczba
Lp.

Szkoła
podstawowa

uczniów oddziałów

Średnia ilość
uczniów na oddział

1. SP−1 w Barlinku 856 35 24,5
2. SP−2 w Barlinku 127 6 21,2
3. SP−4 w Barlinku 735 29 25,3
4. SP w Dziedzicach 73 7 10,4
5. SP w Mostkowie 135 8 16,9
6. SP w Płonnie 66 6 11
7. SP w Osinie 70 6 11,7
8. SP w Rychnowie 116 7 16,6
9. PG−1 w Barlinku 204 8 25,5

10. PG−2 w Barlinku 156 6 26
11. Liceum

Ogólnokształcące
337 12 28,1

12. Podstawowe
Studium Zawodowe 32 1 32

RAZEM 2.843 131 21,87

W roku szkolnym 2000/2001 zmniejszy się
ilość szkół podstawowych do 7, zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie likwidacji
publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barlinku.

Na podstawie roku bieżącego i analizy lat
przyszłych zauważalna jest tendencja spadku
ilości uczniów zwłaszcza w 3 szkołach:

− Płonno;
− Dziedzice;
− Osina.

z jednej strony ograniczenie liczby szkół,
a z drugiej wydłużenie okresów umownych.
W celu poprawy stanu własnego taboru doko−
nano zakupu 16−miejscowego autobusu DA−
EWOO LDV we wrześniu 1999 r.

oddziałach, średnio na jednego nauczyciela przy−
pada 11,1 ucznia.

Inauguracja roku akademickiego 1999/20000
w Terenowym Obiekcie Dydaktycznym

Akademii Rolniczej w Szczecinie

SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku

Przedszkole Miejskie nr 2
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IV. Ilość nauczycieli (wykształcenie) i obsługi.

Lp. Nazwa szkoły Ilość nauczycieli Ilość etatów Ilość obsługi Ilość etatów
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 54 50,7 20 17,9
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 18 12,3 16 15,6
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 46 40,3 3 1,5
4. Szkoła Podstawowa

w Dziedzicach
11 10 5 3,6

5. Szkoła Podstawowa
w Mostkowie

16 14,2 6 5,5

6. Szkoła Podstawowa
w Osinie

9 7,8 3 2,5

7. Szkoła Podstawowa
w Płonnie

13 11,5 2 1,5

8. Szkoła Podstawowa
w Rychnowie

17 14,3 4 3

9. Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Barlinku

19 15,8 − −

10. Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Barlinku 21 15,5 25 24,4

11. Liceum Ogólnokształcące 30 20,2 4 4
RAZEM 254 212,6 88 79,5

12. Przedszkole Miejskie Nr 1
w Barlinku

20 18,5 11

13.
Przedszkole Miejskie Nr 2
w Barlinku 13 13

21
(z oddziałem
żłobkowym)

Na terenie Gminy zatrudnionych jest 254
nauczycieli oraz 88 pracowników administracji i

obsługi. Ilość zatrudnionych w poszczególnych
szkołach prezentuje poniższa tabela.

Liczba nauczycieli nie jest zbliżona do racjo−
nalnej i w przypadku likwidacji szkół (zwłaszcza

małych) będzie maleć i zbliżać się do wymaga−
nej, czyli do 200 etatów.

Wykształcenie nauczycieli
Lp. Szkoła

podstawowa wyższe wyższe
zawodowe SN średnie ogółem

zatrudnionych
1. SP−1 w Barlinku 48 2 3 1 54
2. SP−2 w Barlinku 16 − 1 1 18
3. SP−4 w Barlinku 41 2 2 1 46
4. SP w Dziedzicach 6 2 1 2 11
5. SP w Mostkowie 8 5 2 1 16
6. SP w Osinie 3 2 3 1 9
7. SP w Płonnie 9 2 2 − 13
8. SP w Rychnowie 13 2 1 1 17
9. PG−1 w Barlinku 16 2 1 − 19

10. PG−2 w Barlinku 19 1 − 1 21
11. ZSO (LO) 27 2 − 1 30

RAZEM 198 28 16 12 254

Obsługa – utworzenie Zespołu Ekonomicz−
no−Administracyjnego Szkół doprowadziło do
optymalizacji kosztów w zakresie obsługi ekono−
miczno−finansowej placówek oświatowych.

Prowadzone są analizy, dotyczące ilości i za−

sadności obsługi. Pewne usługi (sprzątanie,
utrzymanie techniczne, kuchnia) można zorga−
nizować w inny sposób, obniżając wydatki bu−
dżetu, bez wpływania na jakość funkcjonowania
szkół.
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V. Baza – stan obiektów.
Stan obiektów szkolnych jest zróżnicowany.

Złożyło się na to wiele przyczyn i okoliczności.
Sytuacja materialna szkolnictwa podstawowego
jest trudna. Obiekty i wyposażenie szkół ulegają
stopniowej dekapitalizacji. W sytuacji maleją−
cych wydatków budżetowych na materialną in−
frastrukturę szkolnictwa podstawowego, kosz−
tami tymi obciążeni są rodzice, a dyrekcje szkół
zmuszone są do prowadzenia ubocznej działal−
ności gospodarczej.

Odrębną sprawą z zakresu finansowania szkol−
nictwa podstawowego są nakłady inwestycyjne.

Przy dużym zaangażowaniu środków in−
westycyjnych przez Gminę dokończono bu−
dowę Szkoły Podstawowej Nr 4 na Górnym
Tarasie. Uroczyste oddanie szkoły do użytku
przewidziano na dzień 01 września 2000 r.
Sale dydaktyczne szkoły zostały wyposażone
w nowy sprzęt zgodnie z najnowszymi wymo−
gami MEN.

Rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Mostkowie. Realizacja tego zadania pozwoli na
umieszczenie w w/w szkole oddziału przedszkol−
nego. Oddany zostanie do użytku nowoczesny
blok żywieniowy, sala zajęć korekcyjnych, bi−
blioteka, czytelnia, świetlica i gminno−szkolny
gabinet lekarski.

Reasumując, na terenie Miasta i Gminy czte−
ry szkoły podstawowe są wybudowane w latach
60−tych i są to: SP w Osinie, SP  Mostkowie, SP

w Dziedzicach i SP Nr 2 w Barlinku.
Trzy szkoły mieszczą się w budynkach przed−

wojennych i są to: SP Nr 1 w Barlinku, SP w
Płonnie i SP w Rychnowie.

Osobne zadanie to dokończenie kompleksu
sportowego na Górnym Tarasie. Obejmowałby
on budowę:

l kompleksu wielofunkcyjnych boisk
sportowych:
− boisko do piłki ręcznej,
− boisko do koszykówki,
− boisko do siatkówki,

l kortów tenisowych,
l bieżni ,
l skoczni,
l inne elementy małej architektury.
Na ten cel pozyskano część środków, gwa−

rantowanych z UKWiS−u.
Remonty, które trzeba będzie sukcesywnie
wykonywać, można podzielić na grupy:
1. remonty dachów,
2. remonty stolarki okiennej,
3. remonty pomieszczeń sanitarnych,
4. remonty instalacji cieplnych

oraz wiele innych, w zależności od potrzeb
danej placówki.
W ostatnich latach szkoły nie otrzymywały

funduszy na remonty, które mogłyby powstrzy−
mać proces dekapitalizacji obiektów. Realizacja
remontów w szkołach w roku 1999 i pierwsze
półrocze roku 2000 przedstawia poniższa tabela.

WYKAZ  PRAC  REMONTOWYCH  WYKONANYCH  W 1999  ROKU
PLACÓWKI   OŚWIATOWE   NA  TERNIE  GMINY   BARLINEK  (ZESTAWIENIE   ZBIORCZE)

wyszczególnienie
Lp nazwa  adres  placówki usługi materiał

inwestora
opracowanie
dokumentacje

nadzór
budowlany pomiar

elektryczny razem transport
własny

1. Szkola Podstawowa  nr 1, w Barlinku 32 878,69 7 910,97 1 298,00 367. 83 42 455,49 741. 51
2. Szkoła  Podstawowa  nr 2, w Barlinku − 1 378.30 2 440.00 − − 3 818.30 −
3 Szkoła Podstawowa  nr 4, w Barlinku 18 538,52 875,00 719.80 433.10 − 20 566, 42 87. 50
4. Szkoła Podstawowa  w  Dziedzicach − − 182,19 − − 182, 19 −
5. Szkoła Podstawowa  w  Mostkowie − 770,40 1 061.40 − − 1 831, 80 75, 84
6. Szkoła Podstawowa  w  Moczkowie − − 610,00 − − 610. 00 −
7. Szkoła Podstawowa  w  Osinie 2 843, 07 3 916, 68 56,36 75,64 − 6 891, 75 677,16
8. Szkoła Podstawowa  w  Płonnie − − − − − − −
9. Szkoła Podstawowa  w Rychnowie 14 862,76 1 524,22 − 222,10 698, 00 17 307, 08 152, 41

R  A Z  E  M 69 123,04 16 375,57 6 367,75 1098,67 698, 00 93 663. 03 1734.42

1 Przedszkole Miejskie nr 1 ul Leśna − − 474, 58 − − 474, 58 −
2 Przedszkole Miejskie nr 2 ul Podwale 60 534, 19 − 663 ,19 1131,48 − 62 328, 86

-

WYKAZ   PRAC   REMONTOWYCH  WYKONANYCH  W   PLACÓWKACH  OŚWIATOWYCH
NA  TERENIE  GMINY   BARLINEK DO  DNIA  31   MAJA   2000  ROKU

l.p. nazwa  placówki   oświatowej skrócony  opis   robót suma  zł.
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR  1 Zamontowanie  lamp  oświetleniowych  w  izbach  lekcyjnych 5 607
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W  DZIEDZICACH Zamontowanie  lamp  oświetleniowych  w  izbach  lekcyjnych 2 184
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W OSINIE Zamontowanie  lamp  oświetleniowych  w  izbach  lekcyjnych 2 616

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W  RYCHNOWIE
Zamontowanie  lamp  oświetleniowych  w  izbach  lekcyjnych.
Ułożenie  wykładziny  podłogowej pcv  36  m

2
. Wykonanie

posadzki  z  płytek  terakota  na  ciągu  komunikacyjnym.

3 341

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W  MOSTKOWIE. Wymiana  stolarki  drzwiowej – drzwi  wejściowe
do  budynku  szt. 1

982

6. PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE  NR 1

Modernizacja  sali  zajęć  z  zapleczem  sanitarnym
w  zakresie  robót: Wymiana  stolarki okiennej, wymiana
parkietu, roboty  elektryczne, roboty  instalacji  wodnej
i  kanalizacyjnej, montaż  armatury  sanitarnej, remont
instalacji centralnego  ogrzewania, ułożenie  płytek
na ścianach oraz  płytek  terakota, malowanie.

51 329

RAZEM 66 100
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Planowane remonty w roku 2000 obrazuje tabela.

PLAN REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA  ROK   2000
OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROTOKOŁÓW Z PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW

WARIANT UPROSZCZONY

LP NAZWA OBIEKTU SKRÓCONY OPIS  ROBÓT DO  WYKONANI
NAKŁADY
ZŁOTYCH

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR  1

Krycie dachu  papą   na  sali  gimnastycznej  oraz obiekty towarzyszące.
Remont  dachu  na budynku  głównym.
Wymiana  wykładziny  podłogowej  m kw.  300.
Wymiana  lamp  oświetleniowych  w  izbach  lekcyjnych  i sala  sportowa.
Renowacja  parkietu  −  cyklinowanie plus  lakierowanie.

221 600

2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR  2

Krycie  dachu  papą   wraz  z  wymianą  rynien  i  rur  spustowych.
Wymiana  instalacji  elektrycznej  główna  rozdzielnia  wraz
z  przewodem do  skrzynek  rozdzielczych  na ciągu  komunikacyjnym,
remont  sanitariatów, malowanie  ciągu  komunikacyjnego, wykonanie
ogrodzenia  boiska  i  terenu szkoły  od  strony  ulicy  Leśnej.

230 000

3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Krycie  dachu  papą  wraz  z  wymianą  rynien  i  rur  spustowych.
Malowanie  dwukrotnie  stolarki  okiennej. 138 000

4
SZKOŁA PODSTAWOWA
W DZIEDZICACH

Wymiana  wykładziny  podłogowej  w  dwóch  izbach  lekcyjnych.
Wymiana armatury  i  urządzeń  sanitarnych, wykonanie  oświetlenia
terenu.

25 800

5
SZKOŁA PODSTAWOWA
W MOSTKOWIE

Remont  dachu  polegającego  na  wymianie   płyt  azbestowych
na  krycie blachą ,  wymiana  rynien i  rur  spustowych,  wykonanie
oświetlenia  terenu szkoły,wymiana  wykładziny  podłogowej
w  czterech izbach  lekcyjnych.

148 000

6
SZKOŁA PODSTAWOWA
W OSINIE

Wykonanie  zadaszenia  przy  drzwiach   wejściowych  do   budynku.
Wykonanie  oświetlenia  terenu  szkolnego. 10 000

7
SZKOŁA PODSTAWOWA
W PŁONNIE

Remont  dachu  krytego  papą  wraz  z  naprawą  rur  i  rynien,
zamontowanie kratki  wentylacyjnej  w  pomieszczeniu  sanitarnym,
oświetlenie terenu szkolnego.

14 000

8
SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYCHNOWIE

Krycie  dachu  papowego,  naprawa  rynien  i rur  spustowych,  wykonanie
oświetlenia  terenu  szkolnego. Wykonanie  zadaszenia  do  sanitariatów. 33 000

R  A Z  E  M 820 400

9 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

Remont  pokrycia  dachu   wymiana  rynien  i  rur  spustowych, wymiana
opierzeń  budynku   z  blachy. Uzupełnienie  tynków  zewnętrznych.
Malowanie tynków  zewnętrznych  elewacja. Odprowadzenie  wód
opadowych  z  dachu  do studzienek.  Modernizacja   zespołu  sanitarnego
dla  dzieci

148.700

10 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Modernizacja  bloku  żywieniowego  zmywalni  na  I  p. Malowanie  sal
zabaw  i  sali  gimnastycznej, modernizacja  sanitariatów dla  dzieci
w  części  parteru.  Renowacja  parkietu. Wymiana  stolarki  okiennej
w  salach  zabaw  i  sali  gimnastyczne

174 500

11
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
ŻŁOBEK

Malowanie  sal  zabaw  i   sypialnych    oraz  ciągów  komunikacyjnych. 34 300

R  A Z  E  M 375 500

VI. System ogrzewania.
Na terenie Gminy szkoły wiejskie ogrzewane

są z kotłowni, które opalane są koksem lub wę−
glem, przekazane porozumieniem PEC−owi w
Barlinku. Na terenie Miasta SP−1 ogrzewana jest
gazem, SP−2 podłączona jest do kotłowni cen−
tralnej, SP−4 podłączona jest do centralnej ko−

tłowni miejskiej, ZSO, Gimnazjum nr 1 i Gimna−
zjum nr 2  − kotłownia centralna.

Ze względu na wzrost kosztów ogrzewania
szkół przeanalizować należy możliwość zastą−
pienia tradycyjnego ogrzewania węglowego na
nowsze, bardziej energooszczędne.

VII. Budżet.
Zgodnie z uchwałą Nr XIX/155/96 Rady Miej−

skiej w Barlinku z dnia 20 czerwca 1996 r. utwo−
rzono Zespół Ekonomiczno−Administracyjny
Szkół  w Barlinku celem optymalizacji kosztów
obsługi finansowej szkół.

Z dniem 01 stycznia 1996 r. zmieniło się
finansowanie szkół podstawowych. Cały ciężar

związany z funkcjonowaniem szkół ponosi Gmi−
na. Od dnia 01 września 1999 r. w ciężar związa−
ny z funkcjonowaniem szkół włączono Publiczne
Gimnazja Nr 1 i Nr 2.

Do zadań organu prowadzącego szkoły nale−
ży w szczególności:
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1. zapewnienie warunków działania szkoły,
w tym bezpiecznych i higienicznych warun−
ków nauki, wychowania i opieki;

2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych
oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finan−
sowej i organizacyjnej szkoły;

4. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów naucza−
nia, wychowania i innych zadań statutowych.

VIII. Realizacja zadań placówek.
Mimo ograniczonych środków na zajęcia po−

zalekcyjne, szkoły nie zaniechały przygotowań
uczniów do konkursów przedmiotowych, co za−
owocowało laureatami na szczeblu wojewódzkim.

Szkoły od kilu lat prowadzą konkursy na szcze−
blu gminnym (m. in. konkurs ortograficzny, eko−
logiczny, humanistyczny), ogólnokrajowym (ta−
bliczka mnożenia) i międzynarodowym (Kangur).

W ostatnich latach rozwijana była współ−
praca międzynarodowa ze szkołami w Szwecji
(Eksjo) i Niemczech (Schneverdingen). Zaowo−
cowało to licznymi wymianami młodzieży po−
szczególnych szkół (SP−1, SP−2, SP−4 i L.O.

w Barlinku i SP w Rychnowie).
Współpraca ta rozwija się w kilku dziedzi−

nach: ekologicznej, komunikacyjnej (korespon−
dencja internetowa) i wymiany młodzieży. Pod−
stawą takiej współpracy jest pogłębienie znajo−
mości tak języka, jak i dziedzictwa kulturowego
oraz obyczajów przyjaciół z zagranicy. Wspomnieć
należy, że uczniowie i nauczyciele aktywnie
uczestniczą, a często współorganizują  miejskie
imprezy kulturalne, sportowe i państwowe.

Reasumując można stwierdzić, że szkoły nie
tylko przekazują wiedzę, ale także czynnie uczest−
niczą w wychowaniu Młodego Obywatela Europy.

VIII. Demografia.
Poniższa tabela ilustruje stan osobowy

uczniów w roku szkolnym 2000/2001 na tere−
nie Miasta i Gminy Barlinek zgodnie z obowiązu−
jącymi obwodami szkół.

STAN  OSOBOWY  UCZNIÓW  W  ROKU  SZKOLNYM 2000 / 2001
SZKOŁY  PODSTAWOWE i PUBLICZNE  GIMNAZJUM

ilość  uczniów
L. p. Nazwa  placówki  oświatowej

ilość
oddziałów

Ilość
uczniów

w  klasach

ilość
uczniów
ogółem miejscowych dowożonych

ilość
uczni.
w odd.
4 :  3

1 2 3 4 5 6 7 8
1. SP NR 1 W BARLINKU 32 762 762 606 159 23,81
2. SP NR  4 W BARLINKU 25 614 614 608 6 24,56
3. SP W DZIEDZICACH 7 54 54 10 44 7,71
4. SP W MOSTKOWIE 7 112 112 88 24 16,00
5. SP W OSINIE 7 73 73 63 + 9 1 10.42
6. SP W PŁONNIE 7 69 69 49 20 9,85
7. SP W RYCHNOWIE 7 82 82 82 − 11,71
A RAZEM 92 1766 1766 1515 254 −
1. SP W KARSKU 26 26 − 26 −
2. SP W CHRAPOWIE 21 21 − 21 −
B RAZEM 47 47 − 47

1.
PUBLICZNE  GIMNAZJUM  NR  1
W BARLINKU

14 379 379 306 73 27,07

2.
PUBLICZNE  GIMNAZJUM  NR  2
W BARLINKU

12 306 306 226 80 25,50

C RAZEM 26 685 685 532 153
D PUBLICZNE  GIMNAZJUM W KARSKU − 3 3 − 3

O G Ó Ł E M   A+B+C+D 118 2501 2501 2047 454

Zakładana ilość dzieci klas pierwszych w szkołach w latach 2001−2005 według urodzeń.

Rok szkolny 2001 2002 2003 2004 2005

Miasto 182 173 161 160 136

Gmina 89 78 75 53 69

Zauważalna jest tendencja spadkowa, która spowoduje zmniejszenie liczby oddziałów
i liczebności w klasach.
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IX. Opieka socjalna.
W szkołach podstawowych powszechnym zja−

wiskiem jest dożywianie uczniów.
Najczęstszymi formami dożywiania stosowa−

nymi przez szkoły są posiłki jedno lub dwuda−
niowe. Dyrektorzy szkół szukają różnych form

pomocy. Od kilku lat, coraz więcej dzieci korzy−
sta z posiłków finansowanych przez Ośrodek Po−
mocy Społecznej w Barlinku. Cena obiadu skal−
kulowana jest według wsadu do kotła i nie prze−
wyższała dotychczas 2,50 zł.

X. Podsumowanie.
Reforma systemu edukacji wymagała od

władz centralnych uchwalenia kilku ustaw i roz−
porządzeń, w wyniku czego możliwe było dokoń−
czenie procesu przekazywania szkół i placówek
jednostkom samorządu terytorialnego.

Ustanowienie nowego ustroju szkolnego, do−
konanie podziału kompetencji pomiędzy samo−
rządami jako organami prowadzącymi szkoły i
placówki oraz kuratorem, jako organem spra−
wującym nadzór pedagogiczny.

Biorąc pod uwagę skalę wprowadzonych
zmian, możemy powiedzieć, że początek reformy
systemu edukacji odbywa się przy bardzo dużym

zaangażowaniu gmin. Należy tu podkreślić, że
ogromną pracę wykonał Samorząd, który przygo−
tował sieć szkolną, zorganizował zajęcia w szko−
łach oraz uruchomił system dowożenia dzieci.

Powstałe gimnazja stworzyły dobre warunki
integracji uczniów, organizuje się w nich  cieka−
we formy pracy z uczniami.

Obecnie jesteśmy po etapie nowelizacji Karty
Nauczyciela i w trakcie podwyżki płac dla na−
uczycieli. Związane jest to z ustaleniem stopnia
awansu zawodowego nauczyciela i jego kwalifi−
kacji.

Wnioski:
1. Rozpocząć prace nad zmniejszeniem liczby

szkół wiejskich, celem podjęcia decyzji na rok
szkolny 2001/2002.

2. Nieodpłatnie dowozić  jedynie dzieci spełnia−
jące wymogi prawa oświatowego.

3. Zawrzeć długoletnie umowy na dowożenie
dzieci do szkół.

4. Dostosować liczbę nauczycieli do potrzeb
i wymogów systemu kształcenia.

5. Obniżyć koszty funkcjonowania stołówek, po−
przez (między innymi) wydzielenie usług –
przygotowania posiłków.

6. Obniżyć wydatki budżetu na utrzymanie szkół
poprzez wydzielenie określonych usług.

7. Przewidzieć w kolejnych budżetach moderni−
zacje systemu ogrzewania – w szkołach
w Rychnowie, Mostkowie itp.

8. Zastosować w stosunku do przedszkoli po−
dobne systemy racjonalizacji, jak w szkołach,
z przeznaczeniem zaoszczędzonych środków
na poprawę stanu technicznego PM Nr 2
w Barlinku.

9. Po przeniesieniu klas „0” do szkół podstawo−
wych zwolniony budynek przy ul. Leśnej 1
przeznaczyć na Bibliotekę Publiczną i Peda−
gogiczną (Gminny Ośrodek Metodyczny),
z możliwością doskonalenia nauczycieli.

Powyższe wnioski zostały przyjęte na XX sesji
Rady Miejskiej w Barlinku. Szczegółowy harmo−
nogram sposobu realizacji  w/w wniosków zo−
stanie opracowany i przedstawiony do akcepta−
cji Zarządowi i Radnym Miasta i Gminy Barlinek
celem podjęcia działań w nowym roku szkolnym
2000/2001 i następnych.

SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku



25Sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku za okres 1999−2000

POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWA-
NE PRZEZ GMINĘ, A  BEZPOŚREDNIO  PRZEZ
OŚRODEK  POMOCY   SPOŁECZNEJ  MAJĄC  NA
CELU  UMOŻLIWIENIE JEDNOSTKOM, RODZICOM
PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIO-
WYCH, KTÓRYCH NIE SĄ W STANIE POKONAĆ WY-
KORZYSTUJĄC WŁASNE ŚRODKI, MOŻLIWOŚCI I
UPRAWNIENIA

Lata 1998−2000, które obejmuje niniejszy ra−
port o stanie pomocy społecznej w naszej gminie
Barlinek to okres przemian, wdrażania reform, a
dla tut. ośrodka realizacja założeń programowych
w formie działań kompensacyjnych i profilak−
tycznych w oparciu o aktualną sytuację społecz−
ną, która ma bezpośredni wpływ na działalność
ośrodka, ukierunkowuje ją i ustanawia priorytety.

Realizujemy zadania wynikające z „Ustawy o
pomocy społecznej” oraz Programu działań po−
mocy  społecznej Gminy Barlinek, którego byli−
śmy współpracą w oparciu o rozeznanie potrzeb,
a także  założenia polityki społecznej. Jako ośro−
dek jesteśmy uczestnikami budowania strategii
ekorozwoju naszej Gminy, gdyż cele i wiele dzia−
łań wynikających z programu już realizujemy i
widzimy potrzebę dalszych usprawnień i modyfi−
kacji w dążeniu do celu nadrzędnego jaką jest:
wysoka jakość życia mieszkańców Gminy”.

Pomocy udziela się na zasadach
określonych w Ustawie poprzez re−
alizację zadań własnych i zadań zle−
conych, przy wykorzystaniu budże−
tu tak własnego jak i przyznanego
przez Wojewodę .

Na przełomie minionych lat
(1998−2000) realizacja tych zadań
przez OPS Barlinek przedstawia się
wg  następujących kwot (tabela):

Środki finansowe na realizację
zadań – zleconych uzyskane za po−
średnictwem jednostki nadrzędnej tj.
Wydziału Spraw Społecznych Urzę−
du Wojewódzkiego w Szczecinie (od
1999r.) przeznacza się na następu−
jące formy pomocy:
− renty socjalne, zasiłki stałe wy−

równawcze
− zasiłki stałe z tyt. wychowywania

dzieci specjalnej troski

− zasiłki okresowe (gwarantowane, specjalne)
− zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
− zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa
− pomoc finansowa dla kombatantów
− usługi specjalistyczne psychiatryczne
− funkcjonowanie Środowiskowego Domu

Samopomocy dla osób z zaburzeniami psy−
chicznymi.

Zadania własne:  realizujemy z budżetu
gminnego, a są to:
− zasiłki celowe
− dożywianie dzieci w szkołach
− usługi opiekuńcze w mieszkaniach podopiecz−

nych
− koszta związane z pełnym funkcjonowaniem

całego budynku przy ul. Strzeleckiej 29.

Założenia programowe na rzecz wspomagania
społeczności lokalnych to zaspokojenie niezbęd−
nych potrzeb życiowych rodzin oraz umożliwienie
im bytowania w warunkach  odpowiadających
godności człowieka. Działania te to także ciągłe
monitorowanie do władz wojewódzkich, central−
nych o aktualnej sytuacji tych grup społeczności,
których dalsza pauperyzacja zagraża życiu i zdro−
wiu, które pozostawione bez zatrudnienia,

1998 rok 1999 rok 2000 rok

185.000
294.098

33.400

148.844
221.000
323.288

58.000

PLAN

194.500
275.600
475.400

40.600

WYKONANIE

92.410
157.384
175.098

3.963

512.498 751.132 986.100 428.855

103.255
40.800

1.103.358
185.214
93.102

43.400
114.000
42.000

1.126.602
190.000
99.754

9.710

130.000
50.000

928.000
245.000
106.000
48.500
9.920

64.367
22.961

496.902
122.184

47.109
26.792
2.400

1.525.729 1.625.466 1.517.420 782.715

ZADANIA
WŁASNE
8636− Przeciwdziałanie alkoholizmowi
8613−Zasiłki i pomoc w naturze
8615−Terenowe ośrodki pomocy społ.
8695−Pozostała działalność (dożywianie

w szkołach)

ZADANIA
ZLECONE
8524− Składki na ubezpieczenie zdrowotne
8611− Domy pomocy społecznej
8612− Usługi specjalistyczne
8613− Zasiłki i pomoc w naturze
8615− Terenowe ośrodki pomocy społ.
8617− Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
8695− Pozostałe dział. (ubezp.zdrowotne)
8695− Pozostałe dział. (kombatanci)

RAZEM 2.038.227 2.376.598 2.503.520 1.211.570
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o niskich dochodach otrzymują niewystarczające
wsparcie ze strony pomocy społecznej.

Liczba rodzin korzystających z pomocy

Walka z ubóstwem to bezpośrednia pomoc dzie−
ciom z najuboższych rodzin poprzez sfinansowa−
nie dożywiania w szkołach miejskich i wiejskich.

Zadanie to zapoczątkowane w minionych la−
tach kontynuujemy, uznając je za nadrzędne w
naszym działaniu na rzecz dzieci i rodzin. Na
przestrzeni lat 1998−2000 z tej formy pomocy
korzysta na bieżąco około 600 dzieci, co pro−
porcjonalnie do otrzymywanych środków stano−
wi znaczną pomoc dla rodzin mających proble−
my finansowe bądź opiekuńczo wychowawcze.

Interwencja pracownika socjalnego to skie−
rowanie dziecka na bezpłatne dożywianie, wy−
jazd na kolonie letnie, uczestnictwo w zajęciach
integracyjnych świetlicy szkolnej, otrzymywanie
pomocy  materialnej, bądź rzeczowej. Z perspek−
tywy minionych lat, można jednoznacznie stwier−
dzić, że nastąpił wzrost zagrożeń wobec dzieci,
na skutek choroby alkoholowej rodzica lub oboj−
ga, spotykamy w swej pracy wzrost rodzin pro−
blemowych dlatego też potrzebne są działania
opierające się na pełnej współpracy wszystkich
zainteresowanych, którzy troszczą się o prawi−
dłowe funkcjonowanie rodziny.

Od lat tut. Ośrodek Pomocy Społecznej jest
współorganizatorem  kolonii letnich i tak  przy
współpracy z  Caritasem  wysyła dzieci z naj−
uboższych rodzin.

Uczestnicy koloni letnich kierowanych przez OPS

W strukturze działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej działa i funkcjonuje od 5 lat Środo−
wiskowy Dom Samopomocy dla osób z zabu−
rzeniami psychicznymi, który w chwili obecnej
zrzesza 36 uczestników, świadczymy też spe−
cjalistyczne usługi psychiatryczne u osób z pro−
blemami w ich mieszkaniach.

W roku 1998, Środowiskowy Dom Samopo−
mocy (po raz drugi) był głównym organizatorem
imprezy kulturalnej o szerszym zasięgu pod na−
zwą „Święto Słonecznika, w której wzięło udział

320 uczestników – osób  niepełnosprawnych –
Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu
województwa gorzowskiego.

Miejmy jednak nadzieję, że uda się prze−
zwyciężyć  trudności
i w przyszłym 2001
roku ponownie z
udziałem już nowych
uczestników woje−
wództwa zachodnio−
pomorskiego Barli−
nek będzie kontynu−
ował  tę formę  spo−
tkań.

Z analizy minio−
nych miesięcy bieżą−
cego roku, z realiza−

cji zadań tak własnych jak i zleconych można
stwierdzić:
− przybywa znacznie rodzin i osób  ubiegają−

cych się o pomoc (bezrobocie, brak prac in−
terwencyjnych, robót publicznych)

− środki centralne otrzymywane za pośrednic−
twem Wojewody są niesystematyczne i znacz−
nie mniejsze

− przybywa tut. ośrodkowi szereg nowych za−
dań i zobowiązań, które wymagają znacznych
środków (nie przewidzianych w planie )

− stały wzrost świadczeń obligatoryjnych kosz−
tem fakultatywnych ( brak świadczeń na za−
siłki okresowe )

− pomoc świadczona, jej zakres i wymiar ulega−
ją minimalizacji

− likwidacja niektórych form pomocy (dofinanso−
wanie do leków ) powoduje zwiększenie liczby
zdesperowanych osób ubiegających  się o pomoc.

Dowodem uznania za dotychczasową dzia−
łalność jest wyróżnienie Ministra Pracy i Poli−
tyki Społecznej jaką otrzymał Ośrodek Pomocy
Społecznej w Barlinku w 1999 roku  co daje
satysfakcję, ale jednocześnie zobowiązuje do
efektywniejszej pracy.

Barlinek, dnia 24 lipca 2000 r.

1998 1999 2000
38 53 114

Przyczyna do
udzielenia pomocy 1997 1998 1999

1. Bezrobocie 607 647 597
2. Rodziny

wielodzietne i niepełne 303 247 233

3. Długotrwała choroba,
niepełnosprawność

244 401 364

4. Bezradność w sprawach
opiekuńczych

153 147 126

Razem: 1307 1442 1320

Ferie zimowe.
Ognisko po rajdzie pieszym wokół jeziora.
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KULTURA

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
W skład tej największej w gminie instytucji

kultury wchodzi Ośrodek Kultury “Panorama”,
Biblioteka Miejska z filiami oraz Muzeum Regio−
nalne.

Od roku 1998 BOK realizuje Strategię Roz−
woju BOK przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w
Barlinku, która zakłada działania w pięciu dzie−
dzinach.

A. Amatorski Ruch Artystyczny i impresariat.
    W latach 1998−2000 obserwuje się dalszy

rozwój wszystkich grup i form działalności:
l Pracownia Plastyczna (4 grupy−ok.40 os.) uzy−

skała nagrody w wojewódzkim konkursie “Kra−
jobraz  Polski” oraz w ogólnopolskim “Świat
książki”(1999), realizowała edukacyjny pro−
gram plastyczny − dwie uczennice zostały przy−
jęte do Liceum Sztuk Plastycznych w Szczeci−
nie (1999).

l Pracownia Ceramiki Unikatowej (4 grupy−
ok.45 os.) otrzymała nagrody indywidualne w
konkursie “Europa w szkole (1998), PARA’98,
w wojewódzkim i ogólnopolskim konkursie
“Krajobraz Polski” (1998, 1999, 2000), wzięła
udział w programie TVP Szczecin, zrealizowa−
ła program terapii przez sztukę “Pomóż so−
bie” wspólnie z Ośrodkiem Kuratorskim w
Barlinku (1999, 2000), zorganizowała pierw−
szy ogólnopolski plener ceramiczny “Piękno
ukryte”,

l Teatry Poezji “Wiatrak” i “Wiatraczki” (3 gru−
py−ok.35 os.) uzyskały tytuł laureata PARA’98
i 99, zrealizowały projekt profilaktyki alkoho−
lowej “Panie, co chciałeś...” wysoko oceniony
w Warszawie (1999),

l Zespół Taneczny “Uśmiechy” (ok.100 os.) wie−
lokrotnie koncertował w kraju i za granicą,
adaptacja pomieszczeń na garderoby dla ze−
społu z dużą pomocą rodziców (1999), duży
koncert z ok.5−lecia zespołu i udział w pro−
gramie TVP Szczecin (2000),

l Chór “Halka” (ok.45 os)wykonał liczne koncer−
ty w kraju i za granicą, m.in. wziął udział w
koncercie charytatywnym “Kultura zdro−
wiu”(1999) oraz na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (1999), zakupiono własny
sprzęt nagłośnieniowy, nastąpił wzrost ilości
członków chóru i zespołu akompaniującego.

l Beata Andrzejewska i zespół “Total” (4 os.)
uzyskali tytuł laureata wojewódzkiego prze−
glądu wokalnego w Szczecinie oraz Przeglądu
Zespołów Rockowych w Gryfinie (1999).

l Grupa wokalna Festiwalu Barlinek ’99 otrzy−
mała dwie nagrody w wojewódzkim przeglą−
dzie wokalnym w Szczecinie.

l Tytuł instruktora roku 1998 otrzymała Elż−
bieta Chudzik w ogólnopolskim konkursie
“Bliżej teatru” oraz wyróżnienie otrzymał in−
struktor Dariusz Przewięźlikowski w konkur−
sie “Krajobraz Polski” za wysoki poziom pra−
cy instruktorskiej (1999).

l Realizowane są otwarte programy edukacyj−
ne “Kultura od kuchni” z zakresu dziedzic−
twa kulturowego w gminie Barlinek w czasie
ferii zimowych (1998, 1999, 2000),

l Prowadzone są praktyki uczniowskie dla
uczniów LSP z Gorzowa (1998, 2000), ZSZ
nr 1 w Barlinku (2000).

l Organizowane są w Barlinku 3 powiatowe
przeglądy ARA w kategorii tańca (1999, 2000),
teatru (1999, 2000) i wokalistyki − Festiwale
Piosenki (1999, 2000).

B. BOK jako wizytówka miasta
Naturalną wizytówką miasta jest Muzeum

Regionalne. Jest miejscem comiesięcznych spo−
tkań Towarzystwa Miłośników Barlinka, klubu
plastyka BAKAN oraz pionierów i osadników Zie−
mi Barlineckiej. Odbywają się tu lekcje historii i
zajęcia plastyczne w oparciu o organizowane
wystawy. W 1999 r. dział regionalny wzbogacił
się o atrakcyjne dioramy dawnego Barlinka ofia−
rowane przez byłych jego mieszkańców Gintera
Koslec−Uhlman i Klausa Kamińsky’ego. Do naj−
ciekawszych wystaw organizowanych w latach
1998−2000 należy zaliczyć:
q “Dzień Ziemi” – prace uczniów barlineckich

szkół i “Tutaj jestem” – finały gminnych kon−
kursów plastycznych

q  “Krajobraz w kratkę” – architektura Pomorza
q Ceramika Dariusza Przewięźlikowskiego oraz

“25 − lat barlineckiej ceramiki”
q “Barlineckie kroniki i sztandary”
q “Wystawa łowiecka Koła Szarak”
q “Pasje − impresje”  członków klubu BAKAN
q “Tutaj jestem” − finały gminnych konkursów

plastycznych
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q “Odkrywamy Afrykę” i “Dzieje żeglugi” we współ−
pracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie

q “Las, woda, obraz” oraz “Piękno ukryte” − ogól−
nopolskie plenery plastyczne i ceramiczne

q oraz wystawy grafiki Magdy Ćwiertni,
malarstwa R. Kaszczyc, J. Piechockiego,
K. Krzywińskiego, K. Walczewskiego, ceramiki
A. Szymanek.
Zgodnie ze swoją strategią BOK stale zmierza

do osiągnięcia wyglądu atrakcyjnego dla poten−
cjalnych turystów i ludzi spoza Barlinka oraz
stara się rozsławiać dobre imię miasta i gminy w
Polsce i za granicą:
l Odnowiono prawie wszystkie pomieszczenia i

ciągi komunikacyjne w Panoramie rozwiązu−
jąc ostatecznie problem z SANEPiD−em (1998,
1999), wyremontowano i utworzono Salonik
Wiatrakowo ze stałą ekspozycją pamiątek po
poecie i prozaiku Stefanie Flukowskim (1998),
odnowiono salę widowiskową z nową aranża−
cją bufetu (1999), korzystnie zmieniono wy−
strój kawiarni w Panoramie, rozpoczęto po−
rządkowanie skweru przy Panoramie (2000)

l Zorganizowano przekrojowe prezentacje do−
robku kulturalnego Barlinka:
q “Barlineckie impresje” w Pałacu Młodzieży

w Szczecinie – wystawa z udziałem pra−
cowni plastycznej, ceramicznej i teatralnej
(1999)

q “Barlinek w Schneverdingen” z udziałem
chóru “Halka”, zespołu “Uśmiechy”, te−
atru “Wiatrak”, Romany Kaszczyc i zespo−
łu “Fellows”(2000)

q “Barlinek na Zamku” w Szczecinie z udzia−
łem zespołu “Uśmiechy”, zespołu śpiewa−
czego “Barliniacy”, zespołu “Total”, teatru
“Wiatrak”, chóru “Halka”, zespołu “Sło−
neczna Gromada” (2000)

l Zespoły i pracownie wielokrotnie prezento−
wały swoje umiejętności i dorobek za granicą:
Pracowna Ceramiczna w Niemczech (1998,
1999, 2000), Plastyczna w Niemczech (1999),
Teatr Wiatrak w Niemczech (1998, 1999, 2000)
zespół “Uśmiechy” w Niemczech (1998, 1999,
2000), Dani (1999, 2000) i Francji (1999),
chór “Halka” w Niemczech (1999, 2000)

l Wydano drukiem: katalogi poplenerowe z in−
formacją o Barlinku (1998, 1999), ulotki BLT
(1999, 2000), kalendarz z reprodukcjami prac
dzieci Ogniska Plastycznego BOK (1999), pla−
katy zespołu “Uśmiechy”(1999), katalog “Ju−
bileusz Ciamarajdy” (2000), obszerne ulotki
o międzynarodowych warsztatach i BLT
(2000), plakaty na Dni Barlinka (2000), pla−
katy BLT (2000)

l Dokonano wymiany parkietu na scenie (2000),

C. Międzynarodowe Centrum Edukacji
 Artystycznej

W 1998 roku zorganizowano wspólny kon−
cert−prezentację “Schneverdingen w Barlinku”,
w którym uczestniczyły barlineckie zespoły i pod−
czas którego w Panoramie odbywały się wystawy
o współpracy i wspólne spotkania w trzech gru−
pach: tanecznej, muzycznej i grupie towarzystw
polsko−niemieckich.

BOK rozwija w Barlinku swoją międzynaro−
dową działalność edukacyjną organizując:
l Polsko−niemieckie warsztaty i wymiany pla−

styczne, ceramiczne i teatralne (1998, 1999,
2000) współpracując z biurem Polsko−Nie−
mieckiej Współpracy Młodzieży,

l Projekt taneczny “Wspólne przesłanie w XXI
wiek” dofinansowany przez europejski pro−
gram “Młodzież dla Europy”(1999)

l Polsko−Niemieckie Warsztaty Plastyczne, Ce−
ramiczne i Teatralne “Kultura Europy bez gra−
nic” dofinansowywane przez Unię Europej−
ską (2000)
Dokonano remontu łazienek (2000) na IIp.

Panoramy w planowanym Centrum Edukacji.
Odnowiono pokoje gościnne i zakupiono 6 do−
datkowych tapczanów (1999).

Przygotowano projekt Międzynarodowego Te−
atralnego Obozu Wolontariackiego we współpra−
cy z poznańskim Stowarzyszeniem “Jeden Świat”
do realizacji w sierpniu 2000 pod patronatem
UNESCO. W przedsięwzięciu weźmie udział mło−
dzież z dziesięciu krajów europejskich.

D. Letnie Festiwale Artystyczne
W celu przyciągnięcia turystów i osób spoza

Barlinka BOK:
l rozwija i uatrakcyjnia Barlineckie Lato Te−

atralne, które w 2000 roku nabiera charakte−
ru europejskich spotkań artystycznych. W ra−
mach Lata oprócz warsztatów i spektakli te−
atrów biorących udział w imprezie miały miej−
sce widowiska i spektakle uliczne “Sabat”,
“Misja” i “Judasze” (1998), “Przewietrzanie
skrzydłami Wiatraka” i “Defilady” (1999), po−
etycko−muzyczno−kabaretowe wieczory klubo−
we oraz folkowe zabawy taneczne (1998, 1999).

l rozpoczął tradycję organizowania Jarmarków
Ceramicznych w Barlinku podczas majówko−
wego święta (2000).

l próbuje nadać Dniom Barlinka niepowtarzal−
ny gdzie indziej charakter poprzez organizo−
wanie w tym czasie widowisk plenerowych
“Sobótka” (1999,2000) oraz Memoriału Sza−
chowego im. Emanuela Laskera (2000).

l organizuje Ogólnopolskie Plenery Plastyczno−
Ceramiczne we wrześniu (1998, 1999).

l rozwija tradycję organizowania festynów eko−
logicznych BIEL na stadionie z występami
(1999)
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E. Biblioteka Miejska z filiami
Z pomocą byłego mieszkańca Barlinka Ulri−

cha Lange Biblioteka wzbogaciła się o duży księ−
gozbiór książek niemieckich, komputer do prze−
chowywania danych bibliotecznych oraz nowe
półki i meble do czytelni.

W związku ze zmianami zachodzącymi w kra−
ju dokonano niezbędnego skomputeryzowania
księgowości BOK w latach 1998−1999. Zakupio−
no komputer, drukarkę i niezbędne oprogramo−
wanie. W 2000 roku rozpoczęto program porząd−
kowania terenu wokół Panoramy. Usunięto ka−
mienny murek i przygotowano teren do ustawia−
nia sceny na muzyczne koncerty młodzieżowe.
Wykonano fragment nawierzchni polbrukowej
przy kawiarni i wejściu głównym do Panoramy.

Wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Nieroz−
wiązany pozostaje ciągle problem odpowiednie−
go do potrzeb obiektu dla Biblioteki. Jego brak
uniemożliwia jej rozwój. Pomieszczenia Muzeum
wymagają gruntownego remontu wraz ze zmo−
dernizowaniem sieci CO w obiekcie. Istnieje
ogromna potrzeba zakupu faksu dla poprawie−
nia przepływu informacji i reklamy w mediach
oraz kserokopiarki na potrzeby biblioteki i re−

klamy całego BOK. Istnieje pilna konieczność
modernizacji zasilania BOK w energię elektrycz−
ną oraz rozwiązania problemu efektywnego ogrze−
wania sali widowiskowej np. poprzez zainstalo−
wanie dmuchaw grzewczych. Niezbędnym wyda−
je się gruntowny remont sanitariatów przy sali
widowiskowej.

Pojawiły się także nowe potrzeby, których
zaspokojenie wymaga poszukania nowych roz−
wiązań i dodatkowych środków finansowych.
Uruchomienie działalności kina w obiekcie Pa−
noramy jest jednym z pilniejszych dla nas za−
dań. Coraz częściej pojawia się także problem
miejsca i konieczność zatrudnienia osób lub oso−
by do organizowania czasu wolnego dzieci i mło−
dzieży nie zrzeszonej w zespołach i grupach ar−
tystycznych BOK.

Realizacja wspólnej dla całego ośrodka kul−
tury strategii rozwoju gwarantuje osiąganie ko−
lejnych celów przy oszczędnym i efektywnym
gospodarowaniu środkami finansowymi przezna−
czonymi przez Radę Miejską na działalność Bar−
lineckiego Ośrodka Kultury. Działalność kultu−
ralna ma charakter koninkturotwórczy i jest jed−
nym z elementów harmonijnego rozwoju naszej
małej ojczyzny. Dlatego warto w nią inwestować.

Teatr „WIATRAK” z wizytą w Schneverdingen

5-lecie zespołu „UŚMIECHY”

Barlineckie Lato Teatralne

Młyn Papiernia
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SPORT i REKREACJA

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI
BARLINECKIEGO OŚRODKA  SPORTU

TURYSTYKI  I  REKREACJI
W  LATACH  1998 – 06.2000r.

Od stycznia 1996 r. uchwałą Rady Miej−
skiej rozpoczął działalność zakład budżetowy
Miasta i Gminy − Barlinecki Ośrodek Sportu
Turystyki i Rekreacji.

Działalność BOSTiR rozwija się w kierunku
zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa
w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji
oraz korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń
sportowych i terenów rekreacyjnych.

W ramach corocznych przygotowań do sezo−
nu ośrodek wykonał wiele prac remontowych i
modernizacyjno – inwestycyjnych, ważniejsze to:
− generalny remont pomostu przy budynku

wypożyczalni sprzętu wodnego,
− remont – wymiana podłogi ciągów komunika−

cyjnych skrzydeł przebieralni wraz z wymia−
ną kolumn,

− zakupiono 4 duże i 2 małe rowery wodne,
− wyposażono kuchnie pensjonatu w komplet

naczyń serwisowych na 40 osób,
− z myślą o turystach i przygotowaniu do festy−

nów rekreacyjnych zamontowano kompleks
drewnianej zabudowy na polu namiotowym
ośrodka,

− zakupiono wielofunkcyjną profesjonalną ko−
siarkę, która pozwoli utrzymać w dobrym sta−
nie płytę boiska i tereny zielone ośrodka.
Wszystkie te działania przyczyniły się do

uatrakcyjnienia oferty dla potencjalnych tury−
stów i mieszkańców naszej gminy.

TURYSTYKA
Lata 1998 – 06.2000r. to ugruntowana dzia−

łalność na rynku turystycznym BOSTiR−u. Ośro−
dek prowadząc całoroczną usługę noclegową na
trwałe i z dużym powodzeniem wpisał się w mapę
jednostek noclegowych naszego regionu.

W sezonie letnim BOSTiR działa jako współ−
organizator wypoczynku kwalifikowanego dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Na przełomie wyżej
wymienionych lat odbyły się tutaj:
− zgrupowania futbolowe takich klubów spor−

towych jak: Arka Gdynia, Polonia Słubice,
Agrykola Warszawa, Kotwica Kołobrzeg, Ami−
ca Wronki,

− obozy kondycyjne tenisa ziemnego: Centrum
Tenisa Ginter z Warszawy, oraz Centrum Te−
nisa ze Szczecina.
Z pobytu w naszym pensjonacie korzystał rów−

nież wędrowny obóz językowy z Poznania. Odbyły
się plenery malarskie i warsztaty teatralne.

Dzięki szerokiej ofercie usług turystyczno –
sportowo – gastronomicznych, coraz większą
popularnością ciszy się letni odpoczynek na pla−
ży i kąpielisku naszego ośrodka.

W sezonie zima, wiosna, jesień pensjonat
przyjmuje gości na krótkie pobyty oraz grupy
robotników wykonujących prace zlecone w na−
szym mieście.

Uzupełnieniem oferty noclegowej są cieszące
się dużą frekwencją festyny i zabawy organizo−
wane lub współorganizowane przez BOSTiR na
terenie ośrodka.

Wzorowo działający ośrodek i pozytywnie po−
strzegany przez turystów − o czym świadczą re−
zerwacje dokonywane nawet z rocznym wy−
przedzeniem − jest swoistą promocją naszego
miasta.

SPORT
Ukierunkowanie Barlineckiego sportu, zmie−

rza niezmiennie od wielu już lat do umasowienia
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkol−
nej, jak również wśród szerokiego grona miej−
scowej społeczności dorosłej.

Całoroczny kalendarz imprez sportowych za−
wiera punkty, które przyciągają na stadiony, bo−
iska, bieżnie, trasy biegowe, hale sportowe i je−
ziora wielu młodocianych i starszych miłośni−
ków sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku.

Do imprez cieszących się największym zain−
teresowaniem, odbywających się cyklicznie każ−
dego roku należy zaliczyć:
− halowe turnieje piłki nożnej (grudzień – styczeń),
− Dzień Dziecka dla przedszkolaków (czerwiec),
− zawody hipiczne Krzynka,
− biegi uliczne,
− cykl zawodów wędkarskich,
− turnieje tenisa stołowego,
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− turniej koszykówki,
− leśne biegi przełajowe (wrzesień),
− regaty żeglarskie w klasie „omega”,
− turniej tenisa ziemnego,
− ferie zimowe na sportowo,
− turniej plażowej piłki siatkowej,
− turystyczne rajdy piesze,

Bardzo pozytywnymi tendencjami towarzy−
szącymi realizacji wszelkiego rodzaju przedsię−
wzięciom sportowym jest:
− masowy udział dzieci i młodzieży szkolnej,
− bardzo duże grono biorących udział w zawo−

dach młodych sportowców wiejskich,
− sponsoring ze strony przedsiębiorstw, insty−

tucji i zakładów pracy.
Masowy sport dla dorosłych to połączenie

wypoczynku na świeżym powietrzu. Największe
powodzenie i uznanie wśród starszej połowy bar−
lineckiego społeczeństwa zyskały sobie:

− zawody wędkarskie wszelkiego rodzaju
− turnieje piłki nożnej (halowe i na boiskach

otwartych)
− gry świetlicowe (kanasta, brydż, szachy)

Barlinecki Ośrodek Sportu Turystyki i Re−
kreacji realizuje swoje statutowe zadania przy
wszechstronnej pomocy i współudziale szkół oraz
finansowym wsparciu UMiG, miejscowych za−
kładów pracy i instytucji.

Obiekty i baza sportowo – rekreacyjna BO−
STIR−u stały się stałym, sprawdzonym miejscem
na organizowanie:
− festynów i pikników,
− obozów i zgrupowań sportowych,

W ostatnim czasie – przy organizacyjnym
wsparciu „ośrodka”, a finansowym UMiG – w
Strąpiu, Lutówku, Starej Dziedzinie, powstały
piłkarskie kluby sportowe.

MAJOWE BIEGI ULICZNE
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PROMOCJA
MIASTA I GMINY

Promocja miasta i gminy jest ważnym czyn−
nikiem strategii rozwoju każdej gminy. Pomaga
ukształtować wizerunek miasta i skupić na nim
uwagę inwestorów krajowych i zagranicznych
wpływając pozytywnie na ich decyzje inwestycyj−
ne, budzi zaciekawienie miastem i regionem,
mobilizuje mieszkańców i czyni z nich zaangażo−
wanych reprezentantów reklamujących poten−
cjał miasta.

Działania promocyjne gminy Barlinek w la−
tach 1998 − 2000 skierowano na promocję na
zewnątrz gminy − na kraj i zagranicę, jak również
na promocję wewnętrzną − lokalną. Głównym
celem promocji zewnętrznej jest przyciąganie in−
westorów, tworzenie nowych miejsc pracy, przy−
ciąganie funduszy celowych, promowanie gminy
jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego.

Jednym z narzędzi pomocnych w realizowa−
niu tych zamierzeń są targi, stąd nasz udział w :
− Międzynarodowych Targach Szczecińskich
− Targach Turystycznych w Brukseli
− prezentacja w ramach województwa zachod−

niopomorskiego podczas trwania „Dnia Pol−
skiego” w Brukseli

− Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze
W celu zaprezentowania potencjału kultu−

ralnego naszej gminy zorganizowano „Dni Bar−
linka” na Zamku Książąt Pomorskich w Szczeci−
nie oraz w zaprzyjaźnionym mieście Schnever−
dingen.

Materiały informacyjne o gminie ukazały się
w różnych wydawnictwach:
− Informatorze turystycznym woj. zachodnio−

pomorskiego
− Katalogu inwestycji turystycznych woj. za−

chodniopomorskiego
− publikacji Kolegium Wójtów i Burmistrzów

Regionu Pojezierza Choszczeńsko Myślibor−
skiego

− magazynie Regional Biznes
− tygodniku Obserwator
− Leksykonie Gmin Polskich

Do celów promocyjnych wykorzystywane są
nie tylko tradycyjne środki przekazu ale również
internet, prezentacje multimedialne „Wojewódz−
two zachodniopomorskie” i filmy na kasetach

VHS: „Poczet Regionów Polski − zachodniopo−
morskie”, „Barlinek” (w tracie realizacji).

W ramach polityki władz miasta wobec miesz−
kańców realizowany jest program promocji we−
wnętrznej, spełnia on rolę informacyjną. Celem
tych działań jest zapoznanie mieszkańców z pro−
blemami miasta, integracja społeczności lokalnej
oraz informowanie mieszkańców o bieżących pra−
cach Zarządu. Podstawowe elementy tego progra−
mu to stałe kontakty z prasą, organizowanie kon−
ferencji prasowych z przedstawicielami gazet:
− Echo Barlinka jak również
− Gazety Lubuskiej
− Głosu Szczecińskiego
− Kuriera Szczecińskiego i Radia Szczecin

Duże osiągnięcia w zakresie ekologii − wyróż−
nienie Unii Europejskiej w konkursie „Miasto a
wymagania Unii Europejskiej”, organizowanie kon−
ferencji ekologicznych, udział w pracach Komite−
tu Sterującego brytyjskim programem „Zielone
Miasta Polski”, organizowanie różnego typu im−
prez kulturalnych i sportowych stanowi również
jedną z form promocji. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się impreza promocyjno − prasowa zorga−
nizowana we współpracy z miesięcznikiem ogól−
nopolskim „Biznes, Gwiazdy i Turystyka”.

Promocja to również różnego rodzaju gadżety:
− długopisy
− breloczki
− znaczki z herbem miasta
− znaczki o tematyce ekologicznej,

to wydawnictwa, z których najważniejszym
jest „Strategia ekorozwoju gminy Barlinek” obej−
mująca działania na okres najbliższych 14 lat,
wznowienie druku informatora miejskiego i par−
tycypacja w kosztach wznowienia „Duchów z
puszczy rodem”, wydanie nowych wzorów wido−
kówek, wizytówek urzędu i toreb ekologicznych.

Swoistą formą promocji jest przyznawane co
roku przez Zarząd MiG wyróżnienie − „Złota Bar−
linecka Gęsiarka” − którym nagradza się osoby i
podmioty gospodarcze za szczególny wkład w
rozwój gospodarczy miasta.
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ZADANIA
NA LATA 2000 - 2002

W kilku rozdziałach staraliśmy się przybliżyć
pracę organów i jednostek gminnych w okresie
od czerwca 1998 do czerwca 2000. Praca nasza
nie skupiała się jedynie na realizacji budżetu
gminy i uchwał Rady Miejskiej.

Do znaczących wydarzeń mających wpływ na
losy naszego miasta i gminy należy na pewno
zaliczyć udaną prywatyzację dwóch naszych naj−
większych zakładów pracy. Rok 1999 był przeło−
mowy − w tym czasie zdecydowanie spadły docho−
dy gminy z podatków od tych zakładów. W przy−
padku Zakładów Urządzeń Okrętowych „Bomet”
gmina aby pomóc częściowo rozwiązać ich proble−
my poręczyła kredyt w wysokości 200.000 zł. oraz
zamieniła zobowiązania podatkowe m.in. na pra−
ce wykonywane na rzecz miasta przez ten zakład.

Zarząd Miasta i Gminy również aktywnie
uczestniczył w prywatyzacji Barlineckiego Przed−
siębiorstwa Przemysłu Drzewnego − obecnie Bar−
linek S.A. − wstrzymując w roku 1999 pobór
podatku, a następnie w roku 2000 przejmując
majątek od Barlinek S.A. w zamian za zobowią−
zania (ok. 1 mln zł). Przejęty teren „potartaczny”

w okolicy ul. Jeziornej wykorzystywany na budo−
wę kompleksu turystyczno − szkoleniowego. Oba
te procesy budziły silne sprzeciwy części rad−
nych. Ta część kadencji w ogóle charakteryzuje
się wieloma spięciami politycznymi w Radzie Miej−
skiej oraz wyraźnym podziałem politycznym Rady.

Konflikty uwidaczniały się w szczególny spo−
sób przy poręczaniu kredytów dla ZUO „Bomet”
i Spółdzielni „DOM”, przejęciu terenów od zakła−
dów „Barlinek” S.A., wydzierżawieniu hali dla
„NETTO”, pozwoleniu na budowę zakładów
„Klaus Borne”, przejęciu budynków przychodni.

Kryzysy polityczne wiązały się również ze
zmianami kadrowymi w gminie.

W kwietniu 1999 r. rozpoczęło działalność
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecz−
nego. Z jego powstaniem wiąże się nadzieje na
częściowe złagodzenie problemu mieszkaniowe−
go. W roku 2000 BTBS przystąpił do pierwszych
dociepleń budynku mieszkalnego. Przed nami
następne dwa lata kadencji obecnej Rady Miej−
skiej. Kierunki rozwoju i zadania wynikać będą
przede wszystkim ze:

Złote Gęsiarki ,98
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− Strategii ekorozwoju gminy
− Kierunków rozwoju i zagospodarowania prze−

strzennego
− Strategii rozwoju gospodarczego
− Rocznych planów budżetowych

oraz bieżących uwarunkowań i zmian w na−
szym powiecie, województwie i kraju.

Priorytetowymi zadaniami stojącymi przed
gminą do realizacji w najbliższych dwóch latach
będą:

− w zakresie oświaty:
v dokończenie budowy obiektów szkolno − wiej−

skich w Mostkowie
v rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego

przy Szkole Podst. Nr 4
v poprawa bazy lokalowej dla ośrodka dydak−

tycznego Akademii Rolniczej z ewentualnym
uruchomieniem studiów dziennych

v realizacja programu optymalizacji kosztów
funkcjonowania oświaty

− w zakresie inwestycji infrastrukturalnych
v rozwiązanie długofalowe (20 lat) problemu

zagospodarowania odpadów komunalnych
v rozwiązanie problemu zaopatrzenia miasta

w ciepło
v budowa nowej stacji uzdatniania wody dla

miasta Barlinka i wsi Moczkowo
v zakończenie inwestycji infrastrukturalnych

na osiedlu Moczkowo
v budowa oczyszczalni zbiorowej wraz z ka−

nalizacją dla wsi Mostkowo, Rychnów, Dzie−
dzice, Strąpie

v przystąpienie do Spółki MIEDWIE i kanali−
zowanie wsi w ramach programu ISPA dla
zlewni rzeki PŁONIA

v rozpoczęcie zagospodarowywania terenów
potartacznych na kompleks turystyczno −
szkoleniowy

Wszystkie te inwestycje poprawią warunki
życia mieszkańców oraz uatrakcyjnią naszą gmi−
nę dla inwestorów i turystów.

W celu stworzenia warunków rozwojowych
naszym mieszkańcom oraz inwestorom należy:

v przystąpić do zmiany planu zagospodaro−
wania wyznaczając nowe tereny pod prze−
mysł, usługi okołoturystyczne i zabudowę
mieszkaniową

v przystąpić do realizacji zabudowy terenu
przy ulicy 31−go Stycznia, kwartału przy
ul. Jeziornej i Grodzkiej

v rozpocząć budowę budynku komunalnego
w ramach BTBS

v przystąpić do zabudowy plombowej „stare−
go miasta”

v przystąpić do realizacji poprawy życia na
wsi poprzez wdrożenie programu „Silna
Wieś”.

Zarząd Gminy będzie dalej aktywnie uczest−
niczył w integracji powiatu myśliborskiego pró−
bując wspólnie rozwiązywać m.in. takie proble−
my jak:

v pomoc dla Domu Dziecka
v poprawa stanu dróg
v szkolnictwo ponadgimnazjalne

Za priorytet uznajemy ustabilizowanie pozy−
cji Szpitala w Barlinku.

Sądzimy, że pomimo ogromu zadań i potrze−
by bardzo dużych środków finansowych na ich
realizację, planowane przez nas zamierzenia są
możliwe do wykonania.

Przewodniczący
Zarządu MiG w Barlinku
Zygmunt Siarkiewicz
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