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Szanowni Państwo.

W tym roku obchodzimy dwu-
dziestolecie powstania samorządu 
gminnego. Jestem przekonany, że 
jest to okres olbrzymiego sukcesu 
całej naszej społeczności. Szcze-
gólnie ostatnie cztery lata możemy 
zaliczyć do bardzo udanych. Pomi-
mo wyraźnych zagrożeń ze strony 
ogólnoświatowego kryzysu oraz 
opóźnień w dostępie do środków 
unijnych udało nam się zrealizować 
niespotykaną w naszej historii ilość 

inwestycji. Za główny cel przyjąłem w swoim programie; „poprawę warunków życia 
mieszkańców naszej gminy”. Kadencja ta oprócz rozwoju gospodarki, usług i turystyki 
charakteryzowała się niespotykanymi dotychczas nakładami inwestycyjnymi zrealizo-
wanymi przez budżet gminy oraz jednostki i spółki gminne. Pozyskaliśmy ponad 50 mln 
zł środków unijnych. Potrafiłem też przyciągnąć nowe inwestycje z województwa i po-
wiatu. Powstały nowe firmy oraz obiekty turystyczne. Potrafiliśmy tworzyć takie budżety 
gminy, które pozwalały realizować też wiele zadań nieinwestycyjnych, ale mających 
wpływ na rozwój gminy. Nasza marka „Nordic Walking” przyniosła nie tylko wiele pre-
stiżowych nagród, ale wpłynęła też mocno na rozwój turystyki. Silna opozycja w Radzie 
Miejskiej nie była dla mnie przeszkodą w realizowaniu złożonych deklaracji. Dużą dla 
mnie pomocą a siłą dla naszej gminy i Barlinka jest wspaniały potencjał fachowej i 
kompetentnej kadry pracowników i kierownictwa wszystkich jednostek gminnych. Duża 
aktywność naszego środowiska gospodarczego oraz instytucji i organizacji pozarządo-
wych mocno wpływa na nasz rozwój. Fakt, że udało mi się wszystkich zaangażować w 
rozwój naszej gminy jest chyba naszym największym sukcesem. Ostatnie cztery lata to 
szczególnie silny proces integracji naszej społeczności. Na pewno przyczyniły się do 
tego obchody 730 –lecia Barlinka oraz wiele społecznych inicjatyw jak choćby budowa 
pomnika Jana Pawła II. Miasto i gmina nasza pięknieje z dnia na dzień. Wiem też, że 
nadchodząca kadencja będzie okresem dalszego rozkwitu. Gwarancją tego są m.in. już 
przygotowane kolejne projekty oraz pozyskane środki unijne. 

Drodzy mieszkańcy.
Przedstawiam Wam informację  z ważniejszych wykonanych działań w mijającej kaden-

cji. Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały 
mnie w ich realizacji. 

       Zygmunt Siarkiewicz
       Burmistrz Barlinka
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finanse

WYKOnanie DOCHODÓW BUDŻeTOWYCH GMinY

W minionych latach nastąpił wzrost dochodów bu-
dżetowych o ok. 12 mln złotych, z 35.799.359 zł w roku 
2006 do 47.283.001 zł planowanych na 2010 rok. Jest to 
wzrost o 32 %.

Głównymi przyczynami wzrostu dochodów są:
1/ wzrost dochodów z udziału gminy w podatkach 

dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, spo-
wodowany rozbudową zakładów pracy i wzrostem za-
trudnienia w gminie. 

2/ przejęcie przez gminę kolejnych zadań w zakresie 
pomocy społecznej, a szczególnie świadczeń rodzinnych.

3/ z tytułu budowy nowych zakładów pracy i rozbudo-

Dochody pozyskaliśmy głównie z następujących źródeł:

wy istniejących, nastąpił przyrost dochodów w podatku 
od nieruchomości .

4/ z tytułu uregulowania stanu prawnego nieruchomo-
ści i możliwości ich sprzedaży.

5/ pozyskanie środków na realizację projektów z Unii 
Europejskiej.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych gminy 
były podatki i opłaty lokalne oraz subwencje. W grupie 
podatków i opłat lokalnych największe dochody gmina 
osiąga z podatku od nieruchomości oraz z udziału w 
podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. 
Natomiast w grupie subwencji największe dochody wy-
stępują  w subwencji oświatowej.
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WYKOnanie WYDaTKÓW BUDŻeTOWYCH 

W minionych latach nastąpił wzrost wydatków budże-
towych o ok. 24 mln złotych, z 33.389.051 zł w roku 2006 
do 57.871.177 zł w roku 2010. Jest to wzrost o 73 %.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział 
stanowią wydatki na oświatę i wychowanie ( wzrost z 13 
mln zł w 2006 roku do 21 mln zł w 2010 roku). Na drugim 
miejscu są wydatki na pomoc społeczną (wzrost z 8 mln zł 
w 2006 roku do 9,5 mln zł w 2010 roku). Ten udział zwiększa 

się ze względu na przejmowanie przez gminę nowych 
zadań, w szczególności świadczeń rodzinnych, np. zaliczek 
alimentacyjnych, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc 
osobom starszym. Ponadto ponosimy wydatki na zadania 
bieżące - utrzymanie ulic i dróg, zasobów mieszkaniowych, 
cmentarzy, oświetlenie i utrzymanie czystości w mieście i 
gminie, utrzymanie zieleni, propagowanie kultury fizycz-
nej i sportu, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową.

Wydatki ponieśliśmy w największym stopniu na:
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WYKOnanie WYDaTKÓW inWesTYCYJnYCH GMinY 

W minionych latach nastąpił wzrost wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 14 mln zł z 2.693.701 zł w 2006 roku do 
16.861.864 zł w roku 2010. Jest to wzrost o 510 %. Inwestycje są finansowane z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych 
obligacji oraz pozyskanych środków z Unii Europejskiej.

Wydatki inwestycyjne ponieśliśmy w największym stopniu na:

WYniKi BUDŻeTU:
 
 Zadłużenie gminy (dopuszczalne 60%)

2006 – nadwyżka 2.410.308 zł      2006 – 15,8% dochodów
2007 – nadwyżka 3.038.449 zł     2007 – 9,9% dochodów
2008 – nadwyżka 58.000 zł     2008 – 7,6 % dochodów
2009 – deficyt 8.197.812 zł      2009 – 29,7% dochodów
2010 – deficyt 259.749 zł (stan na 30 czerwca)    2010 – 25,5% dochodów
          (stan na 30 czerwca)

Wypracowane nadwyżki wykorzystano na sfinansowanie potrzeb finansowych i spłatę kre-
dytów omawianych lat. Część deficytu została pokryta zaciągniętymi kredytami i obligacjami 
w całości przeznaczonymi na inwestycje. 
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Aby moc zrealizować cel tej kadencji jakim jest: „popra-
wa życia mieszkańców” należało skupić się na maksymal-
nie dużej liczbie inwestycji. Zakładaliśmy, że w tej kadencji 
zrealizujemy dużą liczbę zadań przy wsparciu środków 
zewnętrznych w ramach budżetu gminnego lub poprzez 
jednostki i gminne spółki oraz w porozumieniu z powiatem 
i województwem. Ze względu na to, że do 2009 roku nie 
uruchomiono żadnych programów unijnych w naszym 
województwie do 2008 roku większość inwestycji była re-
alizowana ze środków własnych. Zadania, które planujemy 
współfinansować ze środków unijnych przesunęliśmy do 
realizacji na lata 2009, 2010 i lata późniejsze. 

Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni  
ul. Wyspiańskiego w Barlinku.

Zakres wykonanych robót:
- kanalizacja deszczowa;
- nawierzchnie jezdni i chodników z kostki betonowej;
Wartość inwestycji: 418.700 zł

Remont sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka 
Kultury w Barlinku.

Zakres wykonanych robót:
- Remont podłogi; 
- Wymiana foteli teatralnych (siedzisk);
- Remont zaplecza sanitarnego;
- Wymiana oświetlenia scenicznego.
Wartość inwestycji: 272.500 zł (w tym 100.000 zł dofi-

nansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego)

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ul. Okrę-
towej.

W 2007r. została wykonana sieć wodociągowa oraz 
kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Okrętowej.

Całkowity jej koszt wyniósł 314.900 zł.

Remont dachu szkoły –Publicznego Gimnazjum 
nr 1.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze 
środków Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 w 
wysokości 133.000 zł. Zakończenie całego zakresu rzeczo-
wego robót nastąpiło 4 grudnia 2006r. Wartość zadania 
wyniosła: 238.000 zł.

stworzenie i wyposażenie Centrum Współpracy 
Polsko-niemieckiej w szkole Podst. nr 1.

Inwestycja polegała na remoncie oraz wyposażeniu 
pomieszczeń świetlicy szkolnej, stołówki, pomieszczeń 
gospodarczych oraz sąsiadującego z nimi korytarza w SP-1. 

Zadanie realizowane z dofinansowania z Programu Inicja-
tywy Wspólnotowej INTERREG III A 2000-2006 w wysokości 
143.380 zł. Wartość całego zadania wyniosła 194.300 zł.

Modernizacja ul. Kościelnej.
Zakres prac obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. 

Paderewskiego, (długość ok. 90 m).. Wartość inwestycji: 
95.000 zł.

fontanna na Jeziorze Barlineckim.
Zakres: zakup podświetlanej i pływającej fontanny, 

budowa przyłącza energetycznego.
Wartość inwestycji: 84.643,60 zł

Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i roz-
budowa budynku szkolnego dla potrzeb remizy stra-
żackiej w Rychnowie.

W 2007r. został opracowany projekt budowlany oraz 
uzyskano pozwolenie na budowę na zmianę sposobu 
użytkowania, przebudowę i rozbudowę budynku szkol-
nego dla potrzeb remizy strażackiej w Rychnowie. W 2008 
roku inwestycja została zakończona. Wartość inwestycji: 
117.800 zł.

Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać. 
Zakres wykonanych robót: Przebudowa drogi o dłu-

gości 1.997 m. Szerokość drogi 4,0 m, szerokość poboczy 
0,75 m. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego. 
Wartość inwestycji: 346.979 zł. Pozyskano dofinansowanie 
z budżetu państwa w wys. 35% wartości inwestycji. 

Zespół boisk sportowych wg programu „MOJe BO-
isKO – ORLiK 2012” przy Publicznym Gimnazjum nr 1.

Zakres wykonanych robót:
- Odwodnienie boisk;
- Boisko do piłki nożnej 26x56 m z „trawy syntetycznej”;
- Boisko wielofunkcyjne 30x50 m; nawierzchnia poli-

uretanowa;
- Ogrodznie terenu;
- Oświetlenie terenu;
- Budynek sanitarno-szatniowy wraz z fundamentem;
- Bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej 

wraz z piaskownicą do skoków w dal.
Wartość inwestycji: 1.581.400 zł. Pozyskano dofinanso-

wanie z budżetu państwa w wys. 66% wartości inwestycji. 

Budowa linii oraz dodatkowych punktów oświetle-
nia dróg i ulic na terenie gminy Barlinek.

W latach 2006-2010 roku w ramach zadań dotyczących 

inWesTYCJe i ReMOnTY
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budowy linii oraz dodatkowych punktów oświetlenia dróg 
i ulic na terenie gminy Barlinek uzupełniono oświetlenie 
drogowe na istniejących liniach poprzez montaż nowych 
punktów świetlnych w miejscowościach: Moczkowo, Że-
lice, Laskówko, Moczydło, Mostkowo, Krzynka, Strąpie, 
Brunki, Żydowo, Dzikowo, Łubianka, Jarząbki, Rychnów 
i w Barlinku przy ulicach: Jasnej, Moniuszki Mickiewicza, 
Lipowej, Gorzowskiej (oświetlenie parkingu przed cmen-
tarzem komunalnym), Szpitalnej, Słonecznej, Żabiej, Dział-
kowej, Ogrodowa, Zielnej. Budowa oświetlenia solarnego 
ul. Dworcowa i ul. Jeziorna (Delta). W trakcie realizacji w 
br. linie oświetleniowe w miejscowościach: Osina, Ożar, 
Wilcze, Równo (Spalonka).

Wartość inwestycji: 432.450 zł .

Witacze przy drogach wyjazdowych do miasta i 
gminy Barlinek.

Osiem witaczy zostało ustawionych przy drogach wy-
jazdowych do miasta i gminy Barlinek. Wartość inwestycji: 
59.517 zł. 

aleja przycmentarna.
Zakres prac objął budowę ciągu pieszego i pieszo-jezd-

nego od parkingu przy ul. Jeziornej do bramy cmentarza. 
Wartość inwestycji: 186.525 zł.

Budowa systemu monitoringu miejskiego.
System monitoringu oparty na transmisji radiowej skła-

da się z 6 punktów kamerowych, centrum monitoringu i 
punktu transmisyjnego. Wartość: 163.165 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w 
Krzynce.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, budowę 
nowej świetlicy wraz z instalacjami oraz zagospodarowa-
nie terenu. Wartość: 345.625zł. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Pod-
stawowej nr 1.

Zakres wykonywanych robót obejmował budowę bo-
iska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej tra-
wy, wyposażenie sportowe, budowę bieżni sportowej, 
nawierzchnie z polbruku, ogrodzenie obiektu, trybuny. 
Wartość: 543.809 zł.

Budowa nawierzchni wraz z oświetleniem ul. Widok.
Zakres wykonanych robót to nowe nawierzchnie jezdni 

i chodników z polbruku w ilości ok. 6000 m², kanalizacja 
wodociągowa, oświetlenie uliczne (20 słupów), nasadze-
nia roślin. Wartość: 1.286.296 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku
Zakres wykonywanych robót obejmował remont da-

chu oraz ocieplenie stropu i przegród zewnętrznych 
pomieszczeń położonych na poddaszu. Pozostałe zadania 
(wymiana okien i instalacji grzewczej) w 2011r.

Dotychczas wydatkowano: 448.099 zł
b) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku
Zakres wykonanych robót obejmował wymianę sto-

larki okiennej i drzwiowej w segmentach A, B, C i d oraz 
ocieplenie sali sportowej. Pozostałe zadania dotyczące 
ocieplenia segmentu E oraz instalacji grzewczej zapla-
nowano na 2012r. Dotychczas wydatkowano: 146.707 zł. 
Na w/w zadania uzyskano zapewnienie dofinansowania 
z funduszy UE w wys. 45%. 

Remont drogi gminnej do Moczydła.
Zakres wykonanych robót:
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
- Wykonanie 17 mijanek w wymiarach 1,5 m x 25,0 m;
Długość jezdni: 4.109 m. Szerokość jezdni: 3,5 m. War-

tość inwestycji: 1.264.592 zł.

Przebudowa drogi gminnej Dzikówko – Moczkowo.
W 2008r. przebudowana została droga od Dzikówka 

do Moczkowa. Zakres robót obejmował wykonanie drogi 
z tłucznia kamiennego o długości 1600 m i szerokości 4 m 
oraz poboczy o szerokości 0,75 m. Łącznie wydatkowano: 
251.187 zł. W tym uzyskano dofinansowanie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 167.852 zł. Po-
zyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 66% 
wartości inwestycji. 

Przebudowa drogi gminnej Równo – Laskówko.
W 2009r. przebudowana została droga od Równa do 

Laskówka. Zakres robót obejmował wykonanie drogi z 
tłucznia kamiennego o długości 2850 m i szerokości 4 m 
oraz poboczy o szerokości 0,75 m.

Łącznie wydatkowano: 149.350 zł.

Remont drogi gminnej (odcinek 150mb) w m. Mocz-
kowo. 

Zakres zadań obejmuje roboty budowlane związane z 
wymianą nawierzchni drogi z istniejącego kamienia bru-
kowego na kostkę brukową, typu polbruk. Wydatkowano 
łącznie: 63.900 zł

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. szosowej 
w Barlinku.

Zakres wykonanych robót obejmował nowe nawierzch-
nie (renowacja drogi dojazdowej, parking, chodnik i ścież-
ka rowerowa, komunikacja kołowa), ogrodzenie terenu, 
budowę kolumbarium, siec wodociągową, sieć energe-
tyczną z przyłączami i oświetleniem, zagospodarowanie 
terenu zielenią, elementy małej architektury. Wartość: 
2.786.952 zł.

Budowa i przebudowa dróg łączących północną 
cześć Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW156 (w 
tym droga łącząca ul. Kombatantów i ul. szosową). 

Zadanie jest w trakcie realizacji w porozumieniu z Po-
wiatem Myśliborskim. Zadanie obejmuje: w części Gminy 
Barlinek wykonanie ulicy o długości ok. 0,7 km i szerokości 
jezdni 7 m z nawierzchni bitumicznej stanowiącej połącze-
nie istniejącej ulicy Kombatantów z ulicą Szosową, chodnik 
i ścieżkę rowerowa z kostki polbrukowej, oświetlenie 
drogowe, sieć wodociągowa na potrzeby zaopatrzenia w 
wodę terenów przemysłowych. Gmina pokrywa również 
50% kosztów budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Szo-
sową. W zakresie Powiatu wykonano remont ul. Szosowej 
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do Jaromierek. Zakończenie przewidziane jest na br. Koszt 
Gminy Barlinek 3.451.000 zł. Pozyskano dofinansowanie z 
funduszy UE w wys. 30% wartości inwestycji. 

Przebudowa drogi gminnej Pustać – Podgórze.
W 2009r. przebudowana została droga od Pustaci do 

Podgórza. Zakres robót obejmował wykonanie drogi z 
tłucznia kamiennego o długości 1290 m i szerokości 4 m 
oraz poboczy o szerokości 0,75 m.

Wartość robót: 247.000 zł, 

Przebudowa ul. Jeziornej – eTaP i i ii.
W 2009r. przebudowana została ul. Jeziorna. Zakres 

robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej, 
chodników i ścieżki rowerowej z polbruku, budowę ron-
da i parkingów, zatoczki przystankowej dla autobusów 
szkolnych, oświetlenia oraz nasadzeń zieleni.

Etap I – wartość robót: 256.132 zł.
Etap II – wartość robót: 683.277zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
nawierzchni wraz z oświetleniem Zaułek.

Zakres wykonanych robót obejmował: kanalizację desz-
czową, nawierzchnię z kostki brukowej oraz brukowca 
oraz oświetlenie drogowe. Wartość inwestycji: 221.353 zł.

Przebudowa włączenia ul. Ogrodowej do ul. 1Maja.
Podstawowe elementy zadania to: poszerzenie jezdni 1 

Maja i wprowadzenie odrębnego pasa ruchu dla skręcają-
cych od strony miasta w ul. Ogrodową, poszerzenie jezdni 
ul. Ogrodowej, budowa parkingu na 8 miejsc, przebudowa 
chodników i zmiana organizacji ruchu. Wydatkowano: 
152.563 zł. Pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa 
w wys. 50% wartości inwestycji. 

Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia 
dla muzeum we wsi Dziedzice. 

Zakres zadania obejmował: wymianę okien w pomiesz-
czeniach muzeum oraz przedszkola w budynku byłej szko-
ły , remont pomnika Woldenberczyków na cmentarzu ko-
munalnym w Dziedzicach i zakup wyposażenia muzeum. 
Wydatkowano: 166.830 zł. Pozyskano dofinansowanie z 
funduszy UE w wys. 60% wartości inwestycji. 

Przebudowa drogi gminnej w strąpiu.
W 2010r. przebudowana została droga w Strapiu. Zakres 

robót obejmował wykonanie drogi z polbruku o długości 
260 m i szerokości 3,5 m wraz z pasem bruku z kamienia 
polnego o szerokości 1,0 m oraz chodnika z polbruku o 
długości 260 m i szerokości 1,3 m. Łącznie wydatkowano: 
213.061 zł.

Przebudowa drogi gminnej od Osiny do Janowa.
Zakres robót obejmuje wykonanie drogi z asfaltu o dłu-

gości 1020 m i szerokości 4 m oraz gruntowych poboczy 
o szerokości 0,75 m.

Termin wykonania: do końca listopada 2010r. Wartość 
robót: 608.691 zł. Na wykonanie przedmiotowej drogi 
zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w 
wysokości: 102.000,00 zł.

Budowa drogi w Mostkowie.
Rozpoczęto prace budowlane związane z budową 

drogi w Mostkowie. I etap prac obejmuje budowę drogi 
z polbruku wraz z parkingami przy cmentarzu i winien 
być zakończony w bieżącym roku. Kolejne etapy zadania 
będą realizowane w latach następnych. Wartość robót: 
104.145,19 zł 

Budowa drogi w Rychnowie.
W miesiącu wrześniu br. w wyniku przetargu nieograni-

czonego został wyłoniony wykonawca na roboty budow-
lane dla zadania polegającego na przebudowie drogi w 
Rychnowie – etap I. Prace obejmować będą budowę ciągu 
pieszo-jezdnego z polbruku o długości 206 m i szerokości 
od 4,5 do 6,0 m. Termin wykonania: 30 listopada 2010r. 
Przewidywana wartość robót: 209.457,14 zł 

Budowa parkingów przy ul. Przemysłowej.
W 2009r. zrealizowano etap I a obecnie trwają prace 

przy realizacji etapu II budowy parkingów przy ul. Prze-
mysłowej. W etapie I powstało 57 nowych miejsc parkin-
gowych oraz chodniki z polbruku wzdłuż ul. Przemysłowej, 
natomiast w etapie II budowany jest parking na 36 miejsc 
z polbruku wraz z niezbędnym odwodnieniem. W I etapie 
wydatkowano: 242.561,52 zł. Przewidywana wartość robót 
II etapu: 107.152,47 zł

Budowa stacji wodociągowej i sieci wodociągowej 
w Moczydle.

W bieżącym roku rozpoczynają się prace polegające na 
wykonaniu sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w 
Moczydle. Zakończenie prac planowane jest w lipcu 2011r. 
Wartości inwestycji szacuje się na: 1.800.000 zł. Na zadanie 
uzyskano zapewnienie dofinansowania z funduszy UE w 
wys. 40 % wartości inwestycji. 

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu Boisko- Orlik 2012 w Mostkowie.

Rozpoczęto budowę kompleksu boisk. Zakres: Boisko 
do piłki nożnej o wymiarach 30x62 m z nawierzchnią 
typu „sztuczna trawa”, boisko wielofunkcyjne o wymia-
rach 32x19 m z nawierzchnią poliuretanową, bieżnia, 
ogrodzenie, oświetlenie i utwardzenie terenu, budynek 
sanitarno-szatniowy. Zakończenie prac planuje się na 
listopad 2010r. Wartość inwestycji szacuje się na: 1.100.000 
zł. Pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 
65% wartości inwestycji. 

Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej we wsi Mostkowo - Remont obiektu 
zaplecza socjalnego boiska sportowego w Mostkowie. 

Rozpoczęto wykonywanie pierwszego etapu polegają-
cego na remoncie zaplecza socjalnego boiska sportowego 
z przyłączami wod-kan. Zakończenie prac planuje się do 
końca 2010r. W 2011r. planowany jest remont boiska z 
trybunami. Wartość inwestycji szacuje się na 250.000 zł. 
Pozyskano dofinansowanie z funduszy UE w wys. 65% 
wartości inwestycji. 

Przebudowa ulicy fabrycznej w Barlinku. 
Zadanie obejmuje budowę jezdni i chodników o na-
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wierzchni z polbruku oraz uzbrojenie ulicy Fabrycznej 
w instalację wod-kan. na odcinku od ul. Ogrodowej do 
zbiegu ulic Ogrodowej i Fabrycznej przy siedzibie PWK 
Płonia. Zakończenie zadania w b.r. Planowana wartość 
robót: 850.000 zł. Pozyskano dofinansowanie z budżetu 
państwa w wys. 50% wartości inwestycji. 

Budowa placów zabaw w ramach programu „Rado-
sna szkoła – plac zabaw”.

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmują przygotowanie 
dokumentacji budowlanej oraz budowę:

a) Dużego placu zabaw przy SP 4 w Barlinku. Planowana 
wartość robót: 227.611 zł

b) Małego placu zabaw przy SP w Mostkowie. Plano-
wana wartość robót: 144.486 zł

Zakończenie zadań w b.r. Pozyskano dofinansowanie z 
budżetu państwa w wys. 50% wartości inwestycji. 

inwestycje zrealizowane we współpracy z innymi 
jednostkami:

1) Województwem Zachodniopomorskim:
a) Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 156 na odcinku 

Mostkowo Barlinek – realizowana jest przez Wo-
jewództwo Zachodniopomorskiej. Zadanie obej-
muje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 156 od 
m z Mostkowa do Barlinka na długości około 7,0 
km oraz ulice Szosa do Lipian, 31 Stycznia wraz ze 
skrzyżowaniem jej z Gorzowską i Niepodległości. Na 
odcinku miejskim dł. około 1,4 km poza chodnikami 
i jezdnią wykonana zostanie kanalizacja deszczowa 
w tym odwodnienie ulicy Stodolnej, ciąg pieszo ro-
werowy, nowe oświetlenie drogowe oraz ronda na 
skrzyżowaniu ulic 31 Stycznia i Niepodległości oraz na 
skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian i Okrętowej. Gmi-
na Barlinek zobowiązała sie do partycypacji w tym 
zadaniu. Zakończenie zadania do czerwca 2011 roku.

Planowana dotacja Gminy: 3.332.277 zł
b) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

151, przy ul. Pełczyckiej w Barlinku, dotacja Gminy: 
60.000 zł

c) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
151, przy ul. Gorzowskiej w Barlinku, dotacja Gminy: 
100.000 zł

d) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
151, w Łubiance Barlinku, dotacja Gminy: 100.000 zł

2) Powiatem Myśliborskim:
a) Budowa zespołu boisk sportowych wg. Programu 

Moje boisko-Orlik 2012 przy Z S P Nr 1 w Barlinku. 
Zakres: Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62 
m z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”, boisko wie-
lofunkcyjne o wymiarach 32x19 m z nawierzchnią 
poliuretanową, bieżnia, ogrodzenie, oświetlenie i 
utwardzenie terenu, budynek sanitarno-szatniowy. 
Dotacja Gminy: 213.986 zł.

b) Bieżnia lekkoatletyczna przy Z S P Nr 1 w Barlinku. 
Zakres: wykonanie bieżni o długości 115 m i szerokości 

4,88 m z nawierzchnią poliuretanową oraz skoczni w dal, 
dotacja Gminy: 98.000,00 zł,

c) remont odwodnienia drogi powiatowej 1575Z w 
Mostkowie, ogólny koszt: 45.275 zł w tym dotacja 

Gminy: 9.055 zł,
d) remont drogi Powiatowej 2156Z w Rychnowie, ogól-

ny koszt: 120.000 zł w tym dotacja Gminy: 28.000 zł 
Wykonano odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej 
oraz chodnik. na dł 200mb.

e) remont chodnika w ciągu dr. Powiatowej 2155Z - ul. 
Św. Bonifacego, ogólny koszt: 52.000 zł w tym dotacja 
Gminy: 13 049 zł,

f ) dokumentacja na drogę Łubianka – Karsko – Nowo-
gródek, dotacja Gminy: 21.000 zł

3) Gminą Przelewice budowa drogi Rówienko-Rut-
nica:

Przebudowa drogi poprzez położenie nawierzchni as-
faltowej na odcinku Rutnica-Rówienko, w tym na terenie 
gminy Barlinek odc. Ok.550m, 

Nakłady Gminy Barlinek 202.638 zł.

Zadania dot. remontów nawierzchni jezdni i chod-
ników 

a) zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania 
dróg:

• Remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Odrzań-
skiej – nowa nawierzchnia chodników oraz jezdni, 
koszt: 146.167 zł

• Remont chodnika ul. Szpitalna – nowa nawierzchnia 
chodnika, koszt: 89.000 zł

• Remont chodników ul. Paderewskiego (w tym dojście 
do Muzeum Regionalnego) i przy Rynku – nowa na-
wierzchnia chodników, koszt: 80.600 zł

• Remont chodnika ul. Lipowej –nowa nawierzchnia 
chodnika, koszt: 88.780 zł.

• Remont chodnika ul. Tunelowa – nowa nawierzchnia 
chodnika, koszt: 110.307 zł.

• Remont chodnika ul. Kombatantów – nowa nawierzch-
nia chodnika, koszt: 108.418 zł 

• Remont ul. Szkolna -nowa nawierzchnia chodnika, 
koszt 9.000 zł

• Remont ul. Koziej, - nowa nawierzchnia chodników, 
koszt 63.300 zł

• Remont ul. Mickiewicza wymiana nawierzchni chod-
nika realizacja do połowy lipca b.r., koszt 57.600 zł

• Remont ulicy Leśnej nowa nawierzchnia jezdni oraz 
chodników realizacja do końca sierpnia b.r., koszt 
190.300 zł

b) w trakcie realizacji w b.r.:
• Remont ul. Armii Polskiej wymiana nawierzchni chod-

nika realizacja wrzesień b.r.

Przygotowano dokumentację oraz wniosek o dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 2013. Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe”

a) Promenada
Dokumentacja projektowa na zadanie obejmujące 

budowę promenady spacerowo-rowerowej wraz z zago-
spodarowaniem terenu nad jeziorem Barlineckim

b) Ścieżka rowerowa Barlinek – Krzynka
Dokumentacja projektowa dla budowy ścieżki rowero-

wej z Barlinka do Krzynki 
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Przygotowano dokumentację na zadania zaplanowane 
na lata 2011 – 2013:

a) Dokumentacja projektowa dla rozbudowy i zmiany 
sposobu użytkowania budynku usługowego na 
świetlice wiejską w Dzikowie 

b) Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektu 
budowlanego na świetlicę wiejską w miejscowości 
Równo 

c) Dokumentacja projektowa dla przebudowa istnie-
jącego obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku 
na bibliotekę publiczną (w trakcie przygotowania)

d) Dokumentacja projektowa dla remontu ul. Sto-
dolnej (w br. złożono wniosek o dofinansowanie z 
Rządowego Programu Budowy Dróg Gminnych i 
Powiatowych)

e) Dokumentacja projektowa dla przebudowy boiska 
treningowego do piłki nożnej w Barlinku, przy ul. 
Strzeleckiej (wspólnie z gm. Prenzlau złożono wnio-
sek o dofinansowanie do programu Interreg IV A)

 f ) Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa 
boiska treningowego wraz z  zapleczem techniczno-
socjalnym w Barlinku” 

 - II etap (wspólnie z gm. Prenzlau złożono wniosek o 
dofinansowanie z programu Interreg IV A)

 g) Dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na 
budowę dla zadania polegającego na wykonaniu zago-
spodarowania parku w Delcie Młynówki w Barlinku.

Droga w Moczydle

Boisko Orlik przy ul. Leśnej

Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Kombatantów

Droga w Strąpiu

Fontanna na Jeziorze Barlineckim.
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Nowe chodniki przy ul.Koziej

Modernizacja drogi nr 156 

Nowa nawierzchnia przy Muzeum Regionalnym 

Nowy chodnik przy ul. Paderewskiego.

Nowy chodnik przy ul. Szpitalnej

Nowy cmentarz przy ul. Szosowej
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Odnowione miejsce pamięci w Dziedzicach

Oświetlenie drogowe w Moczkowie

Przebudowa ul. Jeziornej

W KaDenCJi 2006 – 2008
WYBUDOWanO OK. 300 nOWYCH MieJsC 

PaRKinGOWYCH

Należy podkreślić, że wiele zadań inwestycyjnych i remontowych była zrealizowana przez gminne 
spółki i jednostki. Ważnym elementem rozwoju gminy było wspieranie przez budżet gminny inwestycji 
powiatowych i wojewódzkich. Dzięki temu możliwa była ich realizacja. 

Podpisałem też kilka umów z inwestorami prywatnymi w celu uzbrojenia terenów pod budownic-
two mieszkaniowe
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ROZWÓJ GOsPODaRCZY

Lata 2006 - 2010 to okres zarówno hossy budowlanej, 
jak i postępującego kryzysu na świecie, którego negatyw-
ne skutki nie ominęły niestety także naszej gminy. Proble-
my barlineckich firm to spadek zatrudnienia – szczególnie 
bolesny we wszystkich gminach. Widoczne jest to zwłasz-
cza w sektorze usług budowlanych, transportowych oraz 
w największych zakładach pracy w Barlinku, np. Barlinek 
Inwestycje Sp. z o. o., czy Caparo-Bomet (50% załogi). In-
strumentem gminy w walce z kryzysem była prowadzona 
polityka proinwestycyjna, sprzedaż atrakcyjnych działek, 

dysponowanie w planach miejscowych zagospodarowa-
nia przestrzennego nowymi terenami przeznaczonymi 
pod przemysł, położeniem nacisku na rozwój infrastruk-
tury turystycznej i marki miasta.

Ponadto naszym sposobem na wzmocnienie gospodar-
cze w kryzysie jest utrzymanie zaufania pomiędzy inwe-
storami i władzami samorządowymi, wzajemna pomoc, 
przewidywalność działań i dobrze przygotowana oferta 
inwestycyjna. Ważny jest dla nas zrównoważony rozwój 
gminy, który nie zniszczy naturalnego środowiska.

1. stan bezrobocia na terenie Gminy Barlinek

ROK LiCZBa BeZROBOTnYCH WsKaŹniK BeZROBOCia [%]

2006 1254 9,7

2007 938 7,2

2008 760 5,8

2009 973 7,5

2010* 964 7,4
* wg stanu na 31.07.2010

2. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Barlinku

ROK LiCZBa nOWYCH WPisÓW LiCZBa PODMiOTÓW
WPisanYCH OGÓŁeM

2006 237 1483

2007 213 1501

2008 231 1552

2009 189 1606

2010* 137 1634
* wg stanu na 31.08.2010

3. Gospodarka nieruchomościami

ROK sPRZeDaŻ nieRUCHOMOŚCi 
[ha]

W TYM na CeLe GOsPODaRCZe 
[ha]

2006 16,9897 2,3987

2007 6,5140 1,3089

2008 2,1610 0,2146

2009 6,0237 5,8338

2010* 1,6593 0,2007
* wg stanu na 31.08.2010
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4. Zagospodarowanie przestrzenne
Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zago-

spodarowania przestrzennego wg stanu na 05.10.2010r.:

Zmiany planów z 1996r.
Stare miasto   0,2742 ha
Miasto   5,5644 ha
Gmina   101,1790 ha

Plany po 2003r.
mpzp przy 31 Stycznia  5,391 ha
mpzp Boczna (BORNE)  1,353 ha
mpzp Jeziorna-Zaułek  0,800 ha

mpzp Górny Taras  125,300 ha
mpzp Strąpie   26,470 ha
mpzp Stary Tartak  38,023 ha
mpzp dla strefy przemysłowej, 
Okrętowa   126,960 ha (z tego~7,30 
    obr. Osina)
mpzp Osiedla Moczkowo 38,840 ha
Razem:    470,1546 ha

Odsetek terenów objętych obowiązującymi planami 
w stosunku do powierzchni całej gminy wynosi 1,82 %. 
Z kolei w administracyjnych granicach miasta obszar ten 
wynosi 16,90 %, zaś na terenach wiejskich 0,72 %.

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzje celu publicznego

ROK DeCYZJe WZZT DeCYZJe CP

2006 144 38

2007 169 44

2008 143 34

2009 111 54

2010* 75 31
* wg stanu na 22.09.2010

WYDaRZenia

Wyróżnienia Promocyjne starosty Myśliborskiego 
„Złoty Żagiel” 

Zgodnie z decyzją kapituły Wyróżnienia Promocyjnego 
Starosty Myśliborskiego „Złoty Żagiel” za działalność na 
rzecz promocji i rozwoju Powiatu Myśliborskiego w kate-
gorii produkt turystyczny za 2008 rok przyznano Ośrod-
kowi Wypoczynkowemu „JANOWO”. Kapituła swą decyzje 
umotywowała stworzeniem przez nagrodzony podmiot 
profesjonalnej oferty turystycznej oraz promocją powiatu.

W roku 2009r. wyróżniono za rozwój gospodarczy 
następujące osoby i podmioty „Złotą Barlinecką Gę-
siarka”:

1. „METPOL–BARLINEK” – za wdrażanie nowych techno-
logii i wysoki poziom funkcjonowania firmy,

2. „GASPOL” S.A. – za wdrażanie najnowszych zabezpie-
czeń i nowoczesnej technologii produkcji,

3. LESZEK HYŻY – za uruchomienie produkcji nowego 
wyrobu „Silikaty Barlinek”.

Barlinek z własnym stoiskiem na iTB Berlin 2009
W marcu w Berlinie spotkali się przedstawiciele firm 

turystycznych, samorządów i biznesmeni związani z bran-
żą turystyczną, w sumie ponad 11 tysięcy wystawców z 
niemal 200 krajów świata. Pierwszy raz w dziejach na-
szego miasta Barlinek prezentował turystyczną ofertę na 
własnym stoisku przez wszystkie 5 dni. 

Ochrona patentowa na logo Barlinka
W odpowiedzi na ten wniosek złożony w 2007 roku 

Gmina Barlinek otrzymała Świadectwo Ochronne potwier-

dzające udzielenie ochrony patentowej na logo i hasło 
reklamowe: „Barlinek to mnie rusza”.

nowe targowisko miejskie
Z dniem 1 kwietnia 2010 roku targowisko miejskie w 

Barlinku ma nowe miejsce – plac przy ul. Dworcowej w 
sąsiedztwie dawnego budynku stacji PKP. Udostępnianie 
handlowcom miejsc do handlu pozostało na dotychcza-
sowych warunkach.

Wyróżnienie Gminy Barlinek europejskim Dyplo-
mem Rady europy 

W dniu 29 kwietnia 2010 r w Strasburgu zebrała się 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych 
i Regionalnych, która zaopiniowała pozytywnie wniosek 
o przyznanie naszej gminie Europejskiego Dyplomu Rady 
Europy.
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Gmina Barlinek - samorządem Przyjaznym Bizne-
sowi 2009 

19 maja 2010r. w Sali obrad Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego na Konferencji Lokalnego Biz-
nesu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz odebrał wyróż-
nienie „Samorząd Przyjazny Biznesowi 2009”. W czołówce 
rankingowej firm Województwa Zachodniopomorskiego 
znalazły się także GBS Bank, Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. 
oraz Run – Farm Sp. z o.o. z Lutówka.

Barlinek na konferencji turystycznej w Berlinie 
W dniu 27 maja 2010r. w Berlinie, w siedzibie wspól-

nego przedstawicielstwa Brandenburgii i Meklemburgii 
Pomorza Przedniego odbyła się „Zachodniopomorskie 
– twoja destynacja turystyczna. Prezentacja produktów 
turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego”. 

Barlinek jako wyróżniona destynacja został zaproszony 
na konferencję, podczas której zaprezentował dziennika-
rzom i grupie niemieckich touroperatorów swój sztanda-
rowy produkt turystyczny – „Nordic Walking”. Burmistrz 
Zygmunt Siarkiewicz podczas konferencji przedstawił pre-
zentację Barlinka na temat „Nordic Walking – aktywność 
dla każdego” oraz opowiedział o dorobku gminy Barlinek 
w tej dziedzinie jak również o działaniach podejmowanych 
w celu rozwoju tej popularnej już formy rekreacji.

Polska pięknieje – 7 Cudów funduszy europejskich 
- to tytuł ogólnopolskiej nagrody, którą Gmina Barlinek 
otrzymała za realizację projektu unijnego „Nordic Walking 
– pasja bez granic”. 

Dożynki Gminne w Lutówku
Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w Gminnych 

Dożynkach, które odbyły się w Lutówku, na terenie bo-
iska sportowego 4 września 2010 roku. Organizatorami 
Dożynek byli Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz 
oraz Sołtys miejscowości Lutówko Eugeniusz Trafalski, 
starostami dożynek byli Iwona Boczek i Zygmunt Książek. 
Tradycyjnie uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza 
święta. Po obrzędach kościelnych nastąpiło tradycyjne 
przekazanie chleba dożynkowego Burmistrzowi Barlin-
ka Zygmuntowi Siarkiewiczowi. W prezentacji wieńców 
dożynkowych Komisja najwyżej sklasyfikowała wieniec 
dożynkowy Sołectwa Krzynka. 

Organizatorzy dożynek przygotowali dla uczestników 
szereg atrakcji. Była m.in. loteria fantowa, degustacja 
pieczonego prosiaka oraz wiele konkursów z bogatymi na-
grodami. Okazale prezentowały się także stoły z wiejskim 
jadłem przygotowane przez Sołectwa Lutówko, Krzynka, 
Płonno i Żydowo. Nie zabrakło stoisk konsumpcyjnych 
oraz atrakcji dla dzieci. Imprezie towarzyszyły stanowiska 
informacyjne m. in. Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
w Barlinku, firmy „GASPOL” S.A. oraz wielu stowarzyszeń 
z terenu Gminy Barlinek. Swoje miejsce znalazło także 
stoisko promocyjne zdrowego stylu życia i produktu 
lokalego - Nordic Walking. 

Plac zabaw w Laskówku
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Dbałość o mienie komunalne i racjonalne zarządzanie 
zasobami będącymi własnością Gminy Barlinek jest dla 
mnie priorytetem w przyjętej polityce dotyczącej gospo-
darki mieniem komunalnym. Majątek ten służy wszystkim 
mieszkańcom, dlatego zarządzanie nim musi być nie tylko 
efektywne, ale winno być również gwarantem rozwoju 
naszej Gminy. Właśnie dlatego w 2008 roku została opra-
cowana „Gminna ewidencja zabytków” oraz „Program 
opieki nad zabytkami dla Gminy Barlinek na lata 2008-
2012”. Gospodarowanie mieniem komunalnym to proces 
ciągły, który odbywa się na kilku płaszczyznach m.in.:

Mienie KOMUnaLne 
i DZiaŁaLnOŚĆ eKOLOGiCZna 

- zarządzanie nieruchomościami gruntowymi,zabudo-
wanymi i niezabudowanymi

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- zarządzanie terenami cmentarzy komunalnych
- zarządzanie terenami ulic i chodników gminnych, 

terenami zieleni oraz placów zabaw
- gospodarka wodno-kanalizacyjna
- gospodarowanie zasobami stanowiącymi lasy ko-

munalne.  

GOsPODaROWanie MiesZKaniOWYM ZasOBeM GMinY BaRLineK

Wyszczególnienie  2006    2007   2008   2009  09.2010

Ilość lokali pozy-
skanych z ruchu 
ludności do po-
nownego zasie-
dlenia z tego:

27 20 11 25 8

1)lokale 
mieszkalne 13 8 2 12 3

2)lokale socjalne 6 7 4 7 2

3)adaptacje 
pomieszczeń 
niemieszkalnych

1 0 3 0 0

4)lokale wyłączo-
ne z eksploatacji 6 4 1 5 1

Ilość wydanych 
skierowań na 
najem: lokale 
mieszkalne, 
socjalne, zamia-
ny, wstąpienie w 
najem lokalu

45 20 24 20  19

Ilość zamian 
lokali pomiędzy 
lokatorami

3 2 5 6 1
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OCHROna ŚRODOWisKa 

europejskie Dni Dziedzictwa 2006
W 2006 roku po raz trzeci odbyła się inauguracja 

Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie zachod-
niopomorskim. Uroczystość otwarcia i sesja wyjazdowa 
miały miejsce w pałacu przelewickim w dniu 9 września. 
Hasłem przewodnim obchodów było „Wśród zabytków 
wśród zieleni”. W Polsce obchody organizowane są od 15 
lat we wrześniu pod patronatem Rady Europy. 

Elementem obchodów była przygotowana publikacja 
„Europejskie Dni Dziedzictwa zachodniopomorskie 2006” 
- Wśród zabytków wśród zieleni. Jeden z rozdziałów pt. 
Barlinek – zabytki i zieleń przygotowali pracownicy Urzędu 
M. Palicka i G. Przybylski.

W 2007 r. Gmina Barlinek otrzymała Certyfikat za aktyw-
ny udział w szóstej edycji kampanii społecznej: „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 2007. Współorganizatorzy Minister Edu-
kacji Narodowej, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Minister 
Sportu. 

W 2007 r. Gmina Barlinek zdobyła III miejsce w konkursie 
Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie - Najbardziej Ekologiczna Gmina 2004 – 2006 
r. w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu 
Województwa Zachodniopomorskiego. Gmina w kategorii 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich otrzymała III miejsce 
na równi z Gminami Kołobrzeg i Polanów. 

W 2008 r. Gmina Barlinek uzyskała dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
woj. zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wodna 
ścieżka przyrodnicza – Jezioro Barlineckie”. Jednym z punk-
tów ścieżki stanowiącej o jej atrakcyjności jest platforma 
napowietrzająca – fontanna.

W 2008 r. Gmina Barlinek przystąpiła do 11 edycji 
konkursu Ministra Środowiska LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. 
Rada Programowa zakwalifikowała do ostatniego etapu 
oceny, czyli wizytacji 20 jednostek samorządu terytorial-
nego, wśród których znalazła się Gmina Barlinek oraz 21 
przedsiębiorstw. 

Kategoria jednostka samorządu terytorialnego - Gmi-
ny miejsko-wiejskie – Barlinek; Niepołomice; Kozienice; 
Ustrzyki Dolne Gmina Barlinek nie została nagrodzona, 
jednak została zauważona i wysoko ocenione jej działania, 
jako jedna z 20 najlepszych jednostek samorządu teryto-
rialnego z kraju biorących udział w konkursie.

2007 r. Została podjęta Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady 
Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: 
uznania za pomnik przyrody drzew:

- lipa europejska o obwodzie pnia 420 cm i wysokości 
ok. 21 m rosnąca w Barlinku przy ul. Pełczyckiej;

-  lipa szerokolistna o obwodzie pnia 660 cm i wyso-
kości ok. 18 m, rosnąca w Dzikowie na nieruchomości 
będącej własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 
Św. Antoniego – Mostkowo;

-  platan klonolistny o obwodzie pnia 510 cm i wyso-
kości ok. 16 m rosnący w parku wiejskim w Dzikowie;

-  dąb szypułkowy o obwodzie pnia 780 cm i wysokości 
16 m rosnący w parku wiejskim w Strąpiu.

 
2008 r. Została podjęta Uchwała Nr XVIII/368/2008 

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008 
r. w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 
2009 – 2030”. 

W 2008 roku przygotowana została ulotka oraz plakat 
informujące i zachęcające do ratowania kasztanowców, 
poprzez ZGRABIANIE LIŚCI. Również wiosną 2008 roku 
poddano zabiegowi szczepienia 167 kasztanowców. Naj-
lepsze wyniki w walce ze szkodnikiem daje łączenie gra-
bienia liści i szczepienia. W Barlinku jest ono stosowane. 

W Gminie Barlinek prowadzonych jest wiele działań, 
mających na celu jest poprawę warunków życia jej miesz-
kańców i ochrony środowiska. Do podstawowych należą 
– Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej oraz 
budowa sieci wodociągowej w Lutówku. Stacja ta za-
opatruje w wodę miejscowości Lutówko, Janowo Osinę, 
Równo, Rówienko, Jaromierki – łącznie 624 osoby, co 
stanowi 11,47 % ogółu mieszkańców wsi. Inwestycja ta 
wpłynęła na poprawę jakości wody oraz zabezpieczyła 
odpowiednią ilości wody do celów przeciwpożarowych. 
Wymagalna maksymalna wydajność tej stacji wynosi 
36m3/h. Wykonano również sieci wodociągowe o długo-
ści 7080 m w terenach wiejskich. Aby ograniczyć emisję 
zanieczyszczeń do powietrza przeprowadzono remonty 
instalacji i obiektów. Wybudowany został gazociąg z Bar-
linka do wsi Płonno i Krzynka. Zmodernizowane zostały 
lokalne kotłownie opalane paliwem stałym – węglem w 
Barlinku. Wykonana została termomodernizacja budyn-
ków komunalnych, spółdzielczych oraz Ośrodka Kultury 
w Barlinku. Dzięki tym inwestycjom nastąpiła redukcja 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. 

W placówkach oświatowych prowadzonych jest wiele 
działań mających na celu upowszechnianie i utrwalanie 
wiedzy o środowisku. Przykładem jest angażowanie się 
szkół w akcje: jesienne - Sprzątanie Świata i grabienie liści 
kasztanowców, wiosenne - Porządki w Dniu Ziemi, także 
zbieranie surowców wtórnych – makulatury, puszek, ba-
terii. Edukacja w szkołach - uczestnictwo w konkursach. W 
2008 r. działanie Szkolnego Koła KOP Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Barlinku jest udział w projekcie ogólnopolskim „Par-
ki i ogrody oczami młodzieży” ogłoszonym przez Ośrodek 
Działań Ekologicznych – Źródła z Łodzi. Wydana została 
publikacja – książka, której jeden z rozdziałów stanowi 
opracowanie barlineckiego parku przy ul. Gorzowskiej. 

W 2006 r. po raz pierwszy przez Gminę Barlinek został 
ogłoszony konkurs edukacyjny dla placówek edukacyj-
nych naszej gminy - Szkoła dla środowiska - Lider ekologii 
w roku szkolnym. 

W roku szkolnym 2006/2007 - I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa Nr 4; II miejsce Państwowe Gimnazjum Nr 
2; III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1. W roku szkolnym 
2007/2008 - I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4, II 
miejsce Przedszkole Miejskie „Pod Topolą”. W roku szkol-
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nym 2008/2009 - I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Nr 
2 im. Mikołaja Kopernika; II miejsce Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Wręczenie nagród ufundo-
wanych przez gminę miało miejsce podczas uroczystego 
otwarcia nowego boiska na terenie Szkoły Nr 1 w Barlinku 
oraz obchodów „Dnia bez samochodu”. W roku szkolnym 
2009/2010 - I miejsce równorzędnie zajęły Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku i Publicz-
ne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Barlinku, II 
miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1. Celem konkursu jest 
propagowanie i podsumowanie wszystkich działań po-
dejmowanych przez szkoły i przedszkola, podczas trwania 
roku szkolnego na rzecz poznania, zrozumienia i ochrony 
środowiska oraz kształtowania postaw proekologicznych 
młodego pokolenia. 

W latach 2007-2010 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. 
Tadeusza Kościuszki organizuje w Barlinku „Dzień bez 
Samochodu”. Przygotowane i poprowadzone konkursy 
uświadamiają ich uczestnikom i pozostałym mieszkańcom 
naszej gminy, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą 
nadmierne wykorzystywanie pojazdów, które powodują 
min. zanieczyszczenia powietrza np. hałasem, spalinami. 
Działania te informują również o korzyściach jakie społe-
czeństwo i środowisko może uzyskać w wyniku rezygnacji 
z tradycyjnych pojazdów na rzecz np. pojazdów napędza-
nych siłą mięśni. 

2009 r. Zapoczątkowana zostaje międzynarodowa 
współpraca w ramach projektu „Europejska sieć jezior 
nizinnych” - do tego projektu przystąpiła również gmi-
na Barlinek. W maju miała miejsce wizyta uczestników 
zainicjowana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego. Objęła ona gminy, które przy-
stąpiły do projektu: Stargard Szczeciński, Kobylanka, Stare 
Czarnowo, Pyrzyce, Przelewice i Barlinek oraz delegacje 
złożoną z przedstawicieli regionów Francji (Loara Atlan-
tycka), Hiszpanii (Walencja) i Węgier (Heves). Tematem 
wizyty było Jezioro Miedwie i obszar jego zlewni, w tym 
rzeka Płonia. Przedstawiciele Gminy Barlinek zaprezento-
wali referat o Dolinie Płoni, jej walorach i zagrożeniach. 
Celem projektu jest wymiana doświadczeń związanych 
z ochroną i zachowaniem bioróżnorodności jezior oraz 
związanych z nimi ekosystemów i podniesienie świado-
mości ekologicznej.

2009. Zostało wykonane nowe zagospodarowanie 
skweru przy pomniku Józefa Piłsudskiego – ul. Niepodle-
głości w Barlinku. Usunięto wysokie krzewy żywotnika, a 
w ich miejscu posadzone zostały niskie bukszpany i karło-
wate odmiany żywotnika i świerka oraz sezonowe kwiaty. 
Również placyk przed pomnikiem został powiększony. 
Nowy wygląd wpłynął na poprawę jego estetyki oraz 
lepsze nasłonecznienie, a także na polepszenie warunków 
dla przeprowadzenia uroczystości rocznicowych.

2009 r. Została podjęta Uchwała Nr L/826/2009 Rady 
Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 
uznania za pomniki przyrody drzew: 

- jesion wyniosły o obwodzie pnia 450 cm i wys ok. 30 
m - rośnie na skarpie za ujęciem wody, przy drodze mię-

dzy miejscowościami Niepołcko a Laskówko, na terenie 
Nadleśnictwa Choszczno, leśnictwa Płońsko; 

- platan klonolistny o obwodzie pnia 560 cm i wys ok. 
30 m oraz platan klonolistny o obwodzie pnia 630 
cm i wys ok. 30 m, rosnących w parku w miejscowo-
ści Niepołcko na terenie Nadleśnictwa Choszczno, 
leśnictwa Płotno; 

- dąb szypułkowy o obwodzie pnia 520 cm i wys ok. 
25 m, rośnie w parku w miejscowości Niepołcko na 
terenie Nadleśnictwa Choszczno, leśnictwa Płotno. 

Została podjęta Uchwała Nr L/824/2009 Rady Miejskiej 
w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody drzew: 

- dąb szypułkowy o obwodzie pnia 405 cm i wysokości 
ok. 28 m, rośnie na terenie Nadleśnictwa Barlinek, 
leśnictwa Czarnolas;

- dąb szypułkowy o obwodzie pnia 438 cm i wysokości 
ok. 29 m, rośnie na terenie Nadleśnictwa Barlinek, 
leśnictwa Czarnolas. 

Została podjęta Uchwała Nr L/825/2009 Rady Miejskiej 
w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uznania 
za użytki ekologiczne gruntów (bagna, pastwiska) o łącz-
nej powierzchni 24,34 ha położonych na terenie Gminy 
Barlinek w obrębach ewidencyjnych Okunie i Moczydło 
należących do Nadleśnictwa Barlinek. Użytek położony w 
obrębie Moczydło nazwany zostaje „Suchar rosiczkowy”. 

W Gminie Barlinek prowadzona jest segregacja od-
padów typu: szkło, plastik, papier, baterie. W tym celu 
prowadzona jest segregacja w systemie workowym oraz 
w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie miasta 
oraz na terenach wiejskich. Efektem są zebrane w 2009 r. 
następujące ilości odpadów: makulatura 37,6 Mg, szkło – 
115,4 Mg, tworzywa sztuczne – PET 26,2 Mg, zużyte baterie 
624 kg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4,75 Mg, 
urządzenia zawierające freon 0,95 Mg, odpady wielkoga-
barytowe 16,8 Mg. Zużyte baterie są również zbierane do 
specjalnego pojemnika w Urzędzie Miejskim w Barlinku. 

W miesiącach – maju i wrześniu 2009 r. w Barlinku 
ustawione zostały mobilne stacje do pomiaru hałasu. 
Gmina Barlinek dzięki współpracy z Wojewódzkim Inspek-
toratem Ochrony Środowiska w Szczecinie bierze udział 
w projekcie, w zakresie monitoringu hałasu i realizacji 
mapy akustycznej miasta Barlinek. Celem projektu jest 
poprawa stanu środowiska i obejmuje wykonanie map 
akustycznych wybranych miejscowości w województwie 
zachodniopomorskim. Pomiary były przeprowadzone 
całodobowo, w dni robocze i dni wolne od pracy. 

2009 r. Została podjęta Uchwała Nr XL/601/2009 Rady 
Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie za-
pobiegania bezdomności zwierząt. Jest to program zapo-
biegający: bezdomności psów i kotów, oraz przebywaniu 
zwierząt dzikich na terenach miejscowości Gminy Barlinek, 
zwanej Programem. Celem programu jest: zapobieganie 
porzucaniu psów, zapobieganie przebywaniu psów bez 
opieki na terenach publicznych, zmniejszenie zagrożeń 
dla mieszkańców gminy powodowane przez psy przeby-
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wające bez opieki na terenach publicznych, sprawniejsze 
usuwanie zwierząt dzikich z terenów miejscowości Gminy 
Barlinek, zmniejszenie populacji kotów bezdomnych prze-
bywających na terenie Gminy Barlinek. 

2009 r. Gmina wraz z Kołem PZW nr 1 w Barlinku sfinan-
sowała zarybienie jezior – Jezioro Barlineckie, Chmielowe, 
Żydowskie „wzbogaciły się” o młode ryby szczupaki, lesz-
cze, sandacze, liny, karasie, karpie. Zarybianie jest jednym 
z zabiegów przywrócenia równowagi ekologicznej jezior. 
Wydatkowano 7 tyś. zł na zarybianie. W 2010 r. również 
wydatkowano kwotę 7 tyś. zł na powyższy cel.

Utrzymanie i naprawy aeratora wymagają ponoszenia 
przez gminę nakładów finansowych. W roku 2009 wyniosły 
one prawie 13 tyś. zł. W roku 2010 wydatkowano 7 tyś. zł. 
Konserwacji wymagają także rowy melioracyjne należące 
do majątku gminy. Prace te finansowane są z funduszy 
gminnych. W 2009 roku na melioracje wydano ok. 8,5 
tyś zł. Natomiast w 2010 r. prace te wyniosły ok. 10 tyś. zł. 

W Gminie istniejące składowiska odpadów w Rychno-
wie i Strąpiu zostały zamknięte, a odpady wywożone są 
na wysypisko w miejscowości Dalsze koło Myśliborza, to 
wymagają one stałego dozoru i monitoringu. Koszty jakie 
ponoszone są z tego tytułu w 2009 roku wyniosły ponad 7 
tyś. zł zaś w 2010 r. ok 5 tyś. zł.. Do zadań gminy należy też 
zabezpieczenie odbioru odpadów płynnych. Dofinanso-
wane jest utrzymanie kanalizacji w Mostkowie. Zamknęło 
się ono w kwocie prawie 2,6 tyś. zł w 2009 r . Natomiast w 
w roku 2010 r. koszt wyniósł ok. 6 tys. zł. 

2010 r. Gmina Barlinek zgłosiła swój udział w konkur-
sie na „Gminę Przyszłości”, który organizowany został w 
ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje 
klimatowi” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Na 
konkurs Gmina Barlinek w kategorii społeczeństwo (pro-
jekty związane z dbaniem o przyjazny klimat wśród miesz-
kańców gminy), zgłosiła realizowane przedsięwzięcie pod 
nazwą „Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej 
współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań 
Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Bar-
linek”. Trwają prace podsumowujące konkurs. 

2010 r. Gmina Barlinek w ramach konkursu na realizację 
w 2010 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” organizowanego 
przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z firmą 
„Eko-Log” z Poznania przygotowała „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją 
wyrobów zawierających azbest, miejsc występowania 
azbestu na podstawie spisu z natury na terenie Gminy i 
Miasta Barlinek” dla osób fizycznych i prawnych.

2010 r. Osoby oraz organizacje zaangażowane w dzia-
łania promujące i propagujące ochronę środowiska i 
przyrody wyróżnione zostały tytułem BARLINECKI LIDER 
EKOLOGII. Wyróżnienia wręczono w październiku podczas 
zorganizowanych zawodów – 31 Biegi Leśne im. Jana 
Dobaczewskiego, na terenach sportowych Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Barlinku przy ul. Leśnej.
 
2010 r. Uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Kole Ekologicz-

nym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy współ-
pracy z Gminą Barlinek przygotowali ulotki o tematyce 
„odpadowej”. Następnie zajęli się jej rozpropagowaniem. 
Jest to cenne działanie przypominające mieszkańcom 
naszej gminy o potrzebie segregacji i prawidłowego 
postępowania z odpadami. Przygotowano dwa rodzaje 
ulotek: ulotka skierowana do dzieci młodszych „Przygody 
Misia Ekusia”; ulotka skierowana do młodzieży i dorosłych 
„RECYKLING”. 

W gminie Barlinek podczas trudnych zimowych mie-
sięcy prowadzona jest pomoc – dokarmianie ptactwa (ła-
będzi, łysek, kaczek) zimującego na Jeziorze Barlineckim. 
Ziarno pozyskane od rolników jest sukcesywnie, w miarę 
potrzeby podawane ptakom przy współpracy z lokalnym 
ornitologiem. W 2009 r. wydatkowano na zakup 1700 kg 
ziarna 1050,0 zł. W 2010 r. wydatkowano na dokarmianie, 
zakup 3300 kg ziarna na kwotę wysokości 1750 zł. 

 
2010 r. w trosce o zwierzęta porzucone i bezdomne, psy 

i koty opracowana została ulotka – informator dla właści-
cieli zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Barlinek 
„Podaj łapę”. Zawiera ona informacje jak być świadomym 
właścicielem czworonoga , o przyjętym programie zapo-
biegającym bezdomności psów i kotów. 

Otwarcie ścieżki wodnej na Jeziorze Barlineckim

Nowa tablica informacyjna dotycząca ścieżki wodnej
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Areator na Jeziorze Barlineckim

Dzień bez samochodu 

Zarybianie Jeziora Barlineckiego

Pomiar hałasu
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Ważnym wydarzeniem w zakresie funkcjonowania 
ciepłownictwa sieciowego w Barlinku , a w szczególności 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w 
Barlinku , było pozyskanie inwestora , który objął nowo-
utworzone udziały w Spółce za kwotę 2.100 tys. zł ( 4200 
udziałów po 500 zł.) , który został mniejszościowym udzia-
łowcem Spółki posiadającym 46,8 % udziałów. Umowa 
prywatyzacyjna pomiędzy Gminą Barlinek a Szczecińską 
Energetyką Cieplną Spółka z o.o. została podpisana w dniu 
14 stycznia 2008 roku, natomiast w dniu 21 stycznia 2008 
roku w Kancelarii Notarialnej w Barlinku przy ulicy Szpital-
nej odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki PEC , w ramach którego podjęta została uchwała 

DZiaŁaLnOŚĆ 
sPÓŁeK KOMUnaLnYCH 

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki i 
objęcia nowoutworzonych udziałów przez Szczecińską 
Energetykę Cieplną .

Dodatkowo inwestor w ramach zobowiązania jakie 
zawarł w umowie prywatyzacyjnej , uchwałą Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PEC w dniu 
22 października 2008 roku w formie aportu objął kolejne 
udziały w Spółce w liczbie 877 po 500 zł każdy .

Aktualnie udziały w kapitale zakładowym Spółki po-
siada : 

- Gmina Barlinek – 4775 udziałów ( 48,47 %) ,
- Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szcze-

cinie – 5077 udziałów ( 51,53 % ). 

W RaMaCH ZaDaŃ inWesTYCYJnYCH Z ZaKResU CiePŁOWniCTWa PRZeDsiĘBiORsTWO 
eneRGeTYKi CiePLneJ sP. Z O.O. W BaRLinKU ZReaLiZOWaŁO nasTĘPUJĄCe ZaDania:

 
Lp Nazwa zadania Wartość netto.(zł) 

Rok 2007 
1. 
 
2. 
 
3.  
 
4. 
5. 
 
6. 
 
7.  

Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej od GWC ul. 31 Stycznia 8 
do budynków przy ul. Podwale  
Wykonanie sieci ciepłowniczej i przyłączy do obiektów nr 23,24,24 
przy ul. Szpitalnej wraz z rozbudową węzła ul. 1 Maja 2  
Wykonanie przyłącza do wybudowanego na ul.11 Listopada przez 
korporację KOPAHAUS budynku wielorodzinnego . 
Wykonanie wiaty  
Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego 
Przy ul. 11 Listopada 11A-E (SMW-L „DOM”) . 
Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego 
WM ul. Różana 1  
Wymiana oprogramowania i sprzętu komputerowego  

  241.443,46  
 

      53.782,56  
  

 8.209,22  
  
          19.174,95 
          16.922,52 
 

    10.279,48 
 

          11.631,84 
 

 RAZEM         361.444,03 
 

 
Rok 2008 

1. 
2.  
3.  
 
4.  
 
5.  
6.  
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Wymiana emitora spalin . 
Opracowanie projektu budowlanego modernizacji źródła ciepła. 
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku w zarządzie SMW-
L "DOM" przy ul.11Listopada 7 
Wykonanie obejścia budynku Jeziorna 1. 
Zmiana zasilania w ciepło obiektów Szpitala Powiatowego w 
Barlinku. 
Wymiana istniejącego licznika turbinkowego (Supercal) na 
ultradźwiękowy, montaż dodatkowego licznika na ciepłowni miejskiej 
Wymiana 36 układów rozliczeniowo - pomiarowych.  
Remont sklepienia zapłonowego kotła WR 5 . 
Remont części ciśnieniowej kotła WR 10. 
Wymiana 4 węzłów cieplnych hydroelewatorowych na płytowe w 
budynkach 11 Listopada 1 , 2 , 3 , 4. 
Terminal ręczny MULTITERM Pro PSION (radiowy odczyt 
liczników ciepła) . 

         535.000,00  
77.000,00 
47.888,48 

 
42.000,00 

 
 35.000,00 
 60.614,57 

 
           124.385,43  

   14.825,00 
   36.567,00 
238.000,00 
15.500,00 

 RAZEM        1.226.770,48 
 
 

Rok 2009 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 

„Modernizacja Ciepłowni Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w 
Barlinku” jako element projektu z dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” 

Inwestycje dotyczące węzłów cieplnych 

Inwestycje dotyczące sieci i przyłączy cieplnych 

        3.086.878,92 
 
 
 

126.151,15 
 

115.615,33 

 RAZEM 3.328.645,40 
 
 

Rok 2010 (do października ) 
1. „Modernizacja Ciepłowni Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w 512.900,00  

Jakość naszego życia zależy od środowiska w jakim żyjemy. Ważny jest stan środowiska – wpływa ono na nasze zdrowie 
i samopoczucie. Ważny jest też sposób jego organizacji. Najczęściej się nad tym nie zastanawiamy. Dobrą lub złą orga-
nizację zauważamy wówczas, gdy musimy coś załatwić lub wtedy, gdy możemy ją porównać jak to jest na przykład w 
innych gminach. Gmina Barlinek obecnie jest udziałowcem czterech spółek. Dla nas mieszkańców są bardzo ważne, gdyż 
dostarczają nam podstawowe media i usługi. Koszty tych mediów i usług są naszymi głównymi wydatkami w domowych 
budżetach. Aby ceny za nie kształtowały się na racjonalnym poziomie, spółki te muszą być dobrze zarządzane i muszą 
być doinwestowane. 

PRZeDsiĘBiORsTWO eneRGeTYKi CiePLneJ sPÓŁKa Z O.O. 
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Lp Nazwa zadania Wartość netto.(zł) 

Rok 2007 
1. 
 
2. 
 
3.  
 
4. 
5. 
 
6. 
 
7.  

Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej od GWC ul. 31 Stycznia 8 
do budynków przy ul. Podwale  
Wykonanie sieci ciepłowniczej i przyłączy do obiektów nr 23,24,24 
przy ul. Szpitalnej wraz z rozbudową węzła ul. 1 Maja 2  
Wykonanie przyłącza do wybudowanego na ul.11 Listopada przez 
korporację KOPAHAUS budynku wielorodzinnego . 
Wykonanie wiaty  
Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego 
Przy ul. 11 Listopada 11A-E (SMW-L „DOM”) . 
Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego 
WM ul. Różana 1  
Wymiana oprogramowania i sprzętu komputerowego  

  241.443,46  
 

      53.782,56  
  

 8.209,22  
  
          19.174,95 
          16.922,52 
 

    10.279,48 
 

          11.631,84 
 

 RAZEM         361.444,03 
 

 
Rok 2008 

1. 
2.  
3.  
 
4.  
 
5.  
6.  
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Wymiana emitora spalin . 
Opracowanie projektu budowlanego modernizacji źródła ciepła. 
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku w zarządzie SMW-
L "DOM" przy ul.11Listopada 7 
Wykonanie obejścia budynku Jeziorna 1. 
Zmiana zasilania w ciepło obiektów Szpitala Powiatowego w 
Barlinku. 
Wymiana istniejącego licznika turbinkowego (Supercal) na 
ultradźwiękowy, montaż dodatkowego licznika na ciepłowni miejskiej 
Wymiana 36 układów rozliczeniowo - pomiarowych.  
Remont sklepienia zapłonowego kotła WR 5 . 
Remont części ciśnieniowej kotła WR 10. 
Wymiana 4 węzłów cieplnych hydroelewatorowych na płytowe w 
budynkach 11 Listopada 1 , 2 , 3 , 4. 
Terminal ręczny MULTITERM Pro PSION (radiowy odczyt 
liczników ciepła) . 

         535.000,00  
77.000,00 
47.888,48 

 
42.000,00 

 
 35.000,00 
 60.614,57 

 
           124.385,43  

   14.825,00 
   36.567,00 
238.000,00 
15.500,00 

 RAZEM        1.226.770,48 
 
 

Rok 2009 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 

„Modernizacja Ciepłowni Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w 
Barlinku” jako element projektu z dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” 

Inwestycje dotyczące węzłów cieplnych 

Inwestycje dotyczące sieci i przyłączy cieplnych 

        3.086.878,92 
 
 
 

126.151,15 
 

115.615,33 

 RAZEM 3.328.645,40 
 
 

Rok 2010 (do października ) 
1. „Modernizacja Ciepłowni Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w 512.900,00  
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
3.  
 
4. 
 
5. 
 
6. 

Barlinku” jako element projektu z dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” 
Wykonany zakres inwestycji: 
- montaż automatyki i wizualizacji pracy ciepłowni, 
- budowa nowej stacji uzdatniania wody, 
- wymiana części ciśnieniowej istniejącego kotła WR-5, 
- nadzór inwestorski na zadaniem. 
Inwestycje dotyczące węzłów cieplnych  
  
Inwestycje dotyczące sieci i przyłączy cieplnych 
 
Modernizacja ujęcia wody (pompa, hydrofory) ciepłowni miejskiej. 
 
Modernizacja układu odpylania dla istniejącego kotła WR-5. 
 
Monitoring placu opałowego ciepłowni miejskiej . 

 
 
 
 
 
 
 

  57.160,00 
 

268.772,16 
 

  20.178,13 
 

  29.200,00  
 

  25.832,25  
  

RAZEM 
  

914.042,54 
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Realizowana przez Spółkę PEC konsekwentna polityka 
inwestycyjna pozwoliła na znaczne poprawienie standar-
dów obsługi odbiorców ciepła. Zrealizowane inwestycje 
związane z modernizacją ciepłowni miejskiej , z rozbu-
dową sieci ciepłowniczej , jak też przyłączeniem do sieci 
ciepłowniczej nowych odbiorców ciepła pozwoliły na 
spełnienie wysokich wymogów pozwalających przystąpić 
w roku 2010 do programu ciepło systemowe. Spełnienie 
bardzo wysokich wymogów było możliwe przede wszyst-
kim dzięki realizacji inwestycji pod nazwą: „Modernizacja 
Ciepłowni Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku” 
w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu „Infrastruktura i Środo-
wisko” .Spółka PEC dzięki zrealizowanym inwestycjom 
poszerza ofertę ciepła systemowego poprzez oferowanie 
ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej większej liczbie 

potencjalnych klientów oraz możliwość wprowadzenia 
usługi „ciepło przez cały rok” .

Jak przydatna jest to usługa pokazują obserwacje wa-
runków pogodowych ostatnich lat , w których zauważalna 
jest tendencja zwiększenia się liczby tzw. „zimnych dni” w 
okresie sezonu letniego , czyli dni w których temperatura 
spada poniżej 12 i 10 oC.

Możliwość przystąpienia naszej Spółki do programu 
„ciepło systemowe” jest kolejnym dowodem słuszności 
decyzji podjętej w 2008 roku o prywatyzacji Spółki , dzię-
ki której pozyskano inwestora branżowego Szczecińską 
Energetykę Cieplną .

Wsparcie finansowe , techniczne oraz doświadczenie 
branżowe pozwoliło Spółce PEC na szybki rozwój w sto-
sunkowo krótkim czasie i w ostateczności na oferowanie 
klientom coraz lepszego produktu i wysokiej jakości usług.

Modernizacja ciepłowni- nowy kocioł WR-8 
wraz z szafą sterowniczą

Modernizacja ciepłowni- nowy kocioł WR-8

Modernizacja ciepłowni- nowy układ odpylania

Niepodległoci 18 nowy węzeł ciepłowniczy
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Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. zostało powołane przez Gminę Barlinek do 
realizowania budownictwa mieszkaniowego społecznego 
i socjalnego oraz zarządzania istniejącym zasobem miesz-
kaniowym gminy.

Od początku działalności podstawowy zakres aktyw-
ności Barlineckiego TBS stanowi budowa mieszkań czyn-
szowych z wykorzystaniem środków kredytowych udzie-
lanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
rządowego programu budowy mieszkań pod wynajem.

W chwili obecnej w tej formule zostały zrealizowane 
budynki mieszkalne przy ul. Widok 7,9,11 w Barlinku na 
osiedlu Górny Taras. Ogółem przekazano do zasiedlenia 
82 lokale mieszkalne.

W kwietniu 2009 r. zakończono inwestycję związaną z 
budową budynku wielorodzinnego wraz z zagospodaro-
waniem terenu przy ul. Widok 9 w Barlinku, obejmującą 
budowę budynku 36 rodzinnego z garażami podziemnymi 
zlokalizowanego przy ul. Widok w Barlinku – działka nr 
811/3). Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „JPG” z siedzibą w Rychnowie

W ramach inwestycji wykonano również chodniki, 
plac zabaw oraz drogę dojazdową do budynku. Budynek 
zakończył realizację zagospodarowania działki 811.

Z uwagi na duże zainteresowanie pozyskaniem lokali 
realizowanych w ramach TBS Zarząd Barlineckiego TBS 
wystąpił do Gminy Barlinek o przekazanie w formie 
aportu kolejnych terenów pod budownictwo miesz-
kaniowe.

Rada Miejska w Barlinku, uchwałą nr X/84/2007 z 
dnia 28.06.2007r. zatwierdziła, a Gmina Barlinek aktem 
notarialnym z dnia 27.12.2007 r. przekazała pod zabu-
dowę mieszkaniową nieruchomość niezabudowaną o 
powierzchni 2,8237 ha.

Przekazany teren stanowi kolejny etap w działalności 
inwestycyjnej Spółki. 

Pracownia Projektowa „ARTOP” I. Z. Kaczyńscy ze Szcze-
cina, wyłoniona w wyniku ogłoszonego konkursu, opraco-
wała koncepcję zagospodarowania terenu , przewidującą 
realizację 268 mieszkań. 

Została również opracowana dokumentacja budow-
lana na 88 lokali mieszkalnych. Uzyskano pozwolenie na 
budowę.

We wrześniu 2008 r. zostały złożone 2 wnioski wstępne 
w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie prefe-
rencyjnego kredytu ze środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego na realizację dwóch budynków miesz-
kalnych – jeden 40 lokali mieszkalnych, drugi 48 lokali 
mieszkalnych.

Termomodernizacje i remonty budynków

W latach 2006 – 2010 Barlineckie TBS wykonało szereg zadań remontowych i termomodernizacyjnych administrowanych 
budynków, których celem było uzyskanie efektów w postaci znacznego obniżenia kosztów zużycia ciepła w modernizo-
wanych budynkach oraz poprawienie estetyki i wizerunku zewnętrznego poszczególnych budynków.

 
ZADANIE 

 

 
WARTOŚĆ INWESTYCJI 
w zaokrągleniu do tysięcy 

Termomodernizacje i remonty budynków  
   

3.572.000 zł 
z uzyskaniem 25% premii 

termomodernizacyjnej 
Remonty kapitalne dachów    1.303.000 zł 
Remont budynku świetlicy w Rychnowie  172.000 zł 
Rozbudowa budynku gospodarczo – garażowego - ul. 
Leśna 2 
 

148.000 zł 

Odnowa budynków 301.000 zł 
Termomodernizacja budynku przychodni lekarskiej przy 
ul. Szpitalnej 11 w Barlinku    

707.000 zł 
z uzyskaniem 25% premii 

termomodernizacyjnej 
 

BaRLineCKie TOWaRZYsTWO BUDOWniCTWa sPOŁeCZneGO sPÓŁKa Z O.O. 
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Remont budynku świetlicy w Rychnowie

Zakres prac obejmował m.in.:
l Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
l Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
l Wyburzenie ścianek wewnętrznych oraz wymianę 

sufitu w podłogi sali głównej
l Wymianę urządzeń sanitarnych
l Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 

oraz schodów wraz z zadaszeniem
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy.

Zagospodarowanie budynku przychodni lekarskiej 
przy ul. szpitalnej 11 w Barlinku 

Zakres prac:
W oparciu o opracowany projekt budowlany i uzyska-

ne w lutym 2009 r. pozwolenie na budowę, zakres prac 
związany z zagospodarowaniem terenu przy przychodni 
został podzielony został na trzy etapy.

W trakcie 2009 r. wykonano:
w I etapie:
l chodniki z polbruku od strony ul Słowackiego do 

szczytu budynku przychodni 
l stojak na rowery z utwardzoną nawierzchnią
l osłonę śmietnika
l uzupełnienie nasadzeń zieleni oraz nasadzenie ży-

wopłotu

w II etapie:
l parking dla personelu medycznego o powierzchni 

295 m2 wyłożony kostką brukową.
Wartość wykonanych prac wyniosła 54.935,00 zł. Zada-

nie zostało sfinansowane ze środków Gminy. 

Zagospodarowanie terenów posesji w kwartale ulic 
Różana, Kozia, Górna, niepodległości

Wykonany zakres prac:
 W roku 2009 opracowany został projekt zagospoda-

rowania terenu w kwartale ulic Różana, Kozia, Górna i 
Niepodległości. Wartość opracowanego projektu wyniosła 
12.989,25 zł. 

Uzyskano również pozwolenie na budowę. Realizację 
inwestycji podzielono na dwa etapy. Planowany termin 
rozpoczęcia prac – październik 2010 r.

  
Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczo – 

garażowego przy budynku Leśna 2 
W oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę istniejący 

obiekt został adaptowany na 6 garaży na samochody oraz 
1 pomieszczenie gospodarcze.

Inwestycję realizowano w partycypacji z osobami fi-
zycznymi- mieszkańcami budynku przy ul. Leśnej 2. Dwa 
garaże stanowią własność Gminy Barlinek. Koszt inwestycji 
wyniósł 148.280,00 zł. 

Budynki wspólnot mieszkaniowych Tunelowa 56 

Jeziorna 5 Myśliborska 4

Kombatantów 1
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Niepodległości 10

Niepodległości 16

Przychodnia lekarska

Niepodległości 18

Mickiewicza 1

Myśliborska 2

Myśliborska 5
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Różana 1

Żabia 8

Tunelowa 56

Przychodnia lekarska Tunelowa 56

Tunelowa 56Przychodnia lekarska
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Barlinku działa i świadczy szeroki zakres usług komunal-
nych na terenie Gminy Barlinek i gmin sąsiednich, takich 
jak: wywóz nieczystości stałych i płynnych, oczyszczanie 
ulic i placów, akcja zimowa, szalety miejskie, targowiska 
miejskie, pielęgnacja zieleni miejskiej i lasów komunal-
nych, usługi cmentarne (cmentarze miejskie i wiejskie) 
i pogrzebowe, inne usługi na zlecenie (układanie na-
wierzchni dróg, usługi transportowe, konserwacja zieleni 
itp.). 

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania poszczegól-
nych działalności, przedsiębiorstwo jest organizatorem 
różnego rodzaju form zatrudnienia osób zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. W okresie letnim zatrudnia 
osobę, której zadaniem jest bieżące utrzymanie czystości 
w dni wolne od pracy. 

Najważniejsze potrzeby inwestycyjne to: budowa no-
wej, zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni miejskiej i 
lasów komunalnych oraz oczyszczania miasta, zakup 
samochodu specjalistycznego do obsługi kontenerów i 
odśnieżania dróg. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w celu po-
prawy jakości świadczonych usług dokonało następu-
jących zakupów inwestycyjnych oraz prowadziło prace 
remontowo- modernizacyjne: 

i . W zakresie wywozu odpadów stałych i płynnych. 
1. Przeprowadzono modernizację samochodu specjali-

stycznego do odbioru nieczystości płynnych - wartość 
netto 15 700 zł 

2. Dokonano zakupu w ramach leasingu operacyjnego 
czterech pojazdów specjalistycznych do odbioru i 
transportu odpadów stałych: 

a. samochód śmieciarka Scania P 94 - wartość netto 135 
000 zł 

b. samochód śmieciarka DAF FA LF 55 - wartość netto 
353 280 zł 

c. Mercedes Sprinter 308 - wartości netto 38 756 zł 
d. Mercedes Sprinter 310D - wartości netto 42 138 zł 
3. Dokonano zakupu zbiornika na olej napędowy FM 5000 

- wartość netto 15 200 zł 
ii. W zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic, 

placów i chodników. 

1. Dokonano zakupu ciągnika komunalnego z osprzętem 
do odśnieżania chodników i ulic oraz letniego oczysz-
czania chodników - wartość netto 130 332 zł 

iii. W zakresie utrzymania zieleni miejskiej. 
1. Dokonano zakupu samochodu wielozadaniowego LT 

35 - wartość netto 31 180 zł 
2. Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placach 

zabaw przy ul. Strzeleckiej i Gorzowskiej oświetleniowe 
- wartość netto 83 875 zł 

3. Zakup donic ozdobnych na słupy oświetleniowe - war-
tość netto 34 692 zł 

4. Wybudowano parkingi przy ul. Sportowej - wartość 
netto 27 100 zł 

5. Zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych - 
wartość netto 7 905 zł 

iV. W zakresie usług pogrzebowych i utrzymania 
cmentarzy gminnych. 
1. Dokonano zakupu karawanu pogrzebowego VW T4 - 

wartość netto 25 098 zł 
2. Wykonano utwardzenie i okrawężnikowanie alei 10, 9 i 

8 oraz wymieniono ogrodzenie o długości 400mb na 
Cmentarzu Komunalnym w Barlinku - wartość netto 
116 868 zł 

V. W zakresie poprawy funkcjonowania Przedsię-
biorstwa. 
1. Zmodernizowano budynek byłej przepompowni przy 

ul. Gorzowskiej na cele własne (salon trumien) oraz 
komercyjne (wynajem pomieszczeń) - wartość netto 
83 666 zł 

2. Wyremontowano biuro administracji cmentarzami 
gminnymi przy ul. Gorzowskiej - wartość netto 20 970 zł 

3. Docieplono budynki biurowców przy ul. Szpitalnej 4 - 
wartość netto 112 404 zł 

4. W celu poprawy bezpieczeństwa zainstalowano moni-
toring przemysłowy na terenie bazy przy u. Szpitalnej 
44 - wartość netto 14 245 zł 

W celu poprawy jakości obsługi klienta dokonano 
modernizacji systemu informatycznego związanego z 
wymianą sprzętu komputerowego i oprogramowania - 
wartość netto 8 500zł.

PRZeDsiĘBiORsTWO GOsPODaRKi KOMUnaLneJ sPÓŁKa Z O.O. 
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Jest to nowa spółka komunalna, która została powo-
łana uchwałą Rady Miejskiej 30 października 2008 roku. 
Dotychczas sprawami związanymi z działalnością wod-
no – ściekową na terenie gminy zajmowała się Spółka 
Wodna „Płonia” – której gmina była członkiem. Celem 
nowej spółki jest zrealizowanie projektu skanalizowania 
terenów wiejskich o wartości ok. 70 mln zł. Nowa formuła 
organizacyjna pozwala ubiegać się spółce i gminie o środki 
unijne na ten cel (50 - 60 %). Pozwoli też na odliczenie ok. 
8 mln zł podatku VAT z tej inwestycji, co znacznie odciąży 
nas wszystkich od kosztów realizacji tego przedsięwzię-
cia. Niżej przedstawiamy zrealizowane inwestycje w tej 
kadencji na kwotę brutto prawie 6 mln zł. 

1 października 2010 r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo 
– Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku złożyło wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie ze 
środków „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko” 
projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

W ramach tego projektu wyodrębniono 7 zadań:
l Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku;
l Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie 

miasta Barlinek;
l Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo-

ściach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Ta-
ras; Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras;

l Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w 
Barlinku;

l Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Moczkowo;

l Zadanie 6: Przebudowa SUW Moczkowo;
l Zadanie 7: Modernizacja sieci wodociągowej w celu 

podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek.
Łącznie powstanie 21,538 km sieci kanalizacyjnej i 7,002 

km przesyłowej sieci wodociągowej, w tym:
- budowa 19,675 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym:
o budowa 9,285 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,
o budowa 10,39 km sieci kanalizacji tłocznej,
- modernizacja 1,863 km sieci kanalizacyjnej, w tym:
o 0,983 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,
o 0,88 km sieci kanalizacji tłocznej,
- budowa 11 kpl. głównych pompowni ścieków,
- 32 kpl. pompowni lokalnych,
- 2 szt. separatorów,
- przebudowa 1 oczyszczalni ścieków (zwiększenie 

wydajności o 3366 RLM),
- przebudowa 1 stacji uzdatnia wody (wydajność pro-

jektowana 40m3/h),
- budowa 7,002 km przesyłowej sieci wodociągowej,
- modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia 

ciśnienia w miejscowości Barlinek – budowa 3 komór 
szczelnych.

Pełna realizacja zadania przyczyni się do:
- poprawy jakości wody pitnej, szczególnie przy dużym 
zapotrzebowaniu godzinowym

- stabilizacji parametrów jakościowych wody wtłacza-
nej do sieci

- stymulowania przepływu wody do sieci
- dostępności mieszkańców do sieci kanalizacji sanitar-

PRZeDsiĘBiORsTWO WODOCiĄGOWO - KanaLiZaCYJne „PŁOnia” sPÓŁKa Z O.O. 
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nej - w efekcie realizacji projektu 2114 mieszkańców 
gminy Barlinek uzyska dostęp do sieci kanalizacji 
sanitarnej

- poprawy stanu sanitarnego miasta szczególnie na 
terenach dotychczas nieskanalizowanych poprzez 
likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych

- ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu za-
opatrzenia w wodę pitną miasta

- skanalizowanie aglomeracji w 2013 r. będzie wynosiło 
92%, z czego w ramach projektu wystąpi wzrost o 
11%.

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego w cenach 

bieżących wynosi ok.70 mln zł (BRUTTO).
Na projekt pozyskano ok. 30 mln zł dotacji ze środków 

UE. 

Ponad to zrealizowano inwestycje wodno – kanalizacyj-
ne na terenie miasta i gminy Barlinek: kanalizacja sanitar-
na – 450 m, sieć wodociągowa ok. 15.702 m, kanalizacja 
deszczowa ok. 188 m, przyłącza wodociągowe ok. 1.591 m. 
Modernizacje Stacji Uzdatniania Wody przeprowadzono 
w miejscowościach: Wilcze, Dzikowo, Rychnów, Dzikowo, 
Nowa Dziedzina. Łączna kwota inwestycji 4.838.000 zł.
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W poprzedniej kadencji zracjonalizowaliśmy sieć szkół 
na terenie gminy. Był to trudny proces, ale pozwolił na 
systematyczną poprawę warunków nauczania (moderni-
zacja bazy) oraz poszerzenie oferty oświatowej. Obiekty 
zlikwidowanych szkół zostały zaadaptowane na potrzeby 
społeczne. I tak w Dziedzicach Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dziedzic w części budynku dawnej szkoły urządziło schro-
nisko młodzieżowe, a w części obiektu został utworzony 
oddział Muzeum Regionalnego w Barlinku. W Osinie działa 
Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany z budżetu 
państwa. W Rychnowie i Płonnie zostały uruchomione 
społeczne przedszkola prowadzone przez lokalne stowa-
rzyszenia. Powstały też mieszkania dla mieszkańców tych 
miejscowości. Przedmiotem konfliktu pomiędzy mną a 
Radą Miejską była likwidacja przez Radę zespołu obsłu-
gującego finansowo szkoły. Decyzja ta przyczyniła się 
nie tylko do zwiększenia wydatków na obsługę o kilkaset 
tysięcy zł rocznie, ale też niepotrzebnie obciążono szkoły 
nowymi zadaniami, do których nie są powołane. Wzrosło 
zatrudnienie i wydatki, które mogłyby być przeznaczone 
na potrzeby remontowe szkół lub zakup pomocy dydak-
tycznych dla szkół. 

PLaCÓWKi OŚWiaTOWe finansOWane PRZeZ GMi-
nĘ BaRLineK

Na terenie Gminy Barlinek funkcjonują 2 przedszkola 
miejskie, 3 szkoły podstawowe (w tym jedna na terenie 
wiejskim) oraz 3 gimnazja (w tym jedno dla dorosłych).

W ostatnich czterech latach znacznie wzrosło zainte-
resowanie rodziców opieką przedszkolną. Wychodząc 
naprzeciwko ich oczekiwaniom przeniesiono trzy oddziały 
przedszkolne 6-ciolatków do Szkół Podstawowych. Utwo-
rzono dwa oddziały 5-ciolatków w Przedszkolu Miejskim 
Nr 1 na ulicy Leśnej 10. Dodatkowo ze względu na bardzo 
duże potrzeby rodziców, w bieżącym roku utworzono do-
datkowo dwa oddziały trzylatków w Przedszkolu Miejskim 
Nr 2 na ul. Podwale 11. 

Poprawiono infrastrukturę sportową poprzez oddanie 
do użytku kompleksu sportowego Orlik 2012 na ul. Leśnej 
i boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Barlinku. 

Podpisano umowę na Termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 i 
Publicznego Gimnazjum Nr 1. W SP1 wymieniono już 
dach i ocieplono strop budynku głównego. Projekt za-
kłada wymianę wszystkich okien i wymianę centralnego 
ogrzewania. W Publicznym Gimnazjum Nr 1 przewidziane 
jest ociepleni budynku i nowa elewacja z wymianą okien. 
Wartość projektu to 2,5 mln. zł.

Przystąpiliśmy do konkursu w ramach Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki POKL. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych dzieci ze środowisk o utrudnionym dostępie do edu-
kacji. Wartość programu to jeden milion zł. Nasi uczniowie 
mogą skorzystać z zajęć rozwijających ich zainteresowania 
i zajęć podnoszących ich wiedzę i umiejętności. 

i. Przedszkola

eDUKaCJa i OŚWiaTa

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Barlinek w latach 2007 - 2010 

Przedszkola 
Lata 

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 
Przedszkole 

Miejskie Nr 1 169 175 192 196 

Przedszkole 
Miejskie Nr 2 249 229 228 204 

Ogółem 418 404 420 400 
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ii. szkoły Podstawowe

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny w szkołach podstawowych Gminy Barlinek w latach 2007 - 2010 

Szkoły 
Lata 

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Szkoła Podstawowa Nr 1 563 581 571 604 
Szkoła Podstawowa Nr 4 545 512 494 528 

Szkoła Podstawowa w Mostkowie 111 101 95 95 

Ogółem 1 219 1 194 1 160 1 227 

 

iii.  Gimnazja

Uczniowie w publicznych gimnazjach Gminy Barlinek w latach 2007 – 2010 

Gimnazja 
Lata 

2007 – 2008 2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2010 - 
2011 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 373 353 346 318 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 423 387 365 316 
Gimnazjum dla Dorosłych 103 127 128 118 

Ogółem 899 867 839 752 
 

iV. niepubliczne placówki oświatowe
 Na terenie Gminy Barlinek funkcjonują cztery niepu-

bliczne placówki oświatowe:

1. niepubliczne Przedszkole specjalne „Bratek”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest orga-

nizacją pożytku publicznego, działając na terenie Gminy 
Barlinek prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży 
z szeroko pojętą niepełnosprawnością. Do chwili obecnej 
powołały:

1. Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edu-
kacyjno – Wychowawczy,

2. Wczesne wspomaganie rozwoju,
3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek”,
4. Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” prze-

znaczone jest dla dzieci z opóźnionym rozwojem 
psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, nie-
pełno sprawnościami sprężonymi, autyzmem i zabu-
rzeniami pokrewnymi. Jest to pierwsze niepubliczne 
przedszkole specjalne w województwie zachodnio-
pomorskim. 

2. Zespół Przedszkolny w Płonnie

 3/ „Małe Przedszkole” w Rychnowie

4. niepubliczne Przedszkole „akademia Przedszko-
laka” w Dziedzicach.

DOWOZY sZKOLne 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, ze zm.), jeżeli droga sześcioletniego dziecka 
z domu do najbliższego publicznego przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
przekracza 3 km, gmina zobowiązana jest zapewnić 
bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu 
dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opieku-
na środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenia 
zapewniają rodzice. 

W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów gmina 
ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport, gdy droga 
dziecka z domu do szkoły przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podsta-
wowych,

- 4 km – w przypadku uczniów kas V i VI szkół podsta-
wowych oraz uczniów gimnazjów. 
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ilość uczniów dowożonych w latach 2007 – 2010

Nazwa placówki 
oświatowej 

Ilość uczniów 
 

2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 
Przedszkola Miejskie 36 34 51 14 

Szkoły podstawowe 293 240 227 256 
Gimnazja publiczne 206 211 200 181 

OGÓŁEM 535 485 478 451 
 

ReMOnTY PLaCÓWeK OŚWiaTOWYCH 
 
 Remonty przeprowadzone w 2007 roku:

szkoła Podstawowa nr 1
- remont podłogi, wymiana okien , wymiana drzwi ,
- wymiana oświetlenia sala gimnastyczne i 4 izby lek-

cyjne,
szkoła Podstawowa nr 4
- wymiana stolarki okiennej na antresoli i klatce scho-

dowej,
szkoła Podstawowa w Mostkowie
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- remont pomieszczeń szkolnych,
Publiczne Gimnazjum nr 1 
- remont dachu,
-remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sani-

tarnych,
- wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń,
- adaptacja pomieszczeń piętra budynku na sale lekcyj-

ne z zapleczem sanitarnym dla oddziału „0”
 oraz pomieszczenia towarzyszące dla potrzeb placó-

wek oświatowych,
Publiczne Gimnazjum nr 2
- wymiana okien parter segment ”A”,
- malowanie korytarza parter segment „B”,
- malowanie klatki schodowej segment „A”,
Przedszkole Miejskie nr 1
- remont pokrycia dachu krytego papą,
Przedszkole Miejskie nr 2
- adaptacja pomieszczeń technicznych na sale lekcyjne.
Remonty przeprowadzone w 2008 roku:
szkoła Podstawowa nr 1
- kapitalny remont poddasza z przeznaczeniem na biura 

księgowości i salę lekcyjną,
- remont dwóch klasopracowni na klasy „0”,
- remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu wicedy-

rektorów,
- modernizacja pracowni językowej z 14 stanowisk na 

24 stanowiska do nauki języków, 
szkoła Podstawowa nr 4
- malowanie sali gimnastycznej z antresolą,

Oznaczenie:
 D – uczniowie dowożeni.

szkoła Podstawowa w Mostkowie
-remont pomieszczeń administracyjnych,
- remont szatni dla uczniów, 
- remont częściowy korytarza,
Publiczne Gimnazjum nr 1 
- remont sali lekcyjnej – językowej,
- remont placu i schodów przed wejściem do szkoły, 
Publiczne Gimnazjum nr 2
- remont pomieszczeń biurowych dla księgowości,
- remont klatki schodowej
- remont korytarzy na I i II piętrze, segment „B” 
Przedszkole Miejskie nr 1
- remont podłóg w salach zajęć,
- zakup nowego wyposażenia do sal. 

Remonty przeprowadzone w 2009roku:

szkoła Podstawowa nr 1
- remont izby lekcyjnej nr 16, 17, 
- remont gabinetu pedagoga szkolnego,
- wymiana drzwi w 2 salach lekcyjnych,
szkoła Podstawowa nr 4
- remont izby lekcyjnej segment A, malowanie, wymia-

na pokrycia podłogi, wymiana lamp oświetleniowych,
- remont izby lekcyjnej sala nr 3, 
- zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla klasy „0”.
szkoła Podstawowa w Mostkowie
- remont klas, pomieszczeń pomocniczych i korytarzy,
- wymiana podkładu i posadzki w szatni, malowanie 

dachu i rynien,
- założenie płytek, cokołu z płytek, naprawa płytek 

podłogowych, założenie szafek w klasach.
Publiczne Gimnazjum nr 1 
- zakup lamp oświetleniowych do sal,
- zakup i położenie glazury w toalecie ,
- cyklinowanie, lakierowanie, malowanie parkietu, za-

kładanie listew przyściennych w sali gimnastycznej,
- remont gabinetu dyrektora szkoły, szpachlowanie, 

malowanie, montaż drzwi wejściowych, 
- wymiana drzwi wejściowych w sali gimnastycznej,
Publiczne Gimnazjum nr 2
- czyszczenie elewacji budynku szkoły,
- wymiana okien w segmencie B i na zapleczu kuchni,
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- dokumentacja projektu – kosztorys remontu łazienek,
Przedszkole Miejskie nr 1
- wymiana okien z robotami towarzyszącymi,
- opracowanie dokumentacji na remont pomieszczeń 

łazienek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- trwa remont łazienek i wymiana pozostałych okien 

w przedszkolu. 

 Remonty przeprowadzone w 2010 roku:

szkoła Podstawowa nr 1
- remont dolnej rekreacji oraz trzech sal lekcyjnych,
- zakup materiałów do sali gimnastyki korekcyjnej,
- naprawa dachu papowego,
- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej.
szkoła Podstawowa nr 4
 - remont sali korekcyjnej, korytarza, klatki schodowa,
Publiczne Gimnazjum nr 1 
- remont lamp oświetleniowych na korytarzach szkol-

nych,

- malowanie, szpachlowanie, montaż paneli, listew w 
gabinetach kierownika, wicedyrektora oraz sekretaria-
cie szkoły, montaż drzwi wejściowych do sekretariatu 
szkoły,

- wymiana podłogi w gabinecie pedagoga, zapleczu w 
pokoju nauczycielskim, świetlicy szkolnej, 

- wymiana kabla zasilającego halę sportową, prace 
remontowe podnoszące estetykę (malowanie, szpa-
chlowanie).

Publiczne Gimnazjum nr 2
- wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzy-

szącymi w salach lekcyjnych, bibliotece, Sali multi-
medialnej,

- wymiana oświetlenia w sali 29 oraz sekretariacie,
Przedszkole Miejskie Nr 2
- remont sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym,
- remont pomieszczenia biurowego po awarii central-

nego ogrzewania,
- remont dachu.

nakłady na remonty w placówkach oświatowych Gminy Barlinek w latach 2007 – 2010 

Wyszczególnienie nazwa placówki 
oświatowej 

 Wyszczególnienie – wykonanych robót, w złotych. 

2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 

Razem Razem Razem Razem 

Szkoła Podstawowa Nr 1, Barlinek 93 447,21 103 570,00  107 128,00 

Szkoła Podstawowa Nr 4, Barlinek 42 991,74 67 995,00 113 302,00 35 770,00 

Szkoła Podstawowa Mostkowo 107 501,59 44 953,32 53 008,00 618,00 

RAZEM SZKOLY 
PODSTAWOWE 243 940,54 216 518,32 166 310,00 143 516,00 

Publiczne Gimnazjum Nr 1, 
Barlinek 100 642,03 70 541,30 81 230,00 21 811,00 

Publiczne Gimnazjum Nr 2, 
Barlinek 527 241,68 78 710,00 86 180,00 66 510,00 

RAZEM PUBLICZNE 
GIMNAZJA 97 044,53 149 251,30 167 410,00 88 321,00 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 
Kombatantów 724 928,24 29 092,00 211 214,00 - 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 
Leśna 73 014,13 - - - 

Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. 
Podwale 497 713,34 2 000,00 167 003,00 198 632,00 

RAZEM PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIE 570 152,47 31 092,00 378 217,00 186 632,00 

OGÓŁEM 1 539 021,25 396 861,62 711 937,00 430 474,00 
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OBsŁUGa finansOWO – KsiĘGOWa sZKÓŁ 
W GMinie BaRLineK

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/143/2007 z 
dnia 29 listopada 2007 r. z dniem 1 stycznia w stan likwi-
dacji postawiono Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 
Szkół w Barlinku. Proces likwidacji zakończył się 31 marca 
2008 r. W związku z likwidacją wprowadzono obsługę 
finansową w następujących placówkach: 

1) w Szkole Podstawowej Nr 1 (w tym obsługa księgowa 
Przedszkola Miejskiego Nr 2), 

2) w Publicznym Gimnazjum Nr 1 (w tym obsługa 
księgowa Szkoły Podstawowej w Mostkowie i Gim-
nazjum dla Dorosłych),

3) w Publicznym Gimnazjum Nr 2 (w tym obsługa 
księgowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Szkoły Pod-
stawowej Nr 4). 

W związku z likwidacją ZEASz-u zaistniała potrzeba 
powołania referatu prowadzącego sprawy oświatowe w 
Gminie. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. utworzono w struktu-
rach Urzędu Miejskiego w Barlinku Referat Oświaty, odpo-
wiedzialny za prowadzenie spraw wynikających z zadań 
własnych gminy w zakresie edukacji publicznej. Referat 

znajduje się w pomieszczeniach przy ul. Leśnej 10, zajmo-
wanych wcześniej przez ZEASz. W referacie zatrudnionych 
zostało 6 osoby: Kierownik Referatu Oświaty, Inspektor ds. 
Oświaty, Inspektor ds. Technicznych i Dowozów Szkolnych 
oraz trzech kierowców dowożących dzieci do szkół.

W drugiej połowie 2010 roku gmina pozyskała środki 
unijne na termomodernizację obiektów Szkoły Podst. Nr 
1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1 przy ul. Leśnej. Wartość 
projektu 2,6 mln zł. Planuje się wykonanie: 

a) PG 1
- wymiana instalacji c.o.
-ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
-wymiana okien i drzwi
-zmiana kolorystyki elewacji
b) sP 1
 - wymiana instalacji c.o.
 - wymiana stolarki okiennej
 - docieplenie przegród zewnętrznych pomieszczeń 

położonych na poddaszu i II-gim piętrze
 - wymiana pokrycia dachu z robotami towarzyszącymi 

w budynku głównym

Akademia Przedszkolaka

Sala gimnastyczna w PG1

Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1

Nowa sala językowa w PG 1
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Punkt Przedszkolny w Rychnowie Wyremontowane toalety w PG 2

Wymienione okna w PG 2Sala 5-latków w Przedszkolu Miejskim Nr1

Sala komputerowa w Gimnazjum dla Dorosłych Wyremontowana sala gimnastyczna w SP 4

Wyremontowana sala lekcyjna  w SP 4Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK
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Wyremontowana sala lekcyjna w SP 1 Wyremontowana sala rekreacyjna w SP 1

Zespół Przedszkolny w PłonnieWyremontowana sala lekcyjna w SP w Mostkowie
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Wszyscy na pewno zauważamy, że w ostatnich latach 
poziom naszego życia się poprawił. Jednak wiele osób i 
rodzin wymagało pomocy. Ostatnie dwa lata to nasza duża 
aktywność na rzecz tych osób. Współpracujemy z wieloma 
instytucjami (o tym piszemy niżej). Żałuję, że zmarno-
waliśmy szansę na budowę budynku socjalnego (jest to 
zadanie własne gminy) oraz remontu Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Na oba te zadania była możliwość otrzymania 
wsparcia zewnętrznego przynajmniej na poziomie 50%. 
Niestety Rada Miejska była przeciwna tym projektom.

Lata 1996-2010, które obejmuje niniejszy raport to 
wprowadzenie w życie działań zmierzających do osiągnię-
cia zmian społecznych, ponieważ przemiany społeczno-
ekonomiczne niosą również i ujemne zjawiska, a dotyczą 

POMOC sPOŁeCZna

grup najsłabszych, które należy chronić szczególnie. 
Ostatnie minione lata to duża aktywność pracowni-

ków tut. ośrodka na rzecz tych osób, to stała współpraca 
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a także 
sprzyjający spadek bezrobocia w gminie ( najmniej osób 
bezrobotnych w powiecie myśliborskim i nie tylko), a w 
efekcie poprawa poziomu naszej społeczności. 

W zakresie pomocy bezrobotnym najistotniejszym było 
znaczne zwiększenie liczby miejsc pracy i ofert skierowa-
nych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
co także znacznie zminimalizowało istniejący problem 
bezrobocia poprzez działania Klubu Integracji Społecznej 
przy tut. ośrodku.

Liczbowe zestawienie podejmowanych działań przez Klub integracji społecznej

Lp. Instrumenty używane w KIS-ie 2006 2007 2008 2009 

1. Prace społecznie użyteczne 
(liczba osób podejmujących w/w prace) 

10 20 25 24 

2. Kontrakty socjalne na udział w pracach społecznie użytecznych 15 26 39 39 

3. Szkolenia reintegracyjne  
(liczba osób, które ukończyły cykl szkoleń) 

50 23 - 12 

4. Kontrakty socjalne na udział w zajęciach KIS 52 25 - 56 

5. Skierowania do Centrum Integracji Społecznej „Przystań” 38 57 24 39 

 

W trakcie kadencji od listopada 2006 największymi 
problemami społecznymi w Gminie Barlinek były kwestie 
ubóstwa, patologii, a także opieki nad osobami starszymi, 
chorymi, często samotnymi w ich mieszkaniach.

Wrost liczby osób starszych w naszej gminie to zadania 
dla ośrodka takie jak:

l usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne;
l pomoc finansowa na zakup leków, opału a także po-

moc w pozyskiwaniu sprzętu ortopedycznego i pomoc w 
załatwianiu niezbędnych potrzeb osobistych, specjalnych 
i społecznych.

Osoby starsze, samotne, schorowane, którym rodzina 
nie jest w stanie zapewnić należytej opieki, jak również 
OPS całodobowych usług opiekuńczych są kierowane do 
Domów Pomocy Społecznej

 Usługi DPS  
(finansowanie ze środków OPS) 

opiekuńcze specjalne ilość kwota 
2006 36 10 7 108.400 
2007 32 12 11 141.922 
2008 44 13 13 155.459 
2009 62 14 11 228.849 
2010 51 15 11  
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Walka z ubóstwem, to bezpośrednia pomoc dzieciom 
poprzez sfinansowanie dożywiania w 5 szkołach na Gminy 
oraz w internatach i placówkach opiekuńczych:

Skorzystało z dożywiania: 
k 2006 – 650 dzieci k 2007 – 542 dzieci k 2008 – 443 

dzieci 
k 2009 – 474 dzieci k 2010 – 360 dzieci (zakwalifiko-

wano na dzień 31.VIII.2010r.)

Jako Ośrodek dodatkowo z programu rządowego mi-
nisterialnego pozyskaliśmy środki na dofinansowanie 
stołówek szkolnych w sprzęt i urządzenia gastronomiczne, 
na następujące kwoty:

p 2006 – 43.046 zł / SP Nr 1, PGm Nr 2 /
p 2007 – 47.231 zł /PG Nr 1, PGm Nr 2, SP Mostkowo /
p 2008 – 28.358 zł / PG Nr 1, SP Mostkowo – w trakcie 

realizacji /
p 2009 – 10.000 zł / PG Nr 1/
p 2010 – w trakcie ubiegania się o środki z programu 

rządowego
 Łącznie 128.635 zł

Dzieci z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka 
wyjeżdżały w okresie wakacji na kolonie letnie, oraz z 
korzystały z zorganizowanego wypoczynku podczas ferii 
zimowych. 

Uczestnicy zorganizowanych form wypoczynku na rzecz dzieci

 ROK 
2006 2007 2008 2009 2010 

Kolonie 50 72 91 105 108 
Półkolonie - - 30 30 --- 

Ferie zimowe 180 250 230 420 450 
Wczasy i inne formy wypoczynku 

dzieci 
- 20 4 12 24 

Łącznie 230 342 355 567 582 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc wypełniać wszystkie 
założenia ustawowe realizuje projekty współfinansowane 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, innych fun-
duszy i programów Unii Europejskiej oraz z krajowych 

środków publicznych. W okresie od 2006 -2010 roku tut. 
Ośrodek pozyskał dofinansowanie do swych działań po-
przez projekty:

 
Termin realizacji 

 
Tytuł projektu 

 
Nazwa funduszu-dofinansowanie 

Wartość całkowita 
projektu zł 

Kwota 
dofinansowania 

zł 
  
 IV-V 2007 

„Klub Integracji Społecznej w 
środowisku wiejskim” 
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
10.315,80 

 
10.315,80 

 
IV-XI 2008 

 
„Zdrowa wieś” 

FFS 
PO KL priorytet VII-Promocja integracji 
społecznej 
Dział.7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji 

 
128.930,00 

 
114.045,57 

 
VII-IX/ 2007 

„Przez słonecznik do serca…” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa 
Agencja Programu „Młodzież w Działaniu” 

 
(9.171,94euro) 

 
(5.445,41 euro) ok. 

16.366,00 
 

X 2007-IX 2008 
 
„Wasze Serca Nasze ręce”-  
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 
14.000,00 

 
0,00 

 
I-XI 2009 

 
„Aktywność społeczna i zawodowa 
– lepsze jutro” 

EFS 
PO KL priorytet VII-Promocja integracji 
społecznej 
Dział.7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji 

 
133.976,00 

 
120.578,36 

 
VIII-XII 2009 

 
„…chcemy dać Wam pewność, że 
tworzymy jedność” 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-projekt z 
zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi” 

 
57.678,00 

 
50.000,00 

 
I-XII 2010 

 
„Aktywność społeczna i zawodowa 
– lepsze jutro” 

EFS 
PO KL priorytet VII-Promocja integracji 
społecznej 
Dział.7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji 

 
205.651,00 

 
185,083,00 

 
IV-XII 2010 

.”Podmiot zatrudnienia socjalnego 
partnerem Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Powiatowego Urzędu 
Pracy w realizacji kontraktów 
socjalnych” 
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej  
131.716,80 

 
99.000,00 
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Celem łączącym wszystkie projekty jest integracja i 
aktywizacja społeczna oraz zawodowa. Bezpośrednim 
wsparciem objętych zostało 100 rodzin. Łącznie pozy-
skano 595.389 zł

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku 
pełni także Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz jest realizatorem Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

W ramach programu w latach 2006-2008 realizowa-
no następujące zadania:

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacja dla osób uzależ-
nionych od alkoholu i narkomanii;

2. Ochrona przed przemocą i pomoc rodzinom z pro-
blemem alkoholowym oraz narkotykami;

3. Działania profilaktyczne – profesjonalne programy 
profilaktyczne mające na celu informowanie na temat:

m zagrożeń ad alkoholu i narkotyków;
m sposobów zapobiegania uzależnieniom oraz pomo-

cy terapeutycznej i prawnej.

4. Wspomaganie działalności i instytucji i stowarzy-
szeń, które zajmowały się problematyką rozwiązywania 
problemów alkoholowych: Poradnia Leczenia Uzależnień, 
Gminna Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, 
Izba Wytrzeźwień w Gorzowie, Komisariat Policji w Bar-
linku, „Caritas”, Barlinecki Ośrodek Kultury, Klub Żeglarski 
„Sztorm”, Barlinecki Klub Abstynenta, Dom Dziecka, Sto-
warzyszenie „Bratek”, Centrum Integracji Społecznej „Przy-
stań”, świetlice opiekuńcze, rady sołeckie, kluby sportowe, 
szkoły średnie, gimnazja oraz szkoły podstawowe. 

Jako Ośrodek w tym okresie przemian, dążymy do celu 
nadrzędnego tj. wyzwolenia w tych najsłabszych grupach 
społecznych motywacji do działania oraz wiary we własne 
siły i umiejętności, a w efekcie powrót do społeczeństwa. 

W celu lepszego rozeznania potrzeb osób starszych 
została utworzona przy Burmistrzu Społeczna Rada Se-
niorów. Zadaniem jej jest skonsolidowanie środowiska 
osób starszych, rozumienie potrzeb, organizowanie czasu 
wolnego, kierowanie do samorządu wniosków oraz udzie-
lanie pomocy najbardziej potrzebującym.  
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 Wymienione w tytule dziedziny SA zadaniami wła-
snymi gminy. To oznacza, że gmina winna je realizować 
i wspierać. Dla mieszkańców są gwarancją i możliwością 
osobistego rozwoju. Zapewniają one miłe spędzenie czasu 
mieszkańcom i turystom. W Gminie Barlinek zadania te 
zostały zorganizowane w sposób nietypowy i nowatorski. 
Za takie rozwiązanie zostaliśmy finalistami w Ogólnopol-
skim Konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania”. Kultura, 
sport, rekreacja i turystyka zostały włączone w proces 
społecznego i gospodarczego rozwoju gminy. Narzędziem 
do realizacji tych zadań jest Barlinecki Ośrodek Kultury.

W 2009 roku Barlinecki Ośrodek Kultury rozpoczął 
realizację projektu pt. Wspólny projekt inwestycyjny pol-
sko-niemieckiej współpracy transgranicznej:

1. europejskie Miejsce spotkań Prenzlau „Ucker-
welle”

2. europejskie Centrum spotkań Barlinek
finansowanego ze środków unijnych w ramach Progra-

mu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Teryto-
rialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia 
Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska 
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.Całkowi-
ta wartość projektu to 2 536 464 EURO. Dofinansowanie 
wynosi 85% wartości projektu. 15 października 2009 dro-
gą przetargu wyłoniono inżyniera projektu i podpisano 
umowę z Komplet Inwest SJ z Gorzowa Wlkp. 

W lutym 2010r. wyłoniono wykonawcę - Fasada Sp.z 
o.o. ze Szczecina.

n  Jednocześnie przystąpiono do remontu i rozbudowy 
obu budynków na ul. Leśnej i ul.Podwale– w kwietniu 
przekazano place budowy. Remont budynku na ul. Leśnej, 
adaptowanego na potrzeby zespołów i stowarzyszeń 
barlineckich i ich współpracy z partnerem niemieckim 
zakończy się w tym roku, do wiosny potrwają prace zwią-
zane z zagospodarowaniem terenu. Ważnym akcentem 
będzie otwarcie galerii Romany Kaszczyc. Artystka będzie 
organizowała wystawy artystów niemieckich i polskich. 
Otwarcie obiektu na ul.Podwale planowane jest w czerwcu 
przyszłego roku. Zostanie on rozbudowany, rozbudowa 
polega na wprowadzeniu od strony południowej bu-
dynku dwukondygnacyjnej bryły zawierającej w części 
piwnicznej salę pracowni plastyczno-ceramicznej, a na 
parterze kuchnię z zapleczem z pełnym wyposażeniem, 
a przy wejściu głównym do budynku projektuje się salę 
jadalni stanowiącą powiększenie jadalni istniejącej. Jest to 
związane z nową funkcją BOK: wyżywienie uczestników 
projektów , spotkań, konferencji i wymian polsko-niemiec-
kich. Oprócz sali konferencyjnej, sal prób dla zespołów oraz 

innych pomieszczeń planuje się wprowadzenie dźwigu 
osobowego umożliwiającego dostęp do wszystkich kon-
dygnacji i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz 
pełne wyposażenie obiektu.

n Ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie 
terenu przyległego do remontowanych budynków wraz 
ze zmianą schodów prowadzących do budynku na ul. 
Podwale. Projektuje się nowe nawierzchnie chodników 
i parkingów, oświetlenie zewnętrzne (latarnie), zmianę 
ogrodzenia, nowe nasadzenia, trawniki, przestrzenie wy-
poczynkowe i rekreacyjne z minigolfem, miejscem do 
grillowania, placem zabaw dla dzieci, małą letnią scenką, 
koszem do piłki, ławkami, przestrzenią ekspozycyjną dla 
rzeźb plenerowych ,placem do turniejów szachowych (7 
stolików szachowych zewnętrznych) i do tenisa stołowego 
(3 stoły)

 Z powodu trudności w zatwierdzeniu wysokości do-
finansowania części projektu odnoszącej się do partnera 
niemieckiego podpisanie umowy przeciągnęło się aż do 
września br. Z tego powodu w sali widowiskowej wyko-
nano dotychczas tylko niezbędny zakres prac: wymiana 
oświetlenia holu i sceny, remont holu i projektorowni . 
W listopadzie w holu zostanie zamontowany system wy-
stawowy. W przyszłym roku planujemy zakup projektora 
kinowego, sprzętu nagłaśniającego i wymianę kurtyn.

 Biblioteka Publiczna w Barlinku działająca w struk-
turach BOK wraz filiami zakwalifikowała się do Programu 
Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego jako biblioteka wiodąca z 3 
bibliotekami partnerskimi (Lipiany, Pełczyce i Karsko).Pro-
gram Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim 
przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc 
bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w 
centra wiedzy i aktywności lokalnej. Dzięki nowoczesnym 
narzędziom informacyjno-komunikacyjnym biblioteki 
będą mogły przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia 
cyfrowego i dać mieszkańcom małych miejscowości lepsze 
możliwości włączania się w życie gospodarcze i społeczne.

Jako biblioteka wiodąca w programie uzyskaliśmy: 
n 8 zestawów nowoczesnych komputerów stacjonar-

nych z najnowszym oprogramowaniem MS Windows 7 (w 
zestawie mikrofon, słuchawki, kamera internetowa i DVD); 
nowoczesne oprogramowanie przekazane nieodpłatnie 
przez Microsoft Corporation

n 4 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner i 
ksero);

KULTURa, sPORT, TURYsTYKa 
i ReKReaCJa
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n 4 osprzęty sieciowe umożliwiające stworzenie otwar-
tego i dostępnego publicznie punktu dostępu do Interne-
tu (wi-fi) tzw. Hot-spot;

n biblioteka wiodąca otrzymała 1 laptop i rzutnik mul-
timedialny z ekranem;

n wsparcie techniczne tzw. Help – desk oraz kilkuletnią 
gwarancję dla sprzętu;

n szkolenia dla wszystkich pracowników bibliotek, 
pracownika Urzędu i jednej osoby działającej społecz-
nej: informatyczne, specjalistyczne dotyczące pozyskania 
umiejętności planowania pracy i rozwoju biblioteki i 

szkolenia specjalistyczne przygotowujące biblioteki do 
„nowych usług” np. e-administracja, programy dla ludzi 
starszych, wsparcie dla samoorganizacji społecznej (koszty 
noclegów, szkoleń, wyżywienia pokrywa Fundacja);

n Możliwość utworzenia strony internetowej biblioteki 
na portalu Fundacji.

We wszystkich filiach biblioteki zapewniliśmy dostęp do 
internetu, mieszkańcy mogą korzystać z niego bezpłatnie, 
zostanie wydłużony czas pracy do 30 godzin tygodniowo, 
filie będą czynne również w soboty.

      

pozyskane środki 2006 2007 2008 2009 2010 

Fundusze Unijne (np. Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Fundusz Małych Projektów, 
Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży 46 265,00 88 775,00 35 990,00 42 250,00 94 590,00 
Starostwo Powiatowe 11 000,00 12 700,00 17 500,00 21 000,00 25 900,00 
Urząd Marszałkowski 15 000,00   1 000,00   3 000,00 
 Biblioteka Narodowa 11 330,00 11 450,00 10 000,00 4 200,00 4 580,00 

Polski Związek Szachowy, 
Zachodniopomorska Federacja Sportu   6 850,00       
Sponsorzy 65 000,00 60 500,00 174 200,00 78 000,00 78 000,00 

RAZEM 148 595,00 180 275,00 238 690,00 145 450,00 206 070,00 
 

Remonty, modernizacje i większe zakupy 
przeprowadzone w BOK w okresie 2006 – 2010

– remont w Muzeum, szpachlowanie i malowanie ścian 
na I piętrze i parterze

– zakupy: 3 komputery wraz z oprogramowaniem, mały 
sprzęt nagłaśniający – kolumny, statywy i mikrofony, 
meble biurowe do CIT, sześć namiotów małych i jeden 
namiot duży z logo Barlineckiego Ośrodka Kultury. 
W wyniku realizacji projektów unijnych zakupiono 
drukarkę oraz ploter do pracowni plastycznej, tkaniny 
na scenografię i stroje, meble biurowe do księgowo-
ści, kamerę cyfrową, szczudła do teatru, manekiny do 
muzeum. 

– Termomodernizacja budynku sali widowiskowej w BOK 
– z kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego zostało sfinansowane 374 
480 zł, z dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na wkład 
własny kwota w wysokości 160 000 zł, z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości 100 000 zł.

– Zakup i zamontowanie pompy wodnej, która zapewni 
prawidłowe działanie hydrantów ppoż. w sali widowi-
skowej

– naprawa domofonów w Muzeum Regionalnym
– odświeżenie wejścia do Muzeum poprzez odmalowanie 

drzwi wejściowych i kolumn 

najciekawsze imprezy cykliczne 2006 – 2010 
Oprócz cyklicznych imprez: Srebrne i Złote Gody, Ma-

jówka z biegami ulicznymi, Dni Barlinka – Barlineckie 
Świętojanki, Koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej i 
pasowaniem na Skrzaty oraz Widowiskiem Sobótkowym, 
Międzynarodowy Festiwal Szachowy Pamięci dr Emanuela 
Laskera, Pożegnanie Lata z wyborami Królowej Spiżarni 
Barlineckiej i Króla Nalewki, Festiwal Piosenki Dziecięcej, 
Gala Sportu, Dzień Seniora, Mikołajki u Gęsiarki z kier-
maszem bożonarodzeniowym, Inauguracja Roku Kultu-
ralnego, Międzynarodowy Dzień Teatru, Barlineckie Lato 
Teatralne, Impresje Kobiece, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Plener Ceramiczno – Malarski „Piękno ukryte”, 
Jesienne Biegi Leśne, Letnie Grand Prix w Plażowej Piłce 
Siatkowej, Turniej w Halowej Piłce Nożnej, Mistrzostwa 
Barlinka w Jeździe Rowerowej na Orientację, Mistrzostwa 
Barlinka w Biegach na Orientację, Mistrzostwa Polski Strefy 
Zachodniej Amatorskiego MMA w krajobraz kulturalny 
Barlinka wpisały się :

– Wielka Siódemka Barlinecka
– Karnawałowy Rajd Nordic Walking
– Europejska Noc Muzeów
– Gala Grupy Tanecznej Feeling
– Ciekawe Zakątki naszej gminy
– Spotkanie z Dobrą Muzą
– Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
– Letnie spotkania Nocą w Muzeum
– Mistrzostwa Barlinka w Kolarstwie Górskim MTB
– Światowy Dzień Turystyki
– Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nordic Walking
– Gwiazdka w Muzeum
– Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich
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Ciekawe wydarzenia kulturalne 2006 – 2010 
– Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i 

Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietińskiego „Mazowsze 
dla Barlinka”

– Wystawa „Skarby Książnicy Pomorskiej” w Muzeum 
Regionalnym

– Konferencja Naukowa „Karty z historii Barlinka”
– Chór „Halka” we współpracy z kompozytorem Z. Mał-

kowiczem wykonał Oratorium „Miłosierdzie Boże” podczas 
uroczystości odsłonięcia Pomnika Jana Pawła II

– Kabarety: Łowcy.B, Babeczki z Rodzynkiem, Neo-
nówka, Kabaret Skeczów Męczących oraz Tadeusz Drozda 

– Koncert Chopinowski w Muzeum Regionalnym

 Biblioteka Publiczna w latach 2006 - 2010 zinten-
syfikowała pracę na rzecz popularyzacji czytelnictwa. 
Podjęto współpracę z Fundacją ABC XXI (program 
„Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Wychowanie po-
przez wartości”) oraz Instytutem Książki. W tych latach 
w Bibliotece odbyły się m.in. spotkania przy czytaniu 
najmłodszym (cykliczne „Sobotnie czytanie dzieciom” 
oraz doraźne „Majówka biblioteczna), spotkania przy 
czytaniu dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, spo-
tkania z okazji ogólnopolskich działań (noc z Harrym 
Potterem, Międzynarodowe Święto Książki czy urodziny 
Astrid Lindgren), cykliczne spotkania z poetami niepro-
fesjonalnymi, spotkania autorskie z pisarzami (Grzegorz 
Kasdepke, Artur Daniel Liskowacki , Paweł Beręsewicz, 
Jerzy Sosnowski), akcje promujące działania biblioteki 
oraz aktywności kulturalno – edukacyjne tj. Wiosenna 
zbiórka książek, Dyskusyjny Klub Książki promujący 
czytanie i dyskutowanie o książkach, coroczny konkurs 
literacki o „Łabędzie pióro”, spotkania integrujące lo-
kalną społeczność np. Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Biblioteka i filie otrzymały w ramach PROGRAMU ROZ-
WOJU BIBLIOTEK wyposażenie w postaci komputerów, 
drukarek atramentowych i laserowych HP , rzutnik mul-
timedialny oraz aparaty fotograficzne, co ma sprzyjać 
poszerzeniu działań związanych z edukacją bibliotecz-
ną. W Bibliotece działa Czytelnia Multimedialna, której 
zbiory wzrastają z roku na rok , zakupowane są z dotacji 
oraz pochodzą od mieszkańców i czytelników Biblioteki, 
przekazywane jako dary .Czytelnia posiada encyklope-
die , słowniki, audiobooki , filmy , muzykę rozrywkową. 
Do Czytelni Multimedialnej zostały wprowadzone działy 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w celu poszerzenia 
jej zbiorów i w celu polepszenia orientacji w posiada-
nych zbiorach. Istnieją działy gatunków filmowych i 
muzycznych z możliwością poszerzenia tych zbiorów.

Muzeum Regionalne
W latach 2006 – 2010 merytoryczna praca Muzeum 

polegała na: gromadzeniu, klasyfikowaniu, przechowy-
waniu i udostępnianiu materiałów historycznych dla 
zainteresowanych, aktualizacji kronik wystaw i imprez 
muzealnych, wykonywaniu i klasyfikowaniu fotografii 
dotyczących okolicznościowych imprez barlineckich, 
nawiązaniu współpracy z archeologami z Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzono 
również prace odkrywkowe i porządkowe na terenie 
restauracji „Waldschenke” i zapadliska terenu na byłym 

dworcu PKP. Muzeum było organizatorem I Konferencji 
Naukowej „Karty z historii Barlinka”. Dodatkowo zaku-
piono muzealia, tj. miedzioryt Meriana, widokówki, 
szachy, butelki z napisem Berlinchen, gramofon, Książkę 
Emanuel Lasker (rok wydania 2009), oryginalny notatnik 
z okresu 1935 – 1937 dotyczący wsi Dzikowo. Muzeum 
wzbogaciło się również o darowizny m.in. kolekcja 
filatelistyczna dotycząca Emanuela Laskera autorstwa 
Andrzeja Mrowińskiego, dokumenty powojennego 
Barlinka przekazane przez Tadeusza Michalczyka. W 
roku 2009/2010 ze względu na trwający remont Bar-
lineckiego Ośrodka Kultury wszystkie biura zostały 
przeniesione do Muzeum Regionalnego. Jednak, nie jest 
to utrudnieniem w organizacji wystaw. Mniejsze werni-
saże odbywają się w Muzeum a większe w Pensjonacie 
„Pod Łabędziem” i Hotelu Barlinek. Muzeum prowadzi 
również cykliczne lekcja muzealne dla przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. W roku 
2009 Muzeum podjęło się realizacji projektu dla Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dziedzic. Zadaniem przewidzianym 
do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój 
wsi” jest projekt Odnowienie Miejsc Pamięci i zakup 
wyposażenia dla muzeum w Dziedzicach. Projekt skiero-
wany jest przede wszystkim do mieszkańców Dziedzic, 
ale również miasta i gminy Barlinek i turystów. 

najważniejsze wystawy i imprezy:
 „Piękno ukryte”, „Emanuel Lasker w Filatelistyce, „Syl-

wetki barlinian – zostawili swój ślad na barlineckiej ziemi”, 
„Barlinecka Roma”, „Parada i wystawa zabytkowych moto-
cykli”, „Skarby Książnicy Pomorskiej”, „Barlinek i Dziedzice w 
fotografii”, „Kalejdoskop BLT”, „PRL – tak daleko, tak blisko”, 
Przegląd Twórczości Artystów Nieprofesjonalnych, Wysta-
wa prac Eugeniusza Molskiego. 

Centrum informacji Turystycznej
Główną działalnością Centrum jest informowanie o Bar-

linku, Gminie Barlinek i regionie. Pracownicy CIT co roku w 
ramach przygotowania do sezonu prowadzą aktualizację 
bazy danych usług noclegowych, gastronomicznych oraz 
wszelkich atrakcji z regionu. W latach 2007 – 2008 we 
współpracy z Urzędem Miejskim realizowano wdrażanie 
marki miasta „Europejska Stolica Nordic Walking”. Powstały 
produkt turystyczny to 54 km oznakowanych tras do 
NW z instruktorami i wypożyczalniami sprzętu. Centrum 
przygotowało również projekt „Program rozwoju Turystyki 
w Barlinku na lata 2007 – 2013”.Najważniejsze imprezy 
organizowane przez Centrum Informacji Turystycznej: 
Światowy Dzień Turystyki, współorganizacja Targów TILIA 
w Barlinku, uroczyste otwarcie Centrum Nordic Walking, 
Wielki Rajd PTTK – STILON, Rajdy Nordic Walking Czte-
ry Pory Roku, Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nordic 
Walking, Światowy Dzień Marszu. Działania promocyjne 
realizowane są wspólnie w Urzędem Miejskim i obejmo-
wały udział w targach turystycznych w Berlinie, Targach 
Edukacyjnych Absolwent, Targach Tour Salon Poznań, 
Targach „Piknik nad Odrą”, Dniach Europy Eurodystryktu 
Oderland – Nadodrze, Dniach Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Festynie Sportowym w Kargowej i Targach 
Jesieni, udział w Święcie Wisły w Warszawie. W ramach 
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promocji Gminy wydano widokówki, informatory i ulotki 
o Barlinku oraz gadżety reklamowe. Ważnym narzędziem 
promocji są strony internetowe oraz współpraca z media-
mi: gazetami lokalnymi i regionalnymi, prasą branżową 
dot. Nordic Walking i turystyki, radiem i telewizją. 

Otwarcie filii Muzeum Regionalnego w Dziedzicach 
2006 rok

Bajkowa Miss Lata 2006 rok

10-lecia chóru Halka 2007 rok.jpg

Majówka 2007 rok

Wernisaż Emanuel Lasker w filatelistyce 2007 rok

Konferencja historyczna Karty z historii Barlinka 2008 rok

Barlinka w Książnicy Pomorskiej 2007 ro
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2008 rok

Spotkanie pisarzem z Grzegorzem Kasdepke 2008 rok

Mikołajki u Gęsiarki 2009 rok

Festiwal Piosenki Dziecięcej 2010 rok

Jubileusz 35-lecia Barlineckiego Klubu Krótkofalowców 
2010 rok

Srebrne i Złote Gody 2010 rok

Dzień Seniora 2008

Ferie z Barlineckim Ośrodkiem Kultury 2009 rok
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Classic band Klub szachowy Lasker

Pracownia Ceramiki UnikatowejHalka

Feeling
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Pracownia Plastyczna Retro

Sonata

Uśmiechy

Teatr Poezji Wiatrak
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730 km na 730 lat Barlinka 2008 rok Otwarcie Centrum Nordic Walking 2008 rok

Amatorskie Mistrzostwa Barlinka w tenisie stołowym 
2008 ro

Światowy Dzień Turystyki 2009 rok

Turystyczne Perełki 2009 rok

I Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nordic Walking 2010 rok.

Biegi Leśne 2008 rok

Gala sportu 2010 rok
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Współpraca międzynarodowa Gminy Barlinek przebie-
ga na wielu płaszczyznach życia społecznego i kultural-
nego. Dzięki partnerom z zagranicy możemy realizować 
wspólnie małe i duże projekty unijne, co przyczynia się to 
do rozwoju naszej społeczności lokalnej, sprzyja zwięk-
szeniu aktywności mieszkańców jak i zaangażowania się 
naszych lokalnych organizacji i instytucji. We Współpracę 
zaangażowane są takie jednostki jak: szkoły, zespoły ta-
neczne, teatralne, Barlinecki Ośrodek Kultury, Klub Seniora, 
Klub Szachowy „Lasker”, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej, Lions Club, 
Spółka Wodna „Płonia”, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej, Ochotnicza Straż Pożarna.

Współpraca z gminą eksjö (szwecja)
W 2007 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku gościło 

szkolną grupę z Eksjö. Młodzież rozegrała mecz piłki nożnej 
i mecz szachowy oraz zawody w kręgle. Poza sportową 
rywalizacją grupy realizowały projekt historyczny dotyczą-
cy II wojny światowej i obozów koncentracyjnych. Dużą 
grupę gości z Eksjö przyjęliśmy podczas jubileuszowych 
Dni Barlinka w czerwcu. Wówczas na deskach barlineckiej 
sceny wystąpił młodzieżowy zespół rockowy, chłopięcy ze-
spół jazzowy, odbyły się również pokazy staroszwedzkiego 
rzemiosła i tradycji ludzi północy. We wrześniu uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Barlinka spotkali się z 
młodzieżą w Eksjö. W ramach tej współpracy realizowano 
projekt ekologiczny i historyczny (II wojna światowa) w 
oparciu o komunikację w języku angielskim. 

Rok później w Mariannelund w Szwecji odbyło się 
spotkanie trójstronne miast partnerskich – Eksjö, Barlinek, 
Schneverdingen. Na spotkaniu omawiano kierunki współ-
pracy trzech miast a Barlinek wziął udział w uroczystości 
otwarcia nowego rynku gdzie prezentowały się nasze 
grupy artystyczne.

Współpraca zagraniczna z gminą schneverdingen 
(niemcy)

W 2007 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Barlinka dzięki 
wieloletniej przyjacielskiej współpracy z jednostką Straży 
Pożarnej w Schneverdingen zyskała dwa średnie pojazdy 
gaśnicze marki MAGIRUS DEUTZ. 

W czerwcu 2008 70-osobowa grupa z Barlinka wzięła 
udział w spotkaniu 3-stronnym z okazji Dni Schneverdin-
gen. Natomiast w październiku młodzież oraz nauczyciele 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku uczestniczyli 
w spotkaniu w Schneverdingen. Zorganizowano wizytę 
w lokalnym radio, gdzie grupa nagrała po niemiecku au-
dycję o Barlinku, były gry i zawody sportowe, spacery po 

kwitnących wrzosowych polach, rezerwacie przyrody. W 
październiku Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku gościło 
niemieckich nauczycieli wraz z dyrektorem KGS Schnever-
dingen. Nauczyciele brali udział w lekcjach pokazowych, 
zajęciach pozalekcyjnych a na koniec odbyła się wspólna 
konferencja na temat „Aktywizujących metod nauczania”. 
W czerwcu 2008 partnerzy z Niemiec zrewanżowali się wi-
zytą podczas obchodów Dni Barlinka w ramach jubileuszu 
730-lecia miasta. W sierpniu Królowa Puszczy Barlineckiej 
Magdalena Adamiok wzięła udział w ceremonii koronacji 
Królowej Wrzosów oraz jako gość honorowy udział w 
barwnej paradzie. 

W kwietnia 2009 roku przyjechała do naszego mia-
sta delegacja ze Schneverdingen, która wzięła udział w 
otwarciu wystawy „Wspomnienie Waldschenke” w Mu-
zeum Regionalnym. W maju Rada Miasta Schneverdingen 
zaprosiła delegację z Barlinka na wspólne posiedzenie 
Rady Miejskiej, podczas, której dyskutowano na temat 
partnerstwa Schneverdingen i Barlinka. Ponadto radni 
barlineccy, mieli okazję zwiedzenia części przemysłowej 
i turystycznej Schneverdingen oraz zapoznać się z in-
frastrukturą oświetleniową, sportową i komunalną tego 
miasta. W czerwcu odbyło się święto miasta – Barlineckie 
Świętojanki, na które przybyli partnerzy ze Schneverdin-
gen. W tym samym miesiącu Grupa Taneczna „Feeling” jako 
jedyni reprezentanci Polski uczestniczyli w „Kulturnacht” 
w Schneverdingen. „Feeling” wystąpił na scenie głównej, 
gdzie zaprezentował swoje umiejętności publiczności 
Schneverdingen. W sierpniu Królowa Puszczy Barlinec-
kiej wraz z delegacją z Barlinka uczestniczyła w Świecie 
Wrzosów. Delegacja wzięła udział w paradzie pochodni 
oraz pokazie sztucznych ogni ponadto uczestniczyli w 
paradzie pod hasłem: „Co robisz w wolnym czasie?”, a na 
wrzosowiskach odbyła się uroczysta koronacja Królowej 
Wrzosów. Królowa Puszczy Barlineckiej wręczyła prezenty 
nowej i ustępującej z tronu Królowej Wrzosu. We wrześniu 
przyjechała do Barlinka grupy strażaków ze Schneverdin-
gen. W Urzędzie Miejskim odbyła się rozmowa na temat 
spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym w 
miastach partnerskich. Ponadto strażacy uczestniczyli 
w ćwiczeniach jednostek OSP z terenu Gminy Barlinek. 
W październiku doszło do wymiany międzyszkolnej w 
Schneverdingen. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z 
młodzieżą Niemiecka, a nauczyciele przeprowadzali lekcje 
języka polskiego.

W maju 2010 do Barlinka przyjechała delegacja ze 
Schneverdingen, która uczestniczyła w uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej w Barlinku z okazji obchodów XX lecia 
Samorządu Terytorialnego w Polsce.W czerwcu Barli-

WsPÓŁPRaCa MiĘDZYnaRODOWa
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nek wziął udział w dorocznych obchodach Dni Miasta 
Schneverdingen. Obchody miały charakter spotkania 
trójstronnego miast partnerskich pomiędzy: Barlinek, 
Eksjö, Schneverdingen. Podczas czterodniowego pobytu 
Grupa Taneczna Feeling oraz przedstawiciele Gminy Barli-
nek uczestniczyli w licznych koncertach oraz warsztatach 
przygotowanych dla młodzieży. Grupa Taneczna Feeling 
dała koncert nieopodal ratusza w Schneverdingen, a 
na przygotowanym stoisku można było dowiedzieć się 
o turystyce w naszym mieście. W Ratuszu odbyło się 
oficjalne spotkanie burmistrzów ze Schneverdingen i 
Barlinka, a także przedstawicieli miasta Eksjö – rozmowy 
dotyczyły obecnej i przyszłej współpracy, omówiono 
także przyszłoroczne spotkanie, które odbędzie się w 
Barlinku. W tym samym miesiącu w Barlinku odbyło się 
święto miasta tzw. Barlineckie Świętojanki, których główną 
częścią jest Koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej, na 
które przybyli partnerzy ze Schneverdingen. Delegacja 
przywitała wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców 
Barlinka i złożyła im serdeczne życzenia. W sierpniu nowo 
wybrana Królowa Puszczy Barlineckiej wzięła udział w 
Koronacji Królowej Wrzosu w Schneverdingen, któremu 
towarzyszyła m.in. ponad dwugodzinna parada z udziałem 
mieszkańców miasta i turystów. Ponadto Królowa wzięła 
udział w paradzie wraz z Królowymi z miast partnerskich z 
Prenzlau i Eksjö. Tematem przewodnim parady było hasło 
„Schneverdingen na urlopie”. Późnym popołudniem na 
wrzosowiskach nastąpiła uroczysta koronacja Królowej 
Wrzosu, inscenizacja teatralna, a także przemarsz do 
Ratusza Miasta.

Współpraca zagraniczna z gminą Courrieres (fran-
cja)

W 2007 roku Zespół „Barlinek – Uśmiechy” wraz z dele-
gacją z Barlinka gościli w Courrieres. Zespół wystąpił dla 
dzieci z przedszkoli z Courrieres. 

W 2008 zrewanżowaliśmy się naszym francuskim part-
nerom goszcząc u siebie młodzież i delegację z merostwa. 
Kulminacyjnym punktem pobytu był wspólny polsko-
francuski koncert taneczno-teatralny, a po nim dzieci 
francuskie były goszczone w polskich rodzinach, gdzie 
mogły poznać nasze rodzime obyczaje, kulturę i sposób 
spędzania wolnego czasu. Dorośli zaś zapoznali się z no-
wymi inwestycjami w Barlinku: Firmą Gometal, Barlinek 
Inwestycje oraz z gospodarką komunalną miasta. Goście 
zostali mile przyjęci przez Towarzystwo Przyjaciół Dziedzic, 
które pochwaliło się historycznymi zbiorami muzeum 
Woldenberczyków oraz zapoznało z nowymi szlakami 
Nordic Walking. 

W 2009 zostaliśmy zaproszeni do Francji, gdzie mieliśmy 
możliwość uczestniczenia w oficjalnym spotkaniu z Merem 
Courrieres Panem Christopherem Plich’em. Ważnym punk-
tem spotkania był koncert taneczny dedykowany naszym 
gospodarzom, a także Polonii, która licznie przybyła na 
nasz koncert. Dzieci z zespołu „Barlinek – Uśmiechy” zostały 
zaproszone na jednodniowy pobyt do rodzin Polskich, 
które mieszkają w Courrieres.

W 2010 w Barlinku gościła delegacja z Courriers. Pod-
czas tygodniowego pobytu odbyło się oficjalne spotkanie, 
na którym pokrótce omówiono inwestycje w Gminie 
Barlinek i współpracę z BOK, przedstawiono pomysły na 

Nordic Walking (m.in. pomysł z ustawieniem kijków na 
nowo budowanym rondzie). Goście zobaczyli inwestycje 
drogowe i budowlane na Górnym Tarasie, zwiedzano także 
barlineckie zakłady pracy, m.in. Capparo i Klaus Borne. 

Współpraca zagraniczna z gminą Prenzlau (niemcy)
W 2007 roku pomoc finansowa Unii Europejskiej przy-

czyniła się do zrealizowania kilku wspólnych projektów 
polsko-niemieckich m.in. Barlinek opracował swoją markę 
opartą na idei Nordic Walking.

W 2008 roku Barlinek był partnerem targów seniora 
w Prenzlau p.t. „Die 50 plus – targi dla ludzi w kwiecie 
wieku”, gdzie Barlinecki Klub Seniora przygotował występ 
artystyczny oraz prezentację kulinarną i rękodzieło ludo-
we. Do kolejnego spotkania doszło w Barlinku w maju z 
okazji Jarmarku Ceramicznego, w czerwcu uczestniczyli 
również w jubileuszowych Dniach Barlinka z okazji 730-le-
cia Miasta Barlinek oraz w sierpniu w Barlineckim Lecie 
Teatralnym. Na zaproszenie Dominikanerkloster Prenzlau 
nasza młodzież brała udział w kilkudniowych warsztatach 
artystycznych. Ważnym wydarzeniem dla partnerstwa 
polsko-niemieckiego było otwarcie w listopadzie wystawy 
barlineckich artystów w Prenzlau. 

W maju 2009 roku Starostwo Uckermark w Pranzlau 
zaprosiło Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie, 
który uczestniczył w „Dniu na rzecz osób niepełnospraw-
nych”. Impreza miała charakter prezentacji artystycznych 
w wykonaniu osób niepełnosprawnych. W lipcu odbyło 
się spotkanie obu Burmistrzów z Barlinka i Prenzlau, na 
którym postanowiono kontynuować współprace miast 
w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych współ-
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze strony 
Prenzlau zaproponowano: dokończenie II etapu inwe-
stycji – przebudowy stadionu sportowego w Prenzlau 
oraz zagospodarowanie parku przy jeziorze. Natomiast 
ze strony Barlinka zaproponowano: promenadę i zago-
spodarowanie parku Delta oraz przebudowę stadionu 
miejskiego. W tym samym miesiącu odbyło się święto 
miasta – Barlineckie Świętojanki, na które przybyli part-
nerzy z Prenzlau. Podczas Koronacji Królowa Łabędzia 
z Prenzlau, przywitała wszystkich przybyłych gości oraz 
mieszkańców Barlinka i złożyła im serdeczne życzenia. W 
lipcu doszło do kolejnego spotkania z delegacją z Penzlau 
oraz z przedstawicielami władz Barlinka i pracowników 
z referatu inwestycji. Spotkanie dotyczyło pozyskania 
środków z Unii Europejskiej w ramach realizacji wspólnych 
projektów. Również w lipcu delegacja Barlinka – Radni UM 
wraz z Grupą Taneczną „Feeling” wzięli udział w obchodach 
775-lecia miasta Prenzlau. Wśród gości zaproszonych zna-
leźli się również przedstawiciele Świdwina, Litwy i Szwaj-
carii. Feeling zaprezentował się niemieckiej publiczności. 
Kulminacją obchodów była parada historyczna oraz pokaz 
sztucznych ogni i laserów. We wrześniu na barlineckim 
rynku oficjalnie pożegnano lato, z tej okazji gościliśmy 
Stowarzyszenie IG Frauen, które wzięło udział w wyborach 
Królowej spiżarni i Króla Nalewki. Panie z Prenzlau przy-
gotowały własne stoisko ze swoim wyrobami m.in. ciasta, 
zupa z kasztanów jadalnych oraz nalewki. W październiku 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie ze swoimi 
podopiecznymi na zaproszenie Starostwa Uckermark w 
Pranzlau uczestniczył w olimpiadzie sportowej dla osób 
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niepełnosprawnych.. Natomiast Barlinek gościł delegację 
z miasta partnerskiego Prenzlau. Wizyta była kontynuacją 
wcześniejszych spotkań, których celem była identyfikacja 
projektów z dziedziny sportu i turystyki kwalifikujących się 
do wsparcia z programu INTERREG IV A. Po rozmowach 
podpisano list intencyjny, który dotyczył transgranicznej 
współpracy w dziedzinie sportu i turystki pomiędzy Gminą 
Barlinek a Miastem Prenzlau. W październiku odbyło się 
spotkanie w Prenzlau, w którym uczestniczyli nauczyciele 
terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych a także 
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie 
pani Grażyna Matysiak.

W maju 2010 roku do Barlinka przyjechała zaprzyjaźnio-
na grupa osób z Prenzlau na zawody pond nazwą „Polsko-

Niemiecka Wielka 7 Barlinecka” Zawody odbyły się dzięki 
partnerowi z Niemiec w ramach programu INTERREG 
IVA. W czerwcu odbyło się Dni Barlinka. Na zaproszenie 
władz miasta przybyli partnerzy z Prenzlau. W lipcu zo-
stała podpisana oficjalna umowa pomiędzy Barlinkiem 
a Preznlau. Jesienią w sali widowiskowej BOK odbyła się 
Inauguracja Roku Kulturalnego. Na tę uroczystość przybyły 
Panie z miasta partnerskiego ze Stowarzyszenia Kobiet 
IG Frauen z Prenzlau. Goście z Preznlau mieli możliwość 
obejrzenia Musicalu pt.: „Tytani – cztery strony świata”. Ze 
strony Stowarzyszenia Kobiet IG Frauen padła deklaracja, 
aby musical został zaprezentowany mieszkańcom miasta 
Prenzlau.

Koronacja Królowej Wrzosów w Schneverdingen Koronacja Królowej wrzosów w Schneverdingen

Polska-Niemiecka Wielka 7 BarlineckaPodpisanie umowy partnerskiej w Prenzlau

Spotkanie trójstronne w Schneverdingen czerwiec 2010 Wizyta delegacji z Francji
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Gmina Barlinek w okresie ostatnich czte-
rech lat postanowiła poprawić funkcjonal-
ność urzędu i podnieść poziom świadczo-
nych usług administracyjnych. Dlatego też 
od początku roku 2007 na parterze budynku 
Urzędu Miejskiego zostało uruchomione Biu-
ro Obsługi Interesanta, które usprawniło i 
podniosło jakość obsługi mieszkańców, któ-
rzy mogą zawsze liczyć na profesjonalną i 
życzliwą pomoc pracowników. W roku 2008 
w Biurze Obsługi Interesanta zostało zareje-
strowanych 12 776 pism, w 2009 r. 15 019 a 
do 23 września 2010 r. 10 938 pism.

Ponadto od 2008 roku wprowadziliśmy w 
urzędzie system elektronicznego obiegu doku-
mentów, który wspomaga obsługę petentów 
oraz steruje przepływem informacji w ramach 
urzędu. System ten umożliwia pełny nadzór 
nad dokumentami w zakresie czasu załatwia-
nia spraw, przekroczenia terminu załatwiania 
spraw oraz umożliwia generowanie zestawień 
kontrolnych co zwiększa przejrzystość funkcjo-
nowania urzędu. Program jest zintegrowany z 
Elektronicznym Biurem Obsługi Interesanta, 
za pomocą, którego petenci mogą przesłać 
do urzędu drogą internetową formularz elek-
troniczny opatrzony bezpiecznym podpisem 
cyfrowym. 

W celu poprawy warunków obsługi intere-
santów jak i pracy urzędników przeprowadzono 
szereg prac remontowych w budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Niepodległości 20. Zostały 
wyremontowane ciągi komunikacyjne wraz 
z pomieszczeniami biurowymi, jednakże ze 
względu na brak środków w budżecie nie zo-
stały zaadoptowane pomieszczenia sąsiadujące 
z budynkiem urzędu.

W ciągu ostatnich czterech lat zmieniła się 

aDMinisTRaCJa

w Urzędzie Miejskim w Barlinku struktura or-
ganizacyjna. Z uwagi na likwidację Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zo-
stał utworzony Referat Oświaty, a nakładane 
na samorząd coraz to nowe zadania spo-
wodowały, że Referat Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Referat Budownictwa 
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nie-
ruchomościami przekształcił się w Referat 
Inwestycji, Referat Rozwoju Gospodarczego 
i Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym 
i Ochrony Środowiska. 

Gmina Barlinek wraz z dziesięcioma sąsiedni-
mi gminami przystąpiła do projektu pn. „Krok w 
przyszłość – od biurokratycznej irracjonalności 
do kompleksowego zarządzania jakością”. Ce-
lem projektu jest wzrost jakości świadczonych 
przez nasz urząd usług publicznych, a w szcze-
gólności poprawa standardów zarządzania, 
usprawnienia realizowanych zadań wewnętrz-
nych, zwiększenie efektywności realizacji zadań 
publicznych oraz wzrost sprawności obsługi 
petentów i skrócenie czasu ich obsługi. Działa-
nia realizowane w ramach projektu obejmują 
wdrożenie usprawnień zarządczych poprzez 
wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgod-
ny z normą ISO 9001 oraz Powszechnego Mo-
delu Samooceny CAF, a także usprawnienie 
metody komunikacji wewnętrznej i badania 
satysfakcji pracowników oraz interesantów. 
Zakończenie projektu przewidziane jest na 
marzec 2011 r.

WYDaTKi BUDŻeTU na aDMinisTRaCJĘ

2007 rok  10,1% wydatków budżetowych 
2010 rok 8,2% wydatków budżetowych



55Sprawozdanie Burmistrza Barlinka za okres 2006−2010

Do podstawowych zadań USC należy rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzenie rejestru stałych i czasowych 
mieszkańców miasta i gminy oraz rejestrów wydanych i utraconych dowodów osobistych. 

eWiDenCJa LUDnOŚCi

 
 Rok 

2006 
Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Stan na 
dzień: 

2010-09-30 
Ilość wydanych 
odpisów aktów 
stanu cywilnego 

Odpisy 
skrócone 

3.754 3.855 3.900 2.759 2.131 

Odpisy 
zupełne 

178 177 108 190 160 

Ilość sporządzonych aktów 
urodzenia 

514 539 571 543 437 

Ilość sporządzonych aktów 
małżeństw 

163 150 168 174 130 

Ilość sporządzonych aktów 
zgonu 

231 244 244 244 161 

 
Jubileusze 

złote gody 
małżeńskie 

16 8 12 12 12 

srebrne gody 
małżeńskie 

35 36 29 27 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Stan ludności Rok 

2006 
Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Stan na 
dzień: 
2010-09-30 

 
Miasto 14.416 14.289 14.209 14.090 14.058 

Gmina 5.394 5.441 5.446 5.453 5.459 

 
Ilość wydanych dowodów 

osobistych 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Stan na 
dzień: 
2010-09-30 

3.296 4.953 2.972 2.373 2.540 
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Miejscowość Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 
Stan na 
dzień: 
2010-09-30 

Barlinek 14.416 14.259 14.209 14.090 14.058 
Błonie 1 1 1 1 1 
Brunki 62 60 61 64 65 
Dziedzice 162 160 166 157 162 
Dzikowo 138 137 142 140 141 
Dzikówko 79 79 78 76 80 
Janowo 42 43 42 42 42 
Jaromierki 24 31 34 35 37 
Jarząbki 35 31 30 28 26 
Kornatka 16 16 16 16 15 
Kryń 1 1 1 1 1 
Krzynka 228 235 229 250 255 
Laskówka 70 67 68 69 73 
Lutówko 287 288 286 293 291 
Łubianka 167 174 186 185 187 
Moczkowo 1.029 1.049 1.038 1.069 1.101 
Moczydło 142 141 140 129 130 
Mostkowo 856 855 863 850 865 
Niepłocko 21 21 17 15 16 
Niewstąp 5 5 5 5 5 
Nowa Dziedzina 55 51 52 53 54 
Okno 6 6 6 6 6 
Okunie 54 48 48 49 52 
Osina 151 159 160 169 170 
Ożar 83 92 87 84 85 
Płonno 339 341 348 351 354 
Podgórze 47 46 44 44 41 
Pustać 17 17 16 16 19 
Rówienko 28 27 27 23 23 
Równo 97 99 98 91 92 
Rychnów 665 669 663 661 664 
Słowicze 6 6 6 6 6 
Stara Dziedzina 132 131 136 128 131 
Strąpie 183 183 180 180 182 
Sucha 9 9 8 8 8 
Swadzim 16 18 16 15 18 
Wiewiórki 14 16 16 16 17 
Więcław 18 18 18 18 16 
Wilcze 13 13 16 16 16 
Żelice 37 40 39 37 37 
Żydowo 59 58 59 57 57 
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skład Rady Miejskiej w Barlinku V kadencji 
samorządu gminnego:

1. Blezień Zbigniew – Przewodniczący KOKZiP, 
członek KR

2. Janas Jan – Wiceprzewodniczący RM, członek 
KFBiPG,

3. Kasprzak Halina – Zastępca Przewodniczącego 
KOKZiP,

4. Kurkiewicz Marek – członek KOKZiP, członek KR
5. Lewczuk Paweł – Zastępca Przewodniczącego 

KFBiPG, Przewodniczący KR
6. Maciejewski Mariusz – Wiceprzewodniczący RM, 

członek KOKZiP
7. Pietrasik Teresa Maria – członek KGKiM- BRiOŚ, 

członek KE
8. Romaniuk Romuald – Zastępca Przewodniczą-

cego KGKiMBRiOŚ, członek KR i KE
9. Sikorski Krzysztof – członek komisji FBiPG
10. Tomczyszyn Teresa Barbara – członek KOKZiP,
11. Trafalski Eugeniusz – członek KGKiMBRiOŚ, 

KR, KE
12. Wilk Roman – członek KGKiMBRiOŚ, KE
13. Wiśniak Ryszard – Przewodniczący KFBiPG, 

członek KR
14. Zieliński Dariusz – członek KFBiPG
15. Zieliński Grzegorz – Przewodniczący KGKiM-

BRiOŚ, członek KR, członek, KE
Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bar-

linku pełni Zieliński Dariusz.

Rada Miejska w Barlinku powołała ze swego 
grona następujące komisje stałe:

1. Komisję Finansowo – Budżetową i Planowania 
Gospodarczego (KFBiPG)

2. Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworząd-
ności (KOKZiP)

3. Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(KGKiMBRiOŚ)

4. Komisję Rewizyjną (KR)

Rada Miejska w Barlinku powołała ponadto:
1. Komisję do spraw Estetyzacji Miasta i Gminy 

Barlinek (KE)

RaDa MieJsKa

2. Kapitułę do spraw nadania medalu „Za zasługi 
dla Barlinka”, w skład której wchodzą: wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Barlinku, przewodniczący 
stałych komisji Rady Miejskiej w Barlinku oraz przed-
stawiciele wszystkich klubów radnych.

W okresie od 27 listopada 2006 roku do 30 
września 2010 roku odbyły się 62 sesje Rady 
Miejskiej.

W tym okresie Rada podjęła 1069 uchwał. Inicjato-
rem zdecydowanej większości był Burmistrz Barlinka 
wraz z podległymi mu jednostkami. Najczęściej pro-
jekty uchwał dotyczyły spraw finansowych i budżetu 
gminy, sprzedaży i nabycia mienia oraz wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie mienia.

Do najistotniejszych dotychczas podjętych 
uchwał chciałbym zaliczyć:
– uchwalenie budżetu na 2007, 2008, 2009 i 2010 rok
– dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Li-

powej na rzecz powiatu w celu modernizacji tego 
obiektu

– zbycie wielu działek w celu realizacji inwestycji 
mieszkaniowych

– uchwalenie „Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy 
Barlinek”

– uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2007- 
2010”

– rozpoczęcia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barlinku

– uchwalenie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i 
Gminy Barlinek na lata 2007 – 2013”

– wniesienie w formie aportu gruntu na Górnym 
Tarasie na rzecz BTBS Sp. z o.o. w Barlinku pod 
budownictwo wielorodzinne.

– zatwierdzenie programu gospodarczego „Planu 
Rozwoju miejscowości Dziedzice na lata 2007-
2015”

– przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla strefy 1.13 
– tzw. „Osiedle Moczkowo”

– przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 
2007 – 2013
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– zawarcie porozumienia z gminą Przelewice na 
realizację wspólnej inwestycji pn. „przebudowa 
drogi Rutnica – Rówienko”

– uchwalenie wieloletniego planu inwestycji gospo-
darki wodno – ściekowej Spółki Wodnej Płonia na 
lata 2007 – 2011

– utworzenie spółki Przedsiębiorstwo Wodociągo-
wo – Kanalizacyjne „Płonia” – podjęcie uchwały w 
sprawie termomodernizacji obiektów Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podst. Nr 1

– uchwalenie „Programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest na lata 2009 – 2030”

– w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do Stowa-
rzyszenia „Lider Pojezierza”

– w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Wspólna Przyszłość Regionu Środkowego Nad-
odrza” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego – przyjęcia „Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2012”.

- wniesienie do spółek: BTBS oraz PGK w Barlinku 
wkładu niepieniężnego (aportu),

- uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków,

- przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa 
ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach 
Programu Moje Boiska – Orlik 2012 przy ZSP Nr 1 w 
Barlinku w porozumieniu z Powiatem Myśliborskim,

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego na terenie 
miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosowa, 
Przemysłowa, Okrętowa i Szosa do Lipian,

- uchwalenie wieloletniego planu inwestycji gospo-
darki wodno – ściekowej Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągowo – Kanalizacyjnego „Płonia” w Barlinku na 
lata 2009 – 2013,

- wystąpienie Gminy Barlinek ze Związku Gmin Zlew-
ni Jeziora Miedwie,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Osiedla Moczkowo”,

- zatwierdzono program gospodarczego „Planu Od-
nowy Miejscowości Mostkowo oraz Sołectwa Dzi-
kowo na lata 2010 – 2017”,

- przystąpienie Gminy Barlinek do Stowarzyszenia 
pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinfor-
matyczna”,

- przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 
Barlinek na lata 2010 – 2020.

Z inicjatywy radnych lub Rady podjęto około 
50 uchwał. Dotyczyły one:

– likwidacji Zespołu Administracyjno – Ekono-
micznego Szkół

– przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Mia-
sta Barlinka” p. Jerzemu Bitlowi oraz p.Romanie 
Kaszczyc

– przyznania medali „Za zasługi dla Barlinka” (74 
uchwały)

– ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi.
Rada Miejska zajęła również stanowisko w sprawie 

wprowadzenia zmian do „Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego na lata 2007-2010” woj. zachodnio-
pomorskiego.

Rada Miejska w okresie od listopada 2006 do 
września 2010 odrzuciła 20 skierowanych prze-
ze mnie projektów uchwał. Do najważniejszych 
zaliczam:

– projekt uchwały w sprawie mającej na celu 
zmniejszenie liczby sklepów sprzedających wód-
kę i wino

– projekt uchwały w sprawie obchodów 730-lecia 
nadania Barlinkowi praw miejskich – projekt 
uchwały w sprawie sprzedaży działki przy ul. 
Fabrycznej pod utworzenie działalności gospo-
darczej

– projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży 
Miejskiej w Barlinku

– projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Barlinek do projektu finansowanego z Unii Euro-
pejskiej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu w Gminie Barlinek”

– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
budowy budynku socjalnego w Mostkowie.
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NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA


