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4 Sprawozdanie Burmistrza Barlinka za okres 2006 -2008

Szanowni Państwo

 W listopadzie 2008 roku minęły dwa 
lata V kadencji samorządu gminne-
go. Za główny cel w swoim programie 
wyborczym przyjąłem
„poprawę warunków życia mieszkań-

ców naszej gminy”.

 W tym sprawozdaniu przedstawia-
my informacje, jakie ja jako burmistrz 
wraz z podległymi mi urzędami, insty-
tucjami oraz przedsiębiorstwami gmin-
nymi zrealizowaliśmy przez ostatnie 

dwa lata. W mojej poprzedniej kadencji z jednej strony skupiłem się na spłacaniu zadłużeń 
gminy z poprzednich lat, z drugiej strony – na budowaniu jej silnego potencjału gospodar-
czego. Chcę, aby obecna kadencja oprócz rozwoju gminy w dziedzinie przemysłu,  turystyki 
i usług charakteryzowała się dużą wielkością nakładów na inwestycje. Po dwóch latach 
obecnej kadencji, już dzisiaj wiem, że tak będzie - pomimo wyraźnych zagrożeń ze strony 
nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Analizując minione dwa lata nie kryję, że dużym 
dla mnie problemem w wypełnianiu mojej funkcji jest fakt, iż w Radzie Miejskiej występuje 
zdecydowana wobec mnie opozycja. Wielokrotnie negatywny stosunek do wielu moich ini-
cjatyw oraz próby zniechęcania mnie do większej aktywności nie ułatwiły mi możliwości 
realizacji założonych wszystkich zadań. Dużą pomocą dla mnie i siłą naszej gminy i Bar-
linka jest wspaniały potencjał fachowej i kompetentnej kadry pracowników i kierownictwa 
wszystkich jednostek gminnych. Ich duże zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz 
naszych mieszkańców. Duża też aktywność naszego lokalnego środowiska gospodarczego 
oraz instytucji i organizacji społecznych. 
 Ostatnie dwa lata to szczególnie silny proces integracji społecznej naszych mieszkań-
ców. Sądzę, że mocno przyczyniły się do tego obchody w 2008 roku 730-lecia nadania praw 
miejskich Barlinkowi. Te lata to także dynamiczny rozwój turystyki. Stała się ona pokaźnym 
już źródłem dochodów wielu mieszkańców. W celu lepszej promocji walorów gminy oraz 
stworzenia ciekawszej oferty turystycznej opracowaliśmy strategię budowania marki gminy 
w oparciu o Nordic Walking. Za ten projekt oraz za wiele innych działań organizacyjnych 
gmina nasza wielokrotnie była wyróżniana na szczeblu krajowym i wojewódzkim. 

 Drodzy mieszkańcy,
przedstawiam Państwu informację, której celem jest przybliżenie działań samorządu na 
rzecz społeczności lokalnej. Liczymy na Państwa zainteresowanie i uwagi.

Zygmunt Siarkiewicz

Burmistrz Barlinka
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W opisywanych latach nastąpił wzrost docho-
dów budżetowych z 31.112.315 zł w 2005 roku do 
39.513.784 zł w 2007 r., czyli o 8.401.469 zł. Jest to 
wzrost o 21%, czyli jest wyższy od wzrostu in$acji.

Głównymi przyczynami wzrostu są:
1/ wzrost dochodów  w udziale gminy w podat-

ku dochodowym od osób &zycznych i praw-
nych, spowodowany rozbudową zakładów 
pracy i wzrostem zatrudnienia (w 2006 r. wy-
nosił 5.943.586 zł i zwiększył się w porówna-
niu do 2005 r. o 1.914559 zł., w 2007 r. wynosi 
7.612.843 zł i zwiększył się w porównaniu z 2006 
o 1.393.289 zł)

2/ ponadplanowe dochody z podatków gminnych 
z tytułu spłaty zadłużenia przez największego 
dłużnika (w 2007 r. o 1.142.928 zł)

3/ wyższe dochody uzyskane dzięki uregulowaniu 
stanu prawnego nieruchomości i możliwości ich 
sprzedaży.

W wydatkach budżetowych niski udział inwestycji 
(w latach 2006 – kwota 382,142 zł, w 2007 – 668.100 
zł) był spowodowany koniecznością spłaty wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemito-
wanych obligacji i inwestycje realizowane w latach 
1999-2003. Gmina zmniejszyła swoje zadłużenie 
z 13.965.924 w roku 2003 do 2.748.510 w 2008 r. 

Planowane inwestycje na 2008 wynoszą 8.984.680 zł.
W 2007 roku gmina pokryła ze swoich środków 

różnicę pomiędzy otrzymaną subwencją oświa-
tową, a kosztami prowadzenia szkół gminnych 
na kwotę 4.038.085 zł (w 2006 r. 4.129.433 zł). W 
tym do remontów szkół i przedszkoli gmina do-
płaciła 973.603 zł z rezerwy celowej na remonty.
W 2007 r. w rozdziale gospodarki mieszkaniowej 
nastąpił duży wzrost wydatków w związku z zaku-
pem gruntów, remontem budynków mieszkalnych 
i udzieleniem dotacji dla BTBS jako partycypa-
cji gminy w kosztach budowy nowego budynku 
mieszkalnego na kwotę 320.000 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych gminy 
były podatki i opłaty lokalne oraz subwencje.

W grupie podatków i opłat lokalnych największe 
dochody gmina osiąga obecnie z podatku od nieru-
chomości (6.773.122 zł w 2006 roku, 8.366,250 zł w 
2007 roku, 7.453.000 zł w planie na 2008 rok) oraz z 
udziału w podatku od osób prawnych i &zycznych 
(6.219.554 zł, w 2006 roku, 7.612.843 zł, w 2007 
roku, 7.548.986 zł, w planie na 2008 rok).

Natomiast w grupie subwencji największe docho-
dy występują w subwencji oświatowej (7.386.722 zł 
w 2006 r., 7.762.283 zł w 2007 r., 8.597.239 zł w pla-
nie na 2008 r.).

W strukturze wydatków budżetowych największy 
udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. 

FINANSE

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych

Wykonanie budżetów za lata 2006 – 2007 oraz plan na 2008 rok przedstawiają poniższe wykresy.
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Struktura dochodów i wydatków budżetowych

Strukturę dochodów i wydatków budżetowych za lata 2006 – plan 2008 przedstawiają poniższe wykresy:

Na drugim miejscu są wydatki na pomoc społecz-
ną. Ten udział zwiększa się ze względu na przejmo-
wanie przez gminę nowych zadań, w szczególności 
świadczeń rodzinnych, np. zaliczek alimentacyj-
nych, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc oso-
bom starszym w domach pomocy społecznej.

W przedstawionych latach gmina wypracowała 
nadwyżkę budżetową, w 2006 r. na kwotę 2.410.308 
zł, w 2007 r. na kwotę 3.038.449 zł. Jest to najwyższa 
kwota nadwyżki budżetowej od czasu powstania 
samorządu gminnego w 1990 roku. Uzyskanie 
nadwyżek było możliwe głównie dzięki ponad-
planowym dochodom z tytułu spłaty zadłużenia 
przez największego dłużnika, z podatków gminnych 
(1.142.928 zł w 2007 r.) oraz ze sprzedaży  majątku 
gminnego (376.448 zł w 2007 r.). 

Wypracowane nadwyżki wykorzystano do zbi-
lansowania potrzeb &nansowych omawianych lat. 
Dzięki nadwyżkom nie wystąpiła konieczność zacią-
gnięcia nowych kredytów na planowane inwestycje.

Zadłużenie gminy

Ze względu na realizację w latach 1999 – 2003 wielu 
ważnych dla gminy inwestycji, które &nansowane były 
z zaciągniętych kredytów i pożyczki z NFOŚiGW, oraz 
emisji obligacji, powstało zadłużenie gminy. 

Od 2005 roku gmina nie zaciąga nowych kredy-
tów i pożyczek, skupiła się na spłacie zadłużenia.

Zestawienie wskaźników zadłużenia za lata 2006 
– plan 2008 przedstawia poniższy wykres.

W dniu 29.05. 2008 r. Rada Miejska na wnio-
sek dotychczasowego skarbnika Józefa Gospodar-
czyka odwołała go z tej funkcji i powołała w dniu 
10.06.2008 r. panią Ewę Patrzałek (Ewa Patrzałek 
ma 36 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 
5 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Barlinku).

Referatem Finansowym kieruje mgr Ewa Jaku-
bowska (lat 49).
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INWESTYCJE I REMONTY

Aby móc zrealizować cel tej kadencji jakim jest: 
„poprawa życia mieszkańców” należało skupić się na 
maksymalnie dużej liczbie inwestycji. Zakładaliśmy, 
że w tej kadencji zrealizujemy dużą liczbę zadań przy 
wsparciu środków zewnętrznych w ramach budżetu 
gminnego lub poprzez gminne spółki. 

Niestety w naszym województwie do 2009 roku nie 
uruchomiono żadnych programów unijnych mogą-
cych wesprzeć inwestycje gminne. Dlatego też więk-
szość z nich &nansowana była do 2008 r. ze środków 
własnych. Zadania, które planujemy współ&nansować 
ze środków unijnych przesunęliśmy do realizacji na 
lata 2009 – 2010.

Referatem Inwestycji kieruje mgr inż. Janusz Zubyk 
(lat 46).

1. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni 
ul. Wyspiańskiego w Barlinku
Zakres wykonanych robót:
-  kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 250 mm, 

dł. 228,80 m,  śr. 315 mm, dł. 96,40 m, śr. 200 mm, 
dł. 90,00 m,

-  studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 
1200 mm, 10 szt.,

- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm 
z osadnikiem i syfonem 15 szt.,

-  nawierzchnie z kostki betonowej „POLBRUK” gr. 
80 mm – 2.700,50 m2, gr. 60 mm – 574,74 m2.

 Łącznie wydatkowano: 418.745,36 zł. 
2. Modernizacja sali widowiskowej BOK
 Zakres prac objął: wymianę oświetlenia sceniczne-

go, remont podłogi, remont zaplecza sanitarnego, 
wymianę foteli.

 Łącznie wydatkowano: 300.000 zł w tym 100.000 
zł do&nansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego.

3. Remont dachu szkoły – Publicznego Gimnazjum 
nr 1
 Łącznie wydatkowano: 238.049,91 zł - w tym  po-

zyskano do&nansowanie ze środków Kontraktu 
Wojewódzkiego w wysokości 133.046 zł, tj. 55% 
wartości zadania.

4. Budowy linii oraz dodatkowych punktów oświe-
tlenia dróg i ulic na terenie gminy Barlinek
1) Wykonano dokumentację budowlaną oraz realiza-

cję budowy dodatkowych odcinków linii i punktów 
oświetleniowych: 
-  w Barlinku na ulicy Mickiewicza, Lipowej, 

Gorzowskiej (ośw. parkingu przy cmentarzu), 
Szpitalnej, Żabiej, przy Szkole Podstawowej 

 nr 1, ul. Słonecznej (2 odcinki), ul. Ogrodowej
-  na terenach wiejskich Gminy:  Brunki, Dziko-

wo.
2) Uzupełniono oświetlenie drogowe na istniejących 

liniach poprzez zakup i montaż dodatkowych 
punktów świetlnych na istniejących liniach:
- w Barlinku na ulicach: ul. Jasnej, ul. Moniuszki.
- na terenach wiejskich Gminy: w Moczydle, 

Mostkowie Łubiance, Mostkowie, Rychnowie, 
Strąpiu, Jarząbkach, Jarząbkach-Kolonii  

3) Opracowano dokumentację projektową na budowę 
oświetlenia drogowego przy ul. Działkowej i ul. 
Zielnej w Barlinku oraz w Krzynce, Mostkowie, 
Strąpiu, Laskówku, Moczkowie  i Żelicach do re-
alizacji w 2009 roku  

Łącznie wydatkowano ok. 170.000 zł. 

5. Budowa stacji wodociągowej i sieci wodociągowej 
w Moczydle
 Zakres wykonanych prac: opracowano projekt prac 

geologicznych i wykonano 2 odwierty rozpoznaw-
czo-eksploatacyjne na potrzeby ujęcia.

 Łączny koszt prac geologicznych  94.160,00 zł.

Fontanna na Jez. Barlineckim
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6. Przebudowa drogi osiedlowej w Rychnowie
 Zakres wykonanych robót: przebudowa drogi o dłu-

gości L = 241 m, szerokość 5 m wraz z chodnikiem i 
parkingami. Rodzaj nawierzchni: kostka betonowa.

Łącznie wydatkowano 288.187,80 zł.

7. Modernizacja drogi gminnej Dzikowo - Pustać 
  Zakres wykonanych robót: przebudowa drogi o na-

wierzchni tłuczniowej o długości L = 1.997 m. Klasa 
drogi D. Szerokość drogi 4,0 m, szerokość poboczy 
0,75 m, wycinka drzew i krzewów; roboty ziemne 
(wykopy i nasyp); wykonanie w-wy odcinającej z 
pospółki; wykonanie nawierzchni z tłucznia ka-
miennego.

Łącznie wydatkowano 346.979,34 zł. W tym uzyska-
no do%nansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w wysokości 119.836,86 zł.

8. Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku (I etap)
Zakres wykonanych robót:
- kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 200 mm, 

dł. 33,00 m,
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm 

– 6 szt.,
- nawierzchnie z kostki betonowej, gr. 80 mm, chod-

niki – 629 m2, z kostki betonowej, gr. 80 mm, zjazdy 
– 150 m2,

- nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego 
– 115 m2.

- nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej 
z warstwą ścieralną – 877 m2.

Łącznie wydatkowano 256.138,91 zł. 

 9. Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i 

rozbudowa budynku szkolnego dla potrzeb remizy 
strażackiej w Rychnowie, gm. Barlinek

  Łącznie wydatkowano: 108.558,07 zł. 

10. Przebudowa drogi gminnej Dzikówko - Mocz-
kowo  
 Zakres robót: wykonanie drogi tłuczniowej o dłu-

gości L = 1600 m. Klasa drogi D. Szerokość drogi 
4,0 m, szerokość poboczy 0,75 m, wycinka drzew 
i krzewów; roboty ziemne (wykopy i nasyp); wy-
konanie w-wy odcinającej z pospółki; wykonanie 
nawierzchni z tłucznia kamiennego.

 Łącznie wydatkowano: 251 187,29 zł. W tym 
uzyskano do%nansowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 167 851,80 zł.

11. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Krzynce
 Zakres prac; budynek świetlicy, przyłącze energe-

tyczne , wodociągowe oraz zbiornik na ścieki,
 Łącznie wydatkowano: 345 624,95 zł. 

12. Fontanna 
 Zakres: zakup podświetlanej i pływającej fontanny, 

budowa przyłącza energetycznego. 
 Łącznie wydatkowano: 84 643,60 zł.

13. Witacze (tablice informacyjno-promocyjne)

 Zakres: 8 witaczy w tym: 4 witacze przy granicach 
gminy oraz 4 witacze wyjazdowe do miasta Bar-
linka, wszystkie na drogach wojewódzkich.

 Łącznie wydatkowano: 59 516,67 zł.

Ul. Jeziorna 

Remont chodnika ul. Tunelowa
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14. Aleja przycmentarna
 Zakres prac: budowa ciągu pieszego o nawierzchni 

z kostki betonowej gr. 80 mm i gr. 60 mm, dł .400 
mb

 Łącznie wydatkowano: 185 936,83 zł.

15. Modernizacja ul. Kościelnej
 Zakres prac: obejmował budowę jezdni i ciągu pie-

szego o nawierzchni z kostki betonowej  odcinek 
od skrzyżowania z ul. Paderewskiego, (długość ok. 
90 m).

 Łącznie wydatkowano: 95.000 zł.

16. Remont chodnika ul. Lipowej
 Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni przy 

ul. Lipowej w Barlinku, na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Strzelecką  
(długości ok. 320 m).  

 Łącznie wydatkowano: 88.780,36 zł.
17. Remont chodnika ul. Tunelowa
 Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni przy 

ul. Tunelowej w Barlinku, na odcinku od skrzy-
żowania z ul. 1. Maja do ul. Krętej (długości ok. 
320 m).  

Łączny koszt inwestycji: 74.307,30 zł.

18. Budowa systemu monitoringu miejskiego 
w Barlinku
 Zakres: centrum monitoringu i punktu transmisyj-

nego (na komisariacie Policji), anteny przekaźni-
kowe oraz 4 punkty kamerowe przy Rondzie Ban-

kowym, tzw. Delcie Młynówki, nabrzeżu przy ul. 
Jeziornej oraz Rynku.

 Łączny koszt: 141.164,51 zł.

 19. Budowa nawierzchni wraz z oświetleniem i wy-
mianą sieci wodociągowej na ul. Widok
 Rozpoczęto realizację zadania:
 Zakres wykonanych prac: wymiana sieci wodo-

ciągowej i rozpoczęcie robót drogowych dot. linii 
oświetleniowej i nawierzchni drogi. 

 Dotychczas wydatkowano: 419 647,32 zł.
 Zakończenie robót w 2009 roku - wartość zadania 

wyniesie: ok.1.300.000 zł. 

20. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Barlinku (I etap)
 Rozpoczęto realizację zadania:
 Zakres zadania obejmuje w szczególności remont 

dachu oraz ocieplenie stropu pod nieogrzewanym 
poddaszem i przegród zewnętrznych pomieszczeń 
położonych na poddaszu.    

 Dotychczas wydatkowano: 346 233,49 zł.

21. Remonty pomników wojennych: 
  w Barlinku w zakresie wymiany płyt lastrykowych 

na płyty granitowe. 
Koszt remontu: 10 370,00 zł w tym 8 000,00 zł z bu-
dżetu Rady Ochrony Pamięci Walk Męczeństwa w 
Warszawie. 

  w Dziedzicach – I etap remontu w zakresie wy-
konywania muru z cegły klinkierowej ze słupami 
i łańcuchami – koszt 7 970,00 zł. Finansowane z bu-
dżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. 

22. Budowa placów zabaw 6 szt. 
  w następujących miejscowościach Dzikowo, Dzie-

dzice, Moczkowo, Łubianka, Krzynka, Lutówko 
Łącznie wydatkowano:  79 131,15 zł brutto.

23. Remont świetlic wiejskich: 
  Osina 
 Zakres prac: wymiana drzwi zewnętrznych i okien, 

remont pomieszczeń kuchennych, toalet,  wykona-
nie opaski betonowej oraz remont poszycia dacho-
wego.

 Łącznie wydatkowano: 56 957,36 zł. Witacz w Wierzchnie i witacz przy ulicy Szosa do Lipian
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  Rychnów
 Zakres prac: zmiana lokalizacji wejścia do świetlicy 

wraz z wykonaniem zadaszonej pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont pomieszczenia świetlicy wraz z 
pomieszczeniami sanitariatów i zaplecza kuchen-
nego, modernizacja instalacji wod.-kan. instalacji 
c.o. oraz instalacji elektrycznej

 Koszt remontu 196 381,28 zł.  

  Moczkowo 
 Zakres prac: odmalowanie świetlicy i remont toalet 
 Koszt remontu 2 851,38 zł.  

24. Inwestycje zrealizowane we współpracy z innymi 
jednostkami:
a) Powiatem Myśliborskim:
-  remont odwodnienia drogi powiatowej 1575Z 

w Mostkowie, ogólny koszt: 45.274,83 w tym 
dotacja Gminy: 9054,97 zł,

-  remont drogi powiatowej 2156Z w Rychnowie, 
ogólny koszt: 120.000 zł w tym dotacja Gminy: 
28.000 zł,

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

b) Województwem Zachodniopomorskim:
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 151 w m. Barlinek Mostkowie, ogólny koszt: 
140 000 zł w tym dotacja Gminy: 60.000 zł

c) Gminą Przelewice:
 przebudowa drogi poprzez położenie nawierzch-

ni asfaltowej na odcinku Rutnica-Rówienko, w 
tym na terenie gminy Barlinek odc. ok. 550 m,

 Nakłady Gminy Barlinek 118 212 zł.

25. Opracowano projekty budowlane na następujące 
zadania:
  Modernizacja drogi do Moczydła
 Wartość prac projektowych: 47.336,00 zł.
  Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras w 

tym droga łącząca ul. Kombatantów z Szosową
 Wartość prac projektowych: 187.880,00 zł. 
  Budowa cmentarza w Barlinku
 Wartość prac projektowych wyniosła 131.760,00 zł.  

  Opracowanie projektu budowlanego na moder-
nizację obiektów sportowych w Barlinku

 Wartość prac projektowych wyniosła 
175.314,00 zł. 

  Opracowanie projektu budowlanego i budowa 
uzbrojenia ul. Fabrycznej w Barlinku

 Wartość prac projektowych wyniosła 
23.790,00  zł.

  Opracowanie projektu  na termomodernizacje 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku. 

 Wartość prac projektowych: 25.000 zł
  Opracowanie projektu  na termomodernizację 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku
  Wartość prac projektowych: 8.000 zł
  Dokumentacja projektowa na promenadę.
 Wartość prac projektowych 43.920,00 zł,
  Dokumentacja projektowa na parkingi przy 

ul. Przemysłowej.
 Wartość wyniesie 22.997,00 zł brutto.

Aktywność moja i moich współpracowników sku-
piona była nie tylko na realizacji inwestycji gminnych. 
Ważnym czynnikiem rozwoju gminy są inwestycje 
innych jednostek samorządowych oraz inwestorów 
prywatnych. Dlatego podjęliśmy działania mające 
na celu m.in. poprawę infrastruktury drogowej. W 
tym celu porozumiałem się z Zachodniopomorskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie co do 
realizacji i modernizacji drogi 156 oraz obwodni-
cy Barlinka, a także budowy chodnika w Łubiance 
i Moczkowie. Ze Starostą, co do wspólnej realizacji 
dalszej modernizacji ulicy Szosowej oraz połączenia 
jej z Górnym Tarasem. Podpisałem też porozumienie 
za Starostą co do wykonania dokumentacji na mo-
dernizację drogi Łubianka – Karsko. Pracujemy też 
nad wspólnym projektem unijnym (gminy: Barlinek, 
Dębno, Myślibórz, Boleszkowice, Nowogródek Pom. 
i Starostwo) w ramach którego chcemy wykonać ter-
momodernizację obiektów szkolnych Szkoły Podst. 
Nr 1 oraz Gimnazjum Publ. Nr 1 w Barlinku. Gmi-
na przekazała nieodpłatnie Starostwu Powiatowemu 
budynek Urzędu Pracy przy ul. Lipowej w zamian za 
wykonanie remontu tego budynku. Podpisałem też 
kilka umów z inwestorami prywatnymi na realizację 
uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe. 
Inwestorzy dokonują uzbrojenia działek ze środków 
własnych, gmina zaś nie obciąża ich opłatami np. 
adiacenckimi lub innymi. 
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ROZWÓJ GOSPODARCZY

Rozwój gospodarczy gminy ma największy wpływ 
na życie jej mieszkańców. Dlatego, dla tej sprawy 
poświęcam najwięcej czasu. Ochrona miejsc pracy 
oraz tworzenie nowych jest ważnym priorytetem. 
W tym celu dokonałem reorganizacji pracy urzędu. 
Obecnie Referat Rozwoju Gospodarczego zajmuje 
się m.in.: obrotem nieruchomościami gminnymi, 
planowaniem przestrzennym i gospodarczym, po-
działami nieruchomości, wydawaniem warunków 
zabudowy oraz decyzji celu publicznego, rejestro-
waniem działalności gospodarczej, rozwojem wsi 
i sprawami sołeckimi, pozyskiwaniem i obsługą 
inwestorów. Referatem kieruje mgr inż. Krzysztof 
Paszek (lat 35). 

1. OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp)

PS za ZUO (ul. Okrętowa)     7,7700 ha
ul. 31 Stycznia (przy torach)     5,3910 ha
Boczna-Lipowa (BORNE     2,9389 ha
Jeziorna-Zaułek      0,8120 ha
Górny Taras              125,3000 ha
Stary Tartak                 38,0234 ha
Strąpie-Dziedzice (Zakład Odpadów)  
33,7600 ha
Razem:                                                   213,9953 ha

w tym:
- miasto - 180,2353 ha
- gmina  -   33,7600 ha
Wskaźnik pokrycia mpzp w granicach admini-
stracyjnych miasta w stosunku do powierzchni 
miasta:
               180,2353 ha x 100 : 1754 ha = 10,3% 

Wskaźnik pokrycia mpzp w wyłącznie w obszarze 
wiejskim:
              33,76 ha x 100 : 24.123 ha = 0,14%

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego w trakcie sporządzania:
- mpzp dla terenów przemysłowo-składowych po-

między ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową 
i Szosą do Lipian - pow. 126,96 ha,

-  mpzp dla tzw. Osiedla Moczkowo (osiedle dom-
ków jednorodzinnych) - pow. ~ 39 ha. 

2. ILOŚĆ WYDANYCH DECYZJI O WARUN-
KACH ZABUDOWY I ZAGOPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.03.80.717) w roku 2007 wydano:

-
nego, 

 w roku 2008 wydano:
-

Uroczystość wręczenia nagród Marszałka Woj. Zachodnio-
pomorskiego
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nego, 

3. SPRZEDAŻ DZIAŁEK

  NA CELE GOSPODARCZE w latach 2007 – 2008 
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1,3248 ha
- działka przy ulicy Sportowej w Barlinku, 

zabudowa pensjonatowa, inwestor z Bar-
linka,

- działka przy ulicy Ogrodowej, zabudowa 
przemysłowo – składowa, Holding ZREMB 
Gorzów.

- działka nr przy ulicy Fabrycznej, zabudowa 
przemysłowo – składowa, inwestor z Bar-
linka

- działka przy ulicy Św. Bonifacego, zabudowa 
przemysłowo – składowa, inwestor z Barlin-
ka

-  działka przy ul. Pełczyckiej, zabudowa prze-
mysłowa, inwestor z Barlinka

  INNE W TYM BUDOWNICTWA
 MIESZKANIOWEGO 
 2007 ROK 
  budownictwo mieszkaniowe – 4 działki 

o łącznej powierzchni 0,9335 ha
   na inne cele niż mieszkaniowe– 12 działek 

o łącznej powierzchni 4,3530 ha
2008 ROK 
   budownictwo mieszkaniowe – 10 działek 

o łącznej powierzchni 1,5659 ha
   na inne cele niż mieszkaniowe – 9 działek 

o łącznej powierzchni 2,3288 ha

4. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 
ZAREJESTROWANYCH W EWIDENCJI URZĘ-
DU MIEJSKIEGO W BARLINKU OD 01-11-
-2006 R. DO 31-12-2008 r.

  liczba wpisów do działalności gospodarczej 
– 665

  liczba zmian wpisów – 508
  liczba wykreśleń z ewidencji – 548
  łącznie na dzień 31 grudnia 2008 – 1560

5. PROMOCJA GMINY I  ROZWÓJ SEKTORA 
TURYSTYCZNEGO 

Jednym z warunków rozwoju gminy jest promo-
cja jej potencjału zarówno walorów turystycznych 
jak i życia gospodarczego. Promocja turystyczna 
realizowana jest we współpracy z Barlineckim 
Ośrodkiem Kultury (CIT) oraz Zachodniopomor-
ską Regionalną Organizacją Turystyczną. 

W 2007 roku dynamicznie rozwijał się sektor tu-
rystyczny. Baza noclegowa zwiększyła się o dodat-
kowe miejsca o zróżnicowanym standardzie. W tym 
okresie do dyspozycji turystów oddano następujące 
obiekty:

 - „Hotel City Park Barlinek”
 - „Hotel Barlinek”
 - „Pensjonat pod Łabędziem”
 - „Centrum SPA Hotel Alma”.

W 2007 roku w ramach współpracy zagranicznej 
Gmina Barlinek wypracowała markę: „Barlinek 
– Europejska Stolica Nordic Walking” oraz hasło 
„Barlinek – to mnie rusza”, które zostały zgłoszone 
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 
W ramach wdrażania marki utworzono „Centrum 
Nordic Walking”. 
Przygotowanych zostało 7 tras Nordic Walking:

1. Do punktu widokowego – Jezioro Barlineckie,
2. Trzy Jeziora,
3. Leśna przygoda do Krzynki,
4. Do źródeł rzeki Płoni,
5. Krajobrazy Puszczy Barlineckiej do Płonna,
6. Kraina buków, dębów i sosen,
7. Magia łąk i lasów Lubianki, o łącznej długości 
ok. 50 km.

W 2008 roku zadania promocyjne skupione były 
na obchodach jubileuszu, 730-lecia Barlinka. Inau-
guracja miała miejsce w styczniu podczas Złotych 
i Srebrnych Godów Małżeńskich mieszkańców na-
szej gminy, zaprezentowano wówczas także wystawę 
upamiętniającą znanych mieszkańców Barlinka. 

Z tej okazji odbyło się również wiele okoliczno-
ściowych imprez, które podkreśliły ważność tego 
jubileuszu wśród nich np.: Koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca MAZOWSZE „Mazowsze dla Barlinka”, 
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wystawa Romany Kaszczyc, Mistrzostwa Barlinka 
w jeździe rowerowej, otwarcie Centrum Nordic 
Walking, Festiwal Szachowy pamięci Emanuela 
Laskera, trójstronne spotkanie miast w ramach 
Barlineckich Świętojanek, sztafeta kolarska 730 
km na 730-lecie miasta, uruchomienie pływają-
cej fontanny na Jeziorze Barlineckim, konferen-
cja naukowa „Kartki z historii Barlinka”, wysta-
wa „Skarby Książnicy Pomorskiej”, odsłonięcie 
pomnika Jana Pawła II oraz koncerty chórów w 
tym „Oratorium Miłosierdzia Bożego w rocznicę 
śmierci Papieża Jana Pawła II” chóru HALKA, 
zespołów tanecznych i muzycznych działających 
w naszej gminie. 

Wyjątkowym wydarzeniem w ramach tych ob-
chodów było zatknięcie $agi barlineckiej „Bar-
linek – 1278” na szczycie Nirekha w paśmie Hi-
malajów w ramach wyprawy górskiej jednego 
z mieszkańców Barlinka. Informacje o jubileuszu 
i jego obchodach zostały zamieszczone w lokalnej 
i regionalnej prasie oraz na portalach interneto-
wych w tym również Barlinek 24. Najważniejsze 
wydarzenia emitowały stacje telewizyjne: TVP 
Szczecin, Gorzów i Myślibórz.  

W 2008 r. Gmina Barlinek otrzymała certy&-
kat Polskiej Organizacji Turystycznej w IV edycji 
konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2008 
-  „Barlinek – Europejska Stolica Nordic Walking”. 
Certy&kat POT to znak wysokiej jakości i najbar-
dziej prestiżowe wyróżnienie, jakie można uzyskać 
w Polsce w branży turystycznej. Barlinek został 
też laureatem II edycji konkursu na „Najlepsze 
wydarzenie turystyczne promujące region zachod-
niopomorski w 2008 r.”. Na gali marszałka woje-
wództwa zachodniopomorskiego nagrodę odebrał 

Burmistrz Barlinka „za otwarcie pierwszego w 
Polsce Centrum Nordic Walking”. W tegorocznym 
konkursie na Turystyczne Perełki wręczane przez 
Burmistrza Barlinka nagrodę zdobyła m.in. Pol-
ska Federacja Nordic Walking za współtworzenie 
Centrum Nordic Walking w Barlinku i współpracę 
w dziedzinie realizacji marki miasta „Barlinek-
Europejska Stolica Nordic Walking”.

W ramach promocji aktywności gospodarczej 
podmiotów przyznawane jest wyróżnienie – „Zło-
ta Barlinecka Gęsiarka”. W latach 2006 – 2008 

Sztafeta Kolarska 730 km na 730-lecie Barlinka Otwarcie Centrum Nordic Walking

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
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nagrodę otrzymali: Watex Sp. z o.o., Int Transport 
– Production – Wind Energy, Barfol, Wielko-
polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład 
Gazowniczy w Szczecinie, Caparo Group, Zuo 
Bomet, Klaus Borne Fabryka Drzwi Sp. z o.o., 
Paweł i Krzysztof Goryńscy, Marek Piechocki, 
Bartosz Bogusław, Metpol – Barlinek, Gaspol 
S.A., Leszek Hyży.

6. OFERTY INWESTYCYJNE GMINY PREZEN-
TOWANE BYŁY NA TARGACH: 

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tour Salon” 
w Poznaniu 

- ITB w Berlinie 
- Targi Gospodarcze w Torgelow (Niemcy)
- Targi Gospodarcze w Szczecinie 
- Prezentacje Województwa Zachodniopomor-

skiego w Poznaniu i Wrocławiu
- Prezentacje Województwa Zachodniopomor-

skiego w Międzynarodowych Targach Nieru-
chomości w Cannes

7. PROWADZONE ROZMOWY Z NOWYMI 
INWESTORAMI 

Prowadzone rozmowy i konsultacje przez Bur-
mistrza Barlinka z nowymi inwestorami.
- Grupa Spółek „Caparo” Anglia - przejęcie udzia-

łów ZUO Bomet S.A w Barlinku, zakup terenów 
potartacznych

-  „Grupa Enertrag” Niemcy – budowa elektrowni 
wiatrowych na terenie Gminy Barlinek,

-  „Vaishali Group” – Mayank Jain Ukraina – zakup 
terenów potartacznych 

- „Piotr Ewertowski GMBH” Niemcy – zakup 
terenu pod zakład meblowy,

- „IHLA” Niemcy - budowa elektrowni wiatro-
wych na terenie Gminy Barlinek,

- „Imperial Investments” Sp. z o.o. Anglia – za-
kup terenów potartacznych, zakup terenów pod 
budownictwo jednorodzinne,

- „CONCILIARE” Jarosław Wistuba Niemcy – za-
kup terenów pod działalność gospodarczą,

- „PRESIGE” Nieruchomości, Polska - zakup 
trenów pod budownictwo jednorodzinne,

- „FOJUD” Sp. z o.o. Polska – budowa lądowiska 

na terenie Gminy Barlinek
- „BUDARTA” Sp z o.o. Polska - zakup terenów 

pod działalność gospodarczą,
- „HORYZONT” Group Polska - zakup terenów 

potartacznych, zakup trenów pod budownictwo 
jednorodzinne,

-  „EHRLE” – budowa trzystanowiskowej myjni 
samochodowej samoobsługowej.

8. POZOSTAŁE WYDARZENIA GOSPODAR-
CZE W GMINIE BARLINEK

   W dniu 30-04-2008 r. w Barlineckim Ośrodku 
Kultury „Panorama” zostało zorganizowane 
dla przedsiębiorców bezpłatne szkolenie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007 – 2013 Oś priorytetów 1. Gospodarka – 
Innowacja – Technologie, Działanie 1. Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 
innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.1 
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz 
Poddziałanie 1.1.2 Innowacje w małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, które zostało przepro-
wadzone przez ekspertów ze Stowarzyszenia 

Wręczenie Certy&katu Polskiej Organizacji Turystycznej
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GMINY POWIATU
MYŚLIBORSKIEGO

Liczba bezrobotnych stan na 
dzień 31.12.2007

Liczba bezrobotnych stan na 
dzień 31.12.2008

BARLINEK 938 701

DĘBNO 1115 809

MYŚLIBÓRZ 1241 1011

NOWOGRÓDEK POMORSKI 178 160

BOLESZKOWICE 129 105

* informacje ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl

Stan bezrobocia

Rozwoju Regionalnego Panorama z siedzibą 
w Szczecinie.

   W dniu 1 lutego 2007 roku w Barlinku została 
uruchomiona komunikacja miejska.

  W Urzędzie miejskim w Barlinku uruchomiono 
Punkt Konsultacyjny Zachodniopomorskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., której 
eksperci w każdy drugi poniedziałek miesią-
ca w godzinach od 10 do 14 będą pomagali 
w następującym zakresie:
– wybrać właściwy program jako źródło &nan-

sowania planowanego przedsięwzięcia, 
– udzielą wskazówek na temat zasad wypeł-

niania wniosku o udzielenie dotacji, 
– wyjaśnią jakie kryteria formalne i admi-

nistracyjne należy spełnić ubiegając się 
o wsparcie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2007 r., w 
aspekcie rozwoju gospodarczego Gminy Barlinek, 
było nabycie przez Spółkę Caparo w dniu 7 maja 
ponad 90% udziałów ZUO Bomet S.A., w Barlinku, 
od Agencji Rozwoju Przemysłu i Korporacji Pol-
skie Stocznie. Bomet stał się częścią grupy spółek 
Caparo Forging, której właścicielem jest brytyjska 
spółka Caparo Engineering Limited. 

Caparo jest dynamicznie rozwijającą się gru-
pą spółek z obrotem ponad 1 mld euro. Główna 

działalność dotyczy w szczególności produkcji 
wyrobów stalowych, motoryzacyjnych i ogólno-
inżynieryjnych, natomiast do dodatkowych dzia-
łalności należy zaliczyć usługi badawczo-testowe 
surowców i materiałów, hotele, dystrybucję &lmów 
oraz prywatne inwestycje kapitałowe.

Caparo szukało odpowiedniej możliwości 
inwestycji w Polsce jako bazy do zwiększenia 
sprzedaży swoich produktów na rynkach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Bomet spełnia założenia 
Caparo, a dodatkowo może poszczycić się dumną 
historią, szerokim asortymentem wyrobów dla 
przemysłu stoczniowego, pracownikami o wyso-
kich umiejętnościach inżynieryjnych, strategicz-
nym położeniem i potencjałem dynamicznego 
rozwoju. Caparo zobowiązało się do znacznych 
inwestycji w celu zmodernizowania i rozbudo-
wy firmy. Inwestycja w Barlinku jest nowym 
rozdziałem w rozwoju firmy CAPARO - obszar 
Europy Środkowej, jest to także nowy rozdział 
w działaniu firmy BOMET, która nierozerwalnie 
związany jest z naszym miastem. Mamy nadzie-
ję, że obecny kryzys światowy, który wpłynął na 
barlinecką firmę nie potrwa długo.
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MIENIE KOMUNALNE
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Gospodarka mieniem komunalnym

Dbałość o mienie komunalne i racjonalne zarządza-
nie zasobami będącymi własnością Gminy Barlinek 
jest dla mnie priorytetem w przyjętej polityce doty-
czącej gospodarki mieniem komunalnym. Majątek 
ten służy wszystkim mieszkańcom, dlatego zarządza-
nie nim musi być nie tylko efektywne,  ale winno być 
również gwarantem  rozwoju naszej Gminy. Właśnie 
dlatego w 2008 roku została opracowana „Gminna 
ewidencja zabytków” oraz „Program opieki nad za-
bytkami dla Gminy Barlinek na lata 2008-2012”.

Gospodarowanie mieniem komunalnym to proces 
ciągły, który odbywa się na kilku płaszczyznach 
m.in.:
-  zarządzanie nieruchomościami gruntowymi 

zabudowanymi i niezabudowanymi

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

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

komunalne

L.p.
Zasób nieruchomości Stan na dzień

rodzaj użytku 31.12.2007 r. 31.12.2008 r.

1 użytki rolne 154 ha 154 ha

2
grunty leśne, zadrze-
wione i zakrzewione 73 ha 73 ha

3

grunty zabudowane i 
zurbanizowane, w tym:
1) drogi 
2) tereny rekreacyjno–
wypoczynkowe

347 ha
226 ha
34 ha

402 ha
285 ha
34 ha

4 grunty pod wodami 9 ha 9 ha

5 nieużytki 8 ha 8 ha

6 razem 591 ha 646 ha

ZASÓB NIERUCHOMOSCI GMINY BARLINEK GOSPODARKA MIESZKANIOWA W GMINIE BARLINEK

WYSZCZEGÓLNIENIE 2007 2008

ILOŚĆ BUDYNKÓW 
w tym stanowiących:
* własność gminy
* współwłasność gminy i osób 
&zycznych

186

71
115

184

72
112

ILOŚĆ LOKALI
 MIESZKALNYCH

 w tym stanowiących:
* własność gminy
* własność osób &zycznych

806
584

795
631

POWIERZCHNIA UŻYTKO-
WA LOKALI MIESZKALNYCH 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 
GMINY (m2)

37 
243

36 440

- Zasoby mieszkaniowe

- Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych jako przedmiotu odrębnej własności

okres ilość lokali cena nieruchomości (zł)
cena nieruchomości

po udzieleniu
boni&katy (zł)

1.01.2007 - 31.12.2007 40 2471651 387487,30

1.01.2008 - 31.12.2008 24 2044379 314949,60

Razem 66 4516030 702436,90
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Europejskie Dni Dziedzictwa 2006
W 2006 roku po raz trzeci odbyła się inaugura-

cja Europejskich Dni Dziedzictwa w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Hasłem przewodnim 
obchodów było „Wśród zabytków wśród zieleni”. 
Elementem obchodów był pobyt w Barlinku uczest-
ników obchodów i tu zwiedzanie zakładu Barlinek 
Inwestycje, Młyna Papierni. Zaprezentowane zostały 
walory kulturowe i przyrodnicze Barlinka  i okolic 
oraz plaża miejska, park w delcie Młynówki, Rynek. 
Na tę okoliczność została przygotowana publikacja 
„Europejskie Dni Dziedzictwa Zachodniopomorskie 
2006 - Wśród zabytków wśród zieleni”. 

W 2006 r. po raz pierwszy przez Gminę Barlinek 
został ogłoszony konkurs edukacyjny dla placówek 
edukacyjnych naszej gminy - Szkoła dla środowiska 
- Lider ekologii w roku szkolnym. Celem konkur-
su jest propagowanie i podsumowanie wszystkich 
działań podejmowanych przez szkoły podczas trwa-
nia roku szkolnego na rzecz poznania, zrozumienia 
i ochrony środowiska oraz kształtowania postaw 
proekologicznych młodego pokolenia.        

-  W 2007 r. Gmina Barlinek otrzymała Certy&-
kat za aktywny udział w szóstej edycji kampanii 
społecznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007”.  
Współorganizatorzy: Minister Edukacji Naro-
dowej, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Minister 
Sportu. 

-  W 2007 r. Gmina Barlinek zdobyła III miejsce 
w konkursie Marszałka Woj. Zachodniopomor-
skiego 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. 
Nagrodą jest okolicznościowa statuetka i nagroda 
pieniężna w kwocie 100 tys. zł. Informacje, które 
trzeba było przygotować dla komisji, były szcze-
gółowe i dotyczyły m.in. działań edukacyjnych, 
promocyjnych, turystyki, zaopatrzenia w wodę, 
zbiórki i segregacji odpadów. Do konkursu przy-
stąpiło 35 gmin z województwa zachodniopo-
morskiego.  Nagroda została przeznaczona na 
wspieranie kolejnych działań ekologicznych – do-
&nansowanie do planowanej termomodernizacji 
budynku BOK Panorama.    

W 2008 r. Gmina Barlinek uzyskała dotację w wy-
sokości blisko 26.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. za-
chodniopomorskiego na realizację projektu „Wodna 
ścieżka przyrodnicza – Jezioro Barlineckie”. Jednym 
z punktów 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 zakwali&kowała do 
ostatniego etapu oceny, czyli wizytacji 20 jednostek 
samorządu terytorialnego, wśród których znalazła 
się Gmina Barlinek oraz 21 przedsiębiorstw.  

Po raz jedenasty wszyscy ci, którzy poprzez 
ochronę środowiska rozumieją zrównoważone 
gospodarowanie i ochronę zasobów naturalnych, 
stanęli do Konkursu o prestiżową nagrodę Mini-
stra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs 
promuje działania wspierające zrównoważony roz-
wój naszego kraju i jednocześnie przyczynia się do 
wykształcenia wśród społeczeństwa świadomości 
i potrzeby zmiany zachowań zarówno indywidu-
alnych, jak i grupowych, na przyjazne środowisku.

Gmina Barlinek nie została nagrodzona, jednak 
została zauważona i wysoko oceniono jej dzia-
łania, jako jedna z 20 najlepszych jednostek sa-

Pojemnik na zużyte baterie ustawiony w Urzędzie MiejskimDzień bez samochodu
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morządu terytorialnego 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 wy-
sokości ok. 21 m rosnąca w Barlinku na nieru-
chomości będącej własnością Skarbu Państwa 
zarządzanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Pyrzycach, stanowiącej działkę nr 470, obręb 
2 Barlinek;     

  lipa szerokolistna o obwodzie pnia 660 cm i wy-
sokości ok. 18  m, rosnąca w Dzikowie na nie-
ruchomości będącej własnością Para&i Rzym-
sko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego – Mostkowo, 
stanowiącej działkę nr 27, obręb Dzikowo; 

  platan klonolistny o obwodzie pnia 510 cm 
i wysokości ok. 16 m rosnący w parku wiejskim             
w Dzikowie na nieruchomości będącej własno-
ścią gminy Barlinek, stanowiącej działkę nr 41/2, 
obręb Dzikowo;

  dąb szypułkowy o obwodzie pnia 780 cm i wyso-
kości 16 m rosnący w parku wiejskim w Strąpiu, 
na nieruchomości będącej własnością Agencji 
Nieruchomości Rolnych jednostka Gospodarcza 
Zasobu w Myśliborzu, stanowiącej działkę nr 
8/68, obręb Strąpie.  

  2008 r. Została podjęta Uchwała Nr 
XVIII/368/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z 
dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwa-
lenia „ Programu usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest  dla Miasta i Gminy Barlinek na 
lata 2009 – 2030”.  

2008 r. Wiosenne Porządki w Dniu Ziemi - Pod 
takim hasłem w naszej gminie od 2005 r. obcho-

dzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Również 
w tym roku chętni po prostu posprzątali naszą małą 
„najbliższą” ziemię – nasze otoczenie. W obchody 
zaangażowało się kilkanaście instytucji, szkół, za-
kładów, a informacje o wynikach sprzątania prze-
kazali: BOK Panorama, Koła Wędkarskie, Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła 
Podstawowa w Mostkowie, Publiczne Gimnazjum 
nr 1, Przedszkole Miejskie „Pod topolą”, Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Osinie, a także So-
łectwa - Dzikowo i Krzynka. Łącznie zebrali 113 
worków śmieci, worków 120-litrowych.  Sprzątane 
to jest najlepszy prezent jaki, jak na razie i pewnie 
jeszcze długo część społeczeństwa może  o&arować 
naszej planecie. Zebrane, a następnie zgłoszone do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odpady 
zostały przez nie zabrane i przekazane do zakładu 
EKO-MYŚL.

W 2008 roku nasz Barlinek wzbogacił się o nowe 
rośliny, nowe nasadzenia przy ul. Jeziornej, Ziel-
nej, przy placu kościelnym oraz na cmentarzu ko-
munalnym. Nasadzenia zostały wykonane przez 
barlineckie zakłady przemysłowe. Na cmentarzu 
komunalnym dokonano nowych nasadzeń od 
strony jeziora w postaci szpaleru drzew iglastych 
rodz. żywotnik. Nasadzenia te zostały s&nansowane 
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

W 2008 roku Gmina Barlinek przeprowadziła 
akcje ratowania kasztanowców, w tym celu przy-
gotowana została ulotka oraz plakat informujące i 
zachęcające do ich  ratowania, poprzez ZGRABIA-
NIE LIŚCI. Wiosną 2008 roku poddano zabiegowi 
szczepienia 167 kasztanowców. Najlepsze wyniki w 
walce ze szkodnikiem daje łączenie grabienia i in-
iekcji. W Barlinku jest ono stosowane.  W Barlinku 
już w 2004 roku przez gminę podjęte zostały dzia-
łania mające na celu zabezpieczenie drzew przed 
szkodnikiem. Przez następne lata jesienią głównie 
młodzież szkolna i Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Barlinku grabią i utylizują liście. 
Działania te wpłynęły na to, że drzewa mają zdrowe 
listowie i kwiaty, a jesienią dorodne kasztany.  Aby 
podjęty wysiłek i osiągnięty efekt został utrzymany 
najważniejszym elementem wspomagającym le-
czenie jest wygrabianie i zniszczenie liści. W nich 
to znajdują się (zimują) larwy szkodnika. 

Również w 2008 roku z GFOŚiGW do&nansowano 
działania polegające na zarybianiu jezior naszej 
gminy. Jeziora: Barlineckie, Chmielowe, Żydow-
skie „wzbogaciły się” o młode szczupaki, leszcze, 
sandacze, liny, karasie oraz karpie. Zarybianie jest 
jednym z zabiegów mających na celu przywrócenie 

Ujęcie wody w Lutówku 
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równowagi ekologicznej jezior. Powoduje również 
utrzymanie w akwenach odpowiedniej ilości i rodza-
ju ryb. W roku 2008 na ten cel ze środków budżetu 
Gminy Barlinek wydatkowano blisko 15.000 zł.

W Gminie Barlinek prowadzonych jest wiele 
działań, których celem jest poprawienie warun-
ków życia jej mieszkańców i ochrony środowiska. 
Do podstawowych należą – Modernizacja ujęcia 
wody i stacji wodociągowej oraz budowa sieci 
wodociągowej w Lutówku. Stacja ta zaopatruje 
w wodę miejscowości Lutówko, Janowo Osinę, 
Równo, Rówienko, Jaromierki – łącznie 624 oso-
by, co stanowi 11,47% ogółu mieszkańców wsi. 
Inwestycja ta wpłynęła na poprawę jakości wody 
oraz zabezpieczyła odpowiednią ilość wody do 
celów przeciwpożarowych. Wykonano również 
sieci wodociągowe o długości 7080 m na terenach 
wiejskich.  Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych  do powietrza przeprowa-
dzono remonty instalacji i obiektów. Wybudowany 
został gazociąg z Barlinka do wsi Płonno i Krzyn-
ka. Zmodernizowane zostały lokalne kotłownie 
opalane paliwem stałym – węglem w Barlinku. 
Wykonana została termomodernizacja  budynków 
komunalnych, spółdzielczych oraz Ośrodka Kul-
tury w Barlinku.  Prowadzona jest segregacja od-
padów typu: szkło, plastik, papier, baterie - w sys-
temie workowym oraz w specjalnych pojemnikach 
ustawionych w Barlinku i na terenach wiejskich. 
Efektem są zebrane w 2007 r. ilości odpadów: ma-
kulatura 32,4 Mg, szkło – 70,9 Mg, plastik  12,0 Mg, 
baterie 635 kg. Zużyte baterie są również zbierane 
do specjalnego pojemnika w Urzędzie Miejskim 
w Barlinku.    

W placówkach oświatowych prowadzonych jest 
wiele działań mających na celu upowszechnianie 
i utrwalanie wiedzy o środowisku, o walorach kul-
turowych i przyrodniczych naszego regionu – naszej 
małej ojczyzny. Przekładem jest angażowanie się 
szkół w akcje jesienne - Sprzątanie Świata, i grabie-
nie liści kasztanowców, Wiosenne Porządki w Dniu 
Ziemi, także zbieranie surowców wtórnych – maku-
latury, puszek, baterii. Przykładowym działaniem 
Szkolnego Koła KOP Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Barlinku jest udział w projekcie ogólnopolskim 
„Parki i ogrody oczami młodzieży” ogłoszonym 
przez Ośrodek Działań Ekologicznych – Źródła z 
Łodzi. Opisany został Park Miejski w Barlinku przy 
ul. Gorzowskiej. Informacje te znajdują się na stro-
nie internetowej Ośrodka Działań Ekologicznych 
– Źródła www.parki.org i wydana została publikacja 
– książka, której jeden z rozdziałów stanowi opra-
cowanie barlineckiego parku.  Edukacja w szkołach 

- uczestnictwo w konkursach oraz pomoc w ich 
organizacji. Urząd przekazał  fundusze na nagrody. 

Kolejnym działaniem edukacji ekologicznej jest 
zorganizowanie w Barlinku „Dnia bez Samochodu”. 
Dzień ten cieszy się zainteresowaniem, mieszkań-
ców. Obchody odbywają się na Rynku - przygo-
towane i poprowadzone konkursy uświadamiają 
ich uczestnikom i pozostałym mieszkańcom naszej 
gminy, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą nad-
mierne wykorzystywanie pojazdów, które powodują 
m.in. zanieczyszczenia powietrza np. hałasem, spali-
nami. Działania te informują również o korzyściach 
jakie społeczeństwo i środowisko może uzyskać w 
wyniku rezygnacji z pojazdów mechanicznych na-
pędzanych silnikami spalinowymi na rzecz np. po-
jazdów napędzanych siłą mięśni. Obchody w latach 
2007 i 2008 organizowała  Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku.    

Referatem Gospodarowania Mieniem Komunal-
nym kieruje mgr Cezary Krzyżanowski (lat 27).

Dzikowo - lipa pomnik

Nagroda w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę
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KOMUNALNYCH

Jakość naszego życia zależy od środowiska w ja-
kim 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 organizację 
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 dostarcza-
ją nam podstawowe media i usługi. Koszty tych 
mediów i usług są naszymi głównymi wydatkami 

w domowych budżetach. Aby ceny za nie kształto-
wały się na racjonalnym poziomie, spółki te muszą 
być dobrze zarządzane i muszą być doinwestowane. 
W tych spółkach, które mają na rynku konkuren-
cję np. PEC i PGK nie powinniśmy angażować 
gminnych pieniędzy, a wręcz odwrotnie, winny 
one być źródłem dochodu mieszkańców. Dlatego 
na ich rozwój należy pozyskiwać pieniądze z ze-
wnątrz. W przypadku wody i ścieków gmina nie 
powinna tracić kontroli nad spółką i wytworzonym 
majątkiem. 

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Ważnym wydarzeniem w zakresie funkcjono-
wania ciepłownictwa sieciowego w Barlinku, a w 
szczególności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. w Barlinku, było pozyskanie inwesto-
ra, który objął nowoutworzone udziały w Spółce 
za kwotę 2.100 tys. zł (4200 udziałów po 500 zł), 
który został mniejszościowym udziałowcem Spółki 
posiadającym 46,8 % udziałów.
Umowa prywatyzacyjna pomiędzy Gminą Bar-
linek 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 
Szpitalnej odbyło się Nadzwyczajne Zgromadze-
nie Wspólników Spółki PEC, w ramach którego 
podjęta została uchwała w sprawie podniesienia 
kapitału zakładowego Spółki i objęcia nowoutwo-
rzonych udziałów przez Szczecińską Energetykę 
Cieplną.

Wejście kapitałowe inwestora branżowego po-
zwoliło na rozpoczęcie i realizację programu inwe-

stycyjnego Spółki PEC, w ramach którego w roku 
2008 wartość wyniosła ok. 1.226.770,48 zł.

Dodatkowo inwestor w ramach zobowiązania 
jakie zawarł w umowie prywatyzacyjnej uchwałą 
Nadzwyczajnego 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 
posiada: 
-  Gmina Barlinek – 4775 udziałów (48,47 %),
-  Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w 

Szczecinie – 5077 udziałów (51,53 % ).  

Nowy inwestor zobowiązał się zrealizować potrzeby 
inwestycyjne spółki. Prezesem PEC jest mgr inż. 
Eugeniusz Bublewicz (lat 44). 
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W RAMACH  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU CIEPŁOWNICTWA 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BARLINKU 

ZREALIZOWAŁO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

L.p. 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 KO-

PAHAUS budynku wielorodzinnego

Wykonanie wiaty 

Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 

budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopa-

da 11A-E (SMW-L „DOM”)

 

Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 

budynku mieszkalnego WM ul. Różana 1 

Wymiana oprogramowania i sprzętu kom-

puterowego        

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 (do października)

1.

2. 

3. 

4. 

5.

 

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

Wymiana emitora spalin

Opracowanie projektu budowla-

nego modernizacji źródła ciepła

Wykonanie przyłącza ciepłow-

niczego do budynku w zarządzie 

SMW-L „DOM” przy ul. 11 

Listopada 7

Wykonanie obejścia budynku 

Jeziorna 1

Zmiana zasilania w ciepło 

obiektów Szpitala Powiatowego 

w Barlinku

Wymiana istniejącego licznika 

turbinkowego (Supercal) na 

ultradźwiękowy, montaż dodat-

kowego licznika na ciepłowni 

miejskiej

Wymiana 36 układów rozlicze-

niowo - 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

 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

Łącznie za cały okres 1.588.214,51

Węzeł ul. 11 Listopada 2 Nowy licznik w ciepłowni



22 Sprawozdanie Burmistrza Barlinka za okres 2006 -2008

BTBS gmina powołała, aby móc realizować bu-
downictwo mieszkaniowe społeczne i socjalne oraz 
właściwie zarządzać i gospodarować już istnieją-
cym zasobem mieszkaniowym gminy. Spółka ad-
ministruje w imieniu gminy również przychodnią 
lekarską przy ul. Szpitalnej. Prezesem Spółki jest 
Elżbieta Walczyńska (lat 43). 

Głównym zadaniem inwestycyjnym Barlineckiego 
TBS jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno – 
budowlanego pn. Budowa budynku wielorodzinnego 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Widok 9 
w Barlinku. Inwestycja obejmuje budowę budynku 
36-rodzinnego z garażami podziemnymi zlokali-
zowanego przy ul. Widok w Barlinku – działka nr  
811/3). W ramach inwestycji wybudowane zostaną 
chodniki, plac zabaw oraz droga dojazdowa. Budynek 
zakończy realizację zagospodarowania działki  811.

W  maju 2007 r. Barlineckie TBS otrzymało z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego promesę przyznania 
kredytu na realizację tej inwestycji.

Umowa o kredytowaniu inwestycji na kwotę 
3.377.000,00 zł została zawarta z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego w dniu 20.12.2007 r.

W czerwcu 2007 r. w wyniku przetargu nie-
ograniczonego wyłoniono  wykonawcę zadania 
-  Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” z siedzibą 
w Rychnowie.

Umowę z wykonawcą zadania inwestycyjnego 
podpisano w dniu 14 sierpnia 2007 r. 

z datą rozpoczęcia inwestycji od 01.09.2007 r. 
Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 

31.03.2009 r.

Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła złożone wnio-

2. Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ski o przydział lokali i zakwali&kowała osoby do 
wynajmu lokali mieszkalnych w budynku TBS przy 
ul. Widok 9 w Barlinku.

Z osobami zakwali&kowanymi zostały spisane 
umowy partycypacji w kosztach budowy tych lo-
kali.

Z uwagi na duże zainteresowanie pozyskaniem 
lokali realizowanych w ramach TBS Zarząd Barli-
neckiego TBS wystąpił do Gminy Barlinek o prze-
kazanie w formie aportu kolejnych terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe.

Rada Miejska w Barlinku, uchwałą nr X/84/2007 
z dnia 28.06.2007 r. zatwierdziła, a Burmistrz ak-
tem notarialnym z dnia 27.12.2007 r. przekazał pod 
zabudowę mieszkaniową nieruchomość niezabu-
dowaną o powierzchni 2,8237 ha.

Przekazany teren stanowi kolejny etap w działal-
ności inwestycyjnej Spółki. 

W lutym 2008 r. Barlineckie TBS rozpisało kon-
kurs na opracowanie zagospodarowania przekaza-
nego terenu wraz z infrastrukturą techniczną zespo-
łu mieszkalnego oraz  z koncepcją architektoniczną 
i funkcjonalno – użytkową   przewidzianych do 
budowy na w/w terenie budynków mieszkalnych. 

W wyniku konkursu wybrano &rmę „ARTOP” 
Pracownia Projektowa I.Z. Kaczyńscy ze Szczecina. 

Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu 
przewiduje realizację 268 mieszkań. 

Została opracowana dokumentacja budowlana 
na 88 lokali mieszkalnych.

We wrześniu 2008 r. zostały złożone 2 wnioski 
wstępne w Banku Gospodarstwa Krajowego o przy-
znanie preferencyjnego kredytu ze środków Kra-
jowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację 
dwóch budynków mieszkalnych – jeden 40 lokali 
mieszkalnych, drugi 48 lokali mieszkalnych.

W latach 2006 - 2008 Barlineckie TBS wykonało 
zadania termomodernizacyjne administrowanych 
budynków, mające na celu uzyskanie efektów w po-
staci znacznego obniżenia kosztów zużycia ciepła 
w modernizowanych budynkach oraz poprawienie 
estetyki i wizerunku zewnętrznego poszczególnych 
budynków.
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Lp. Adres Wartość ogólna w zł Udział Gminy
Właściciele

indywidualni

1. Różana 1 271.645 124.620 147.025

2. Szpitalna 11 Przychodnia 652.606 652.606 -

3. Myśliborska 4 222.546 - 222.546

4. Myśliborska 5 213.438 - 213.438

5. Myśliborska 2 238.674 21.928 216.746

6. Tunelowa 56 a/d 76.780 - 76.780

7. Tunelowa 56 a/a 92.238 - 92.238

8. Tunelowa 56 a/c 90.836 - 90.836

Lp. Adres Wartość ogólna w zł Udział Gminy
Właściciele

indywidualni

1. Odrzańska 1 27.178 11.778 15.400

2. Strzelecka 13 II etap 74.627 74.627 -

3. Niepodległości 16 -         
remont budynku po pożarze 288.662 288.662 -

4. Jeziorna 6 27.313 7.393 19.920

5. Jeziorna 5 I etap Planowany koszt 19.966 19.966 -

6. Żabia 8 Planowany koszt 45.000 45.000 -

7. Rychnów - świetlica Planowany koszt 180.241 180.241 -

Termomodernizacje budynków mieszkalnych

Remonty budynków i elewacji

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach planu remontów Barlineckie TBS wykonało remonty 
kapitalne dachów na kwotę 717.778 zł.

Lp. Adres Wartość ogólna w zł Udział Gminy
Właściciele

indywidualni

1. ul. 31 Stycznia 1 45.460 13.460 32.000

2. ul. 31 Stycznia 6 14.338 2.397 11.941

3. ul. Niepodległości 26 45.252 16.426 28.826

4. ul. Niepodległości 10 48.757 18.986 29.771

5. ul. Gorzowska 27 21.839  8.708 13.150

6. ul. 1 Maja 27 27.164 19.756 7.407

7. ul. Jeziorna 9 38.404 22.616 15.788

8. ul. Niepodległości 17 19.026 14.102 4.924

9. ul. Paderewskiego 5 14.785 4.083 10.702

10. ul. Górna 37 35.739 35.739 -

11. ul. Żabia 8 37.021 37.021 -

12. ul. Ogrodowa 23 a 41.906 41.906 -

13. ul. Lipowa 7 101.806 51.025 50.781

14. ul. Chmielna 8 16.054 6.508 9.546

15. ul. Niepodległości 14 43.812 3.066 40.746

16. ul. Sądowa 10 Planowany koszt
62.465

46.268 16.197

17. ul. Gorzowska 62 47.154 33.724 13.430

18. ul. Podwale 2 56.796 56.796 -
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Budynek przychodni przy ul. Szpitalnej 11

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej                   
przy ul. Myśliborskiej  5

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej                   
przy ul. Myśliborskiej  2

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej                   
przy ul. Myśliborskiej 4

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej                  
przy ul. Tunelowej 56a/A

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej                   
przy ul. Tunelowej 56a/C

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej               
przy ul. Tunelowej 56a/D

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej                  
przy ul. Tunelowej 56a

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej                  
przy ul. Różanej 1

Budynek mieszkalny
przy ul. Żabiej 8

Budynek mieszkalny
przy ul. Jeziornej 5

Budynek przy ul. Niepodległości 16
- po pożarze
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Barlinku działa i świadczy szeroki zakres 
usług komunalnych na terenie Gminy Barlinek 
i gmin sąsiednich: takich jak: wywóz nieczystości 
stałych i płynnych, oczyszczanie ulic i placów, ak-
cja zimowa,  szalety miejskie, targowiska miejskie, 
obsługa administracyjna i techniczna ochotniczej 
straży pożarnej, pielęgnacja zieleni miejskiej i la-
sów komunalnych, usługi cmentarne (cmentarze 
miejskie i wiejskie) i pogrzebowe, inne usługi na 
zlecenie (układanie nawierzchni dróg, usługi trans-
portowe, konserwacja zieleni itp.). 

Prezesem przedsiębiorstwa jest mgr inż. Zenon 
Wróblewski (lat 45).

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania po-
szczególnych 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: mo-
dernizacja istniejącej bazy lub budowa nowej, 
zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni miejskiej 
i lasów komunalnych oraz oczyszczania miasta, 
zakup samochodu specjalistycznego do obsługi 
kontenerów.

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w celu poprawy jakości świadczonych usług do-
konało następujących zakupów inwestycyjnych oraz 
prowadziło prace remontowo-modernizacyjne:

I . W zakresie wywozu odpadów stałych i płyn-
nych.
1. Przeprowadzono modernizację samochodu spe-

cjalistycznego do odbioru nieczystości płynnych 
- wartość netto 15 700 zł 

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2. Dokonano zakupu w ramach leasingu  opera-
cyjnego dwóch 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

3. Dokonano zakupu zbiornika na olej napędowy 
FM 5000   - wartość netto 15 200 zł

II. W zakresie utrzymania zieleni miejskiej.
1. Dokonano zakupu samochodu  wielozadanio-

wego LT 35 - wartość netto   31 180 zł
2.  Zakup donic ozdobnych na słupy oświetleniowe                

- wartość netto   16 623 zł
3.  Zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zie-

lonych - wartość netto  7 905 zł

III. W zakresie usług pogrzebowych i utrzymania 
cmentarzy gminnych.
1.  Dokonano zakupu karawanu pogrzebowego 

VW T4 - wartość netto   25 098 zł 
2. Wykonano okrawężnikowanie  alei 10 i 9 oraz 

wymieniono ogrodzenie o długości 400 mb na 
Cmentarzu Komunalnym w Barlinku - wartość 
netto 30 300 zł

W celu poprawy jakości obsługi klienta do-
konano modernizacji systemu informatycznego 
związanego z wymianą sprzętu komputerowego 
i oprogramowania - wartość netto 8 500 zł.
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Jest to nowa spółka komunalna, która została 
powołana uchwałą Rady Miejskiej 30 październi-
ka 2008 roku. Dotychczas sprawami związanymi 
z działalnością wodno – ściekową na terenie gmi-
ny zajmowała się Spółka Wodna „Płonia” – której 
gmina była członkiem. Poprzednią i obecną spółką 
kieruje Zbigniew Burdziński (lat 63). Celem nowej 
spółki jest zrealizowanie projektu skanalizowania 

4. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o.

terenów wiejskich o wartości ok. 43 mln zł. Nowa 
formuła organizacyjna pozwala ubiegać się spółce 
i gminie o środki unijne na ten cel (50 - 60 %). Po-
zwoli też na odliczenie ok. 8 mln zł podatku VAT 
z tej inwestycji, co znacznie odciąży nas wszystkich 
od kosztów realizacji tego przedsięwzięcia. Niżej 
przedstawiamy zrealizowane przez poprzednią 
Spółkę inwestycje w tej kadencji.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie 11.2006 do 12.2008

Lp Nazwa zadania zakres rzeczowy
termin

poniesione na-
kłady netto w zł wykonawca &nansowanie rozpoczę-

cia zakończenia

1 Modernizacja ujęcia wodo-
ciągowego w miejscowości 
Wilcze gm. Barlinek

Modernizacja stacji uzdatnia-
nia wody 03.10.2006 21.12.2006 25.546,43

KOBESZKO & SYN Sp. J środki własne Spółki

2 Przepompownia ścieków 
ul. Flukowskiego w Barlinku

Montaż kompletnego zestawu 
pompowego 23.03.2007 25.05.2007 22.700 HYDRO Partner, ul. Gro-

nowska 4a, 64-100 Leszno
środki własne Spółki

3 Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej, 
oraz sieci wodociągowej ul. 
Okrętowa w Barlinku 
etap 1 + etap 2

kanalizacja sanitarna: Ǿ315 
PVC (309m), Ǿ200 PVC 
(12m), Ǿ160 PVC (18m); ka-
nalizacja deszczowa: Ǿ400 PVC 
(129,8m), Ǿ300 PVC (11m), 
Ǿ160 PVC (17m); siec wodo-
ciągowa: Ǿ160 PE (387m), Ǿ32 
PE (14,8m), Ǿ40 PE (28m)

03.01.2007 20.09.2007 276.048,05

Zakład Inżynieryjno- Bu-
dowlany Adam Bulanowski 
Somin 1, 74-304 Nowogró-
dek Pomorski

środki z budżetu 
Gminy

4 Roboty na stacji wodocią-
gowej w Dzikowie gm. Barli-
nek obejmujące moderniza-
cję istniejącego układu

wymiana &ltrów, wymiana 
złóż &ltracyjnych, wymiana 
reaktora, dostosowanie instala-
cji technologicznej wraz z 
uruchomieniem

07.07.2008 11.08.2008 194.260,28

KOBESZKO & SYN Sp. J. środki własne Spółki

5 Wykonanie remontu tech-
nologii SUW w miejscowo-
ści Rychnów, gm. Barlinek

Modernizacja technologii, 
stacja operatorska wraz z opro-
gramowaniem, automatyka 
stacji

19.11.2007 03.04.2008 136.443,72

KOBESZKO & SYN Sp. J. środki własne Spółki

6 Budowa sieci wodociągowej 
Ǿ 90 PE 100 SDR 17 PN z 
przyłączami w miejscowości 
Jaromierki gmina Barlinek

sieć wodociągowa PE Ǿ90 
(1398m), przyłącza wodo-
ciągowe PE Ǿ32 (208m), 
hydranty p.poż (6 szt)

10.12.2007 15.07.2008 166.778,92

Zakład Inżynieryjno- Bu-
dowlany Adam Bulanowski 
Somin 1, 74- 304 Nowogró-
dek Pomorski

środki z budżetu 
Gminy - 93.400, 
73.378,92 środki 
własne spółki

7 Sieć wodociągowa z 
miejscowości Równo do 
Laskówko

sieć wodociągowa Æ 90 PE 
100 SDR 17PN 10, długość 
2350 m 06.12.2007 25.03.2008 279.988,56

Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowe 
„ESBUD” ul. Lipowa 6, 74 
- 300 Myślibórz 

środki z budżetu 
Gminy oraz 91.000 
dotacja WFOŚiGW

8 Modernizacja ujęcia wód 
podziemnych z otworów 
czwartorzędowych dla 
wodociągu wiejskiego w m. 
Mostkowo gm. Barlinek

Odwiert studni (gł 46,2m) i 
montaż urządzeń

27.05.2008 13.06.2008 82.186,72

PU - H „GRUNTJOL” 
Suchy Las

środki z budżetu 
Gminy 

9 Sieć wodociągowa wraz z 
przyłączami z miejscowości 
Podgórze do miejscowości 
Pustać

sieć wodociągowa PE Ǿ100 
(2279,3m), przyłącza PE Ǿ32 
(333,2m) 15.09.2008 30.11.2008

koszt dokumen-
tacji 22.213,83 
koszt inwestycji 
219.794,43 

Zakład Inżynieryjno-Bu-
dowlany Adam Bulanowski 
Somin 1, 74- 304 Nowogró-
dek Pomorski

środki z budżetu 
Gminy w wys. 
100.000 środki 
własne spółki 
142.006,26

10 Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Mostkowo 
gmina Barlinek

sieć wodociągowa PE Ǿ125 
(360m), 13 przyłączy PE Ǿ32 
(303m) 20.10.2008 19.12.2008

koszt dokumenta-
cji 22.034,4 roboty 
100.099,63

Zakład Inżynieryjno-Bu-
dowlany Adam Bulanowski 
Somin 1, 74- 304 Nowo-
gródek Pomorski

środki własne Spółki

11 Budowa sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami w 
miejscowości Moczkowo, 
gm. Barlinek 

sieć wodociągowa PE Ǿ160 
(2206,2m), przyłacza wodocią-
gowe PE Ǿ90 (159,6m), Ǿ40 
(47,6m), Ǿ32 (239,6m)

07.11.2008 30.12.2008

koszt opracowa-
nia dokumentacji 
22.034,4 roboty 
225.842,02

Przedsiębiorstwo robót 
inżynieryjnych „PRInż” Sp. 
z o.o. ul Głowackiego 4a 66 
-400 Gorzów Wlkp

środki własne Spółki

12 Budowa sieci wodociągowej 
z miejscowości Mostkowo 
do miejscowości Wiewiórki

siec wodociągowa PE Ǿ125 
(1950,4m), przyłącza wodo-
ciągowe PE Ǿ90 (11,5m), Ǿ63 
(100,3m), Ǿ40 (56,1m), Ǿ32 
(19,0m)

07.11.2008 22.12.2008

koszt dokumenta-
cji 6.829,02 roboty 
151.562,87

Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Remontowe „PBR” Sp 
z o.o.ul. Św. Bonifacego 40, 
74 - 320 Barlinek 

środki własne Spółki 
158.391,89

13 Modernizacja sieci wodo-
ciągowej w celu podniesie-
nia ciśnienia w m. Barlinek

budowa komory nr 1 reduk-
tora ciśnienia do Lipian w 
Barlinku, budowa komory nr 
2 ul. Niepodległości, budowa 
komory nr 3 ul. Jeziorna 

opracowa-
no doku-
mentację i 
uzyskano 
pozwolenie 
na budowę

koszt opracowa-
nia dokumentacji 
20588,9 

realizacja 2009 dokumentacja opra-
cowana ze środków 
własnych Spółki 
kwota netto wg 
kosztorysu inwestor-
skiego 39.9720,33
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W poprzedniej kadencji zracjonalizowaliśmy 
sieć szkół na terenie gminy. Był to trudny proces, 
ale pozwolił na systematyczną poprawę warunków 
nauczania (modernizacja 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 schronisko 
młodzieżowe, a w części obiektu został utworzony 
oddział Muzeum Regionalnego w Barlinku. W Osi-
nie działa Środowiskowy Dom Samopomocy &nan-
sowany z budżetu państwa. W Rychnowie i Płonnie 
zostały uruchomione społeczne przedszkola prowa-
dzone przez lokalne stowarzyszenia. Powstały też 
mieszkania dla mieszkańców tych miejscowości. 

I.  Przedszkola

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, ul. Leśna 1 (do sierpnia 2007), 
ul. Leśna 10 (od września 2007) – Dyrektor Pani mgr Renata Olejnik.

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku, ul. Podwale 11 – Dyrektor Pani mgr Teresa Staszak.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Barlinek w latach 2006 - 2008 

Przedszkola
Lata

2006  - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009

Przedszkole Miejskie Nr 1 209 169 175

Przedszkole Miejskie Nr 2 195 249 229

 !"#$% 404 418 404

II.  Szkoły Podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku, ul. Jeziorna 12 – Dyrektor Pani mgr Danuta Tomiałojć.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku, ul. Kombatantów 3 – Dyrektor Pani mgr Elżbieta Trautman.
3. Szkoła Podstawowa w Mostkowie, Mostkowo37d – Dyrektor Pani mgr Iwona Galbarczyk.

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny w szkołach podstawowych Gminy Barlinek w latach 2006 - 2008 

&'()#*
Lata

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009

&'()#+,-)./0+1)1+,23,4 627 563 581

&'()#+,-)./0+1)1+,23,5 582 545 512

&'()#+,-)./0+1)1+,1,6)/0()17$ 118 111 101

 !"#$% 1 327 1 219 1 194

Przedmiotem kon$iktu pomiędzy mną a Radą 
Miejską była likwidacja przez Radę zespołu obsłu-
gującego &nansowo 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 dydaktycznych dla szkół. 

PLACÓWKI OŚWIATOWE FINANSOWANE 
PRZEZ GMINĘ  BARLINEK

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

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10 – Dyrektor Pani mgr Lidia Kulczycka – Perske.
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku, ul. Kombatantów 3 – Dyrektor Pani mgr Barbara Jarosz.
3. Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku, ul. Leśna 10 – Dyrektor Pani mgr Jolanta Hinc – Sucha.

Uczniowie w publicznych gimnazjach Gminy Barlinek w latach 2006 – 2008 

87%9+':+
Lata

2006 - 2007 2007 – 2008 2008 - 2009

-;<=7>'9$,87%9+':;%,23,4 369 373 353

-;<=7>'9$,87%9+':;%,23,? 450 423 387

87%9+':;%,.=+,@)3)/#*>A 105 103 127

 !"#$% 924 899 867

IV. Niepubliczne placówki oświatowe

   Na terenie Gminy Barlinek funkcjonują trzy niepubliczne placówki oświatowe:
1) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek”; Ul. Leśna 1, 74-320 Barlinek

Osoba prawna prowadząca placówkę: 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” 
Prezes – Pani Zo&a Sobczak
ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek

2) Zespół Przedszkolny w Płonnie; Płonno 38, 74-320 Barlinek

Osoba prawna prowadząca placówkę:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasze Płonno
Prezes – Pani Lucyna Kosyl
Płonno 38, 74-320 Barlinek       
Liczba dzieci - 11
                                                                       

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest organizacją 
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” przeznaczone 
jest dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, 
upośledzeniem umysłowym, niepełno sprawnościami sprę-
żonymi, autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Jest to 
pierwsze niepubliczne przedszkole specjalne w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 
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3)  „Małe Przedszkole” w Rychnowie; Rychnów 52/1, 74-320 Barlinek

Osoba prawna prowadząca placówkę:
Stowarzyszenie „W rękach młodych 
przyszłość Rychnowa”
Prezes – Pani Magdalena Karwecka
Rychnów 52/1, 74-320 Barlinek
Liczba dzieci - 15

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 sześcioletnie-
go 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 prze-
jazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji 

publicznej, jeżeli dowożenie 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 
podstawowych,

- 4 km – w przypadku uczniów kas V i VI szkół 
podstawowych oraz uczniów gimnazjów.  

DOWOZY SZKOLNE 

B)/'0*,.)1)'"1,/'()=9*>A,1,=+0+>A

2007 2008

 !"#$%&'() *+"#%%*'()

Ilość uczniów miejscowych i dowożonych, stan osobowy uczniów w latach  2006 – 2008

2+'1+,C=+>"1(7,

)D17+0)1$:

E=)DF,;>'97"1 E=)DF,;>'97"1 E=)DF,;>'97"1

2006 rok 2007 rok 2008 rok

 !"#$% M &  !"#$% M &  !"#$% M &
Przedszkole Miejskie Nr 1, 

Barlinek
123 87 36 121 85 36 71 37 34

Przedszkole Miejskie Nr 2, 
Barlinek

53 53 - 52 52 52 52 -

RAZEM 176 '() 36 173 137 36 123 89 *(

 !"#$%&'#()*%+#+%&,-&./&
Barlinek

622 499 123 583 470 113 581 483 98

 !"#$%&'#()*%+#+%&,-&0/&
Barlinek

583 442 141 580 447 133 512 411 101

 !"#$%&'#()*%+#+%&
1#)*"#+# 122 73 49 109 62 47 101 60 41

RAZEM 1 327 '+)'( 313 1 272 979 293 '+',( ,-( .()

Publiczne Gimnazjum Nr 1, 
Barlinek

368 283 85 384 294 90 353 263 90

Publiczne Gimnazjum Nr 2, 
Barlinek

443 324 119 395 279 116 378 257 121

RAZEM 811 607 .)( 779 573 206 731 520 211

 /0123 .+*'( 1761 553 .+..( 1 689 535 .+)(4 1 563 (4-

              Oznaczenie:

              M –  uczniowie miejscowi,              D – uczniowie dowożeni.
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Remonty przeprowadzone w 2006 roku:
Szkoła Podstawowa Nr 1
- modernizacja oświetlenia na terenie szkolnym,
- stworzenie i wyposażenie „centrum współpracy 

Polsko – Niemieckiej „Interreg IIIA”
Szkoła Podstawowa Nr 4
- remont korytarza przy sali gimnastycznej,
- modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej,
- remont dachu sali gimnastycznej,
- remont drzwi oraz montaż siatki na okna w sali 

gimnastycznej
Szkoła Podstawowa w Mostkowie
- remont podłogi, wymiana wykładziny,
- zakup wyposażenia izb lekcyjnych
Publiczne Gimnazjum Nr 1 
- remont dachu krytego papą plus ocieplenie
Publiczne Gimnazjum Nr 2
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana okien I piętro, remont korytarza parter 

budynku A,
- remont korytarza roboty dodatkowe, remont za-

daszenia
Przedszkole Miejskie Nr 2
- remont sali zajęć z zapleczem sanitarnym.

Remonty przeprowadzone w 2007 roku:
Szkoła Podstawowa Nr 1
- remont podłogi, wymiana okien (2 szt.), wymiana 

drzwi (1 szt.),
- wymiana oświetlenia sala gimnastyczna i 4 izby 

lekcyjne,
- prace remontowe – konserwacja budynku,
Szkoła Podstawowa Nr 4
- wymiana stolarki okiennej na antresoli i klatce 

schodowej,
Szkoła Podstawowa w Mostkowie
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- remont pomieszczeń szkolnych,
Publiczne Gimnazjum Nr 1 
- remont dachu,
 remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń 

sanitarnych,
- wymiana stolarki okiennej, remont pomiesz-

czeń,
- prace remontowo – konserwacyjne,
- adaptacja pomieszczeń piętra budynku na sale 

lekcyjne z zapleczem sanitarnym dla oddziału 

REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
Wykaz prac remontowych w placówkach oświatowych Gminy Barlinek w latach 2006 – 2008 

„0” oraz pomieszczenia towarzyszące dla potrzeb 
placówek oświatowych,

Publiczne Gimnazjum Nr 2
- wymiana okien parter segment „A”,
- malowanie korytarza parter segment „B”,
- malowanie klatki schodowej segment „A”,
- wymiana stolarki okiennej (4 szt.) oraz roboty 

towarzyszące,
- wymiana wykładziny podłogowej w pokoju na-

uczycielskim,
Przedszkole Miejskie Nr 1
- remont pokrycia dachu krytego papą,
Przedszkole Miejskie Nr 2
- adaptacja pomieszczeń technicznych na sale lek-

cyjne.

Remonty przeprowadzone w 2008 roku:
Szkoła Podstawowa Nr 1
- kapitalny remont poddasza z przeznaczeniem na 

biura księgowości,
- kapitalny remont poddasza z przeznaczeniem na 

salę lekcyjną,
- remont dwóch klasopracowni na klasy „0”,
- remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu wice-

dyrektorów,
- modernizacja  pracowni językowej z 14 stanowisk 

na 24 stanowiska do nauki języków, 
Szkoła Podstawowa Nr 4
- malowanie sali gimnastycznej z antresolą,
Szkoła Podstawowa w Mostkowie
- remont pomieszczeń administracyjnych,
- remont szatni dla uczniów, 
- remont częściowy korytarza,
Publiczne Gimnazjum Nr 1 
- remont sali lekcyjnej – językowej,
- remont trybun stadionu,
- 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.  
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Nakłady na remonty w placówkach oświatowych  Gminy Barlinek 
w latach 2006 – 2008 

56786
+9:6;"8<=+>?8=6@>8$A

BCD7;7$!":E=$E=$+F+8C<>E6EC;G+H>I"@J+86H@>?K+H>I"@+8+7#>@C;GL

2006 rok 2007 rok 2008 rok

M67$%

B++@C%+
?H>N<=+
9>76O

IPNQ$@>8$

M67$%

B+@C%+
?H>N<=+
9>76O
IPNQ$@>8$

M67$%

B+@C%+
?H>N<=+
9>76O
IPNQ$@>8$

BCN6E>+N>+NE=6+
*'L')L.))4+HL

 !"2&'#()*2&,-&./&3%-4567" .R*+-,-J,R 214 016,52 ,*+((SJ.' - ')*+-S)J))

 !"2&'#()*2&,-&0/&3%-4567" 4S+(*'J,- 10 000,00 (.+,,'JS( - RS+,,-J)) 15 255,00

 !"2&'#()*2&1#)*"#+# *S+4R'J'( 10 000,00 ')S+-)'J-, - ((+,-*J*. -

MTU23+VUWL+X &VYL *44+44,J)- .*+)'RJ-. .(*+,()J-( - .'R+-'4J*. '-+.--J))

PG Nr 1, Barlinek *4.+S.4JS4 133 300,00 '))+R(.J)* 30 000,00 S)+-('J*) -

PG Nr 2, Barlinek '*(+R(-J-, - -.S+.('JR4 - S4+S')J)) 12 090,00

RAZEM PG -'S+*S(J*S '**+*))J)) ,S+)((J-* - '(,+.-'J*) '.+),)J))

Przedszk. Miejskie Nr 1, 
842&9#:;%*%6*<+ - - S.(+,.4J.( *)+)))J)) .,+),.J)) -

Przedszk. Miejskie Nr 1, 
842&=7>6% - - S*+)'(J'* - - -

Przedszk. Miejskie Nr 2,
&842&'#(+%47 '*-+RSSJ4R - (,S+S'*J*( - .+)))J)) -

RAZEM 
XMU2&VUW ZT+

MIEJSKIE
'*-+RSSJ4R - -S)+'-.J(S - *'+),.J)) -

 /0123 '+)('+,('J.4 367 316,52 '+-*,+).'J.- 30 000,00 *,R+4R'JR. 27 345,00

Nowa sala oddziału zerowego w Szkole 
Podstawowej Nr 1

Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece
Szkoły Podstawowej w Mostkowie
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Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XV/143/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. z dniem 
1 stycznia w stan likwidacji postawiono Zespół 
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Barlin-
ku. Proces likwidacji zakończył się 31 marca 2008 
r. W związku z likwidacją wprowadzono obsługę 
*nansową  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 Gimnazjum dla Dorosłych),

3) W Publicznym Gimnazjum Nr 2 (w tym 
obsługa księgowa Przedszkola Miejskiego 
Nr 1 i Szkoły Podstawowej  Nr 4). 

W związku z likwidacją ZEASz-u zaistniała po-
trzeba powołania referatu prowadzącego sprawy 
oświatowe w  Gminie. Z dniem 1 kwietnia 2008 

Nowa sala językowa w Publicznym Gimnazjum Nr 1 Wyremontowany korytarz w Publicznym 
Gimnazjum Nr 2

Nowe pomieszczenia Przedszkola Miejskiego Nr 1
przy ul. Leśnej 10

Nowa sala oddziału 6-latków w Przedszkolu 
Miejskim Nr 2

r. utworzono w strukturach Urzędu Miejskiego w 
Barlinku Referat Oświaty, odpowiedzialny za pro-
wadzenie spraw wynikających z zadań własnych 
gminy w zakresie edukacji publicznej. Referat 
znajduje się w pomieszczeniach przy ul. Leśnej 10, 
zajmowanych wcześniej przez ZEASz.  W referacie 
zatrudnionych zostało 6 osób: Kierownik Referatu 
Oświaty mgr inż. Zdzisław Kik (lat 51), Inspektor 
ds. Oświaty, Inspektor ds. Technicznych i Dowo-
zów Szkolnych oraz trzech kierowców dowożących 
dzieci do szkół.

W wyniku likwidacji ZEASz w kwietniu 2008 r. 
i wprowadzenia nowej obsługi *nansowo – księgo-
wej nastąpił znaczny wzrost kosztów obsługi szkół 
ponoszonych przez Gminę. Dodatkowy koszt w 
okresie od kwietnia do grudnia wyniósł 288.000 zł.

OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA  SZKÓŁ W GMINIE  BARLINEK
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Wszyscy na pewno zauważamy, że w ostatnich 
latach poziom naszego życia się poprawił. W 2008 
roku liczba bezrobotnych w gminie spadła do po-
ziomu 5 – 6 % i była najniższa nie tylko w powiecie 
myśliborskim. Jednak wiele osób i rodzin wymagało 
pomocy. Ostatnie dwa lata to nasza duża aktywność 
na rzecz tych osób. Współpracujemy z wieloma in-
stytucjami (o tym piszemy niżej). Żałuję, że zmar-
nowaliśmy szansę na budowę budynku socjalnego 
(jest to zadanie własne gminy) oraz remontu Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Na oba te zadania była możli-
wość otrzymania wsparcia zewnętrznego przynajm-
niej na poziomie 50%. Niestety Rada Miejska była 
przeciwna tym projektom. 

Zadania Pomocy Społecznej realizowane przez 
Gminę, a bezpośrednio przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej mają na celu umożliwienie jednostkom rodzi-
nom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 
środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej kieruje mgr Alina Sznabowicz (lat 58).

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

W zakresie pomocy bezrobotnym najistot-
niejszym było znaczne zwiększenie liczby miejsc 
pracy i ofert skierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, co znacznie zminima-
lizowało od lat istniejące problemy z bezrobociem.

W celu pomocy osobom trwale bezrobotnym 
duże znaczenie ma ukierunkowana działalność 
Klubu Integracji Społecznej (przy tut. Ośrodku), 
który zajmuje się reintegracją zawodową i społecz-
ną osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

?&#"-7)57&(#&+-!7>65%&@AAB&-#"8&C>-#(7"&
'#:#DE& F#$7D!67G&F-!7GH$&!&(!5%$%46#>D5&F%I-

)*+#+7G&6#+7&!%(%657&#;7G:8GHD7&F-!EJ#*#+%657&
(#"8:76*%DG5&5&+EF$%*K&>+5%(D!7I&+&!%"-7)57&
*!+2&L86(8)!8&M45:76*%DEG67J#&#-%!&F-#+%(!765%&
F#)*KF#+%65%&%(:565)*-%DEG67J#&#(&($8N65"<+&
%45:76*%DEG6EDO2&

?!-#)*&45D!;E&#)<;&+&F#(7)!$E:&+57"8&+&6%-

)!7G&J:5657&*#&!%(%65%&(4%&C>-#("%&*%"57&G%"P&8)$8-

J5&#F57"8ID!7/&)F7DG%45)*ED!67/&F#:#D&Q56%6)#+%&
6%&!%"8F&47"<+/&#F%$8&#-%!&>+5%(D!765%&F#:#DE&
+&)F-%+%DO&F#!E)"5+%65%&)F-!K*8&#-*#F7(ED!67-
J#&5&F#:#D&+&!%$%*+5%658&657!;K(6EDO&F#*-!7;&

#)#;5)*EDO/&)F7DG%46EDO&5&)F#$7D!6EDO2&
C)#;E&)*%-)!7/&)%:#*67/&DO#-7/&"*<-E:&-#(!56%&

657&G7)*&+&)*%657&!%F7+65R&6%47NE*7G&#F57"5/&G%"&
-<+657N&C' &D%$#(#;#+EDO&8)$8J&)H&"57-#+%67&
(#&S#:8&'#:#DE& F#$7D!67G2&
C;7D657&+&+T+&F4%D<+"%DO&F-!7;E+%&F#6%(&UA&
F#(#F57D!6EDO&!&6%)!7G&J:56E2 

 !"!#$% !&'#()*

Z9L [ED@HP%$E@C+PQC86E$+8+W[VO=$ 2006 2007 2008

1.
'-%D7&)F#$7D!657&8NE*7D!67

V45D!;%&#)<;&F#(7G:8GHDEDO&+T+&F-%D7W 10 20 25

2. 9#6*-%"*E&)#DG%467&6%&8(!5%$&+&F-%D%DO&)F#$7D!657&8NE*7D!6EDO 15 26 39

3.
 !"#4765%&-756*7J-%DEG67&

V45D!;%&#)<;/&"*<-7&8"#ID!E$E&DE"4&)!"#47IW 50 23 -

4. 9#6*-%"*E&)#DG%467&6%&8(!5%$&+&!%GKD5%DO&9X 52 25 -

5.  "57-#+%65%&(#&Y76*-8:&X6*7J-%DG5& F#$7D!67G&Z'-!E)*%I[ 38 57 24

Z=;7I>8$+7$D@68=$E=$+9>N$A%>86EC;G+N7=6#6\+9H7$7+W:PI+[E@$!H6;A=+V9>#$;7E$A

]D#P!=
&XV+

^_=E6ED>86E=$+7$+?H>N<"8+ XV`
>9=$<P\;7$ D9$;A6:E$ =:>?K <8>@6

2006 36 10          7   108.400

2007 32 12        11   141.922

2008 44 13 .U&(#&X\ .]]20]^&(#&X\
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2006 rok 2007 rok

2008 rok

aH>N<=
V6%>H7bN>8$

aH>N<=+_=EL
7+IPNQ$@P
B>A$8>NC

M67$%
rok 2008

[L++UT&T5[T+B1TV52
.2&'-!7D5+(!5%$%657&

narkom.

@2&'-!7D5+(!5%$%657&%4"#O#42
U2&_%)5$"5&5&F#:#D&+&6%*8-!7
02&S#(%*"5&:57)!"%65#+7
]2&C>-#("5&'#:#DE&

 F#$7D!67G
`2&a)$8J5&#F57"8ID!7
b2&'#!#)*%$%&(!5%$2&V(#NE+2&

+&)!"#$%DO/&F-%D7&
)F#$7D!657&8NE*7D!67W

B2&'#!#)*%$7&(!5%$%65%&+&
!%"-7)57&F#45*E"5&)F#$2&
VF-#G7"*&865G6EW

  48.500,00

167.256,00

519.600,00

810.510.76

789.226,00

186.490,00

514.529,00

       ---

  70.500,00

210.188,00

480.161,02

637.321,19

815.670,00

191.730,00

616.956,38

---

 

 72.100,00

203.178,00

263.007,00

573.800,00

577.600,00

207.700,00

215.300,00

12.893,00

---

---

398.000,00

---

284.000,00

---

350.000,00

116.037,00

V>-2& 865G67& 5&
"-%G#+7W

  72.100,00

203.178,00

661.007,00

573.800,00

861.600,00

207.700,00

565.300,00

128.930,00

*L)*RL'''JSR *L)..L-.RJ-, .L'.-L-S4J)) 'L'(4L)*SJ)) *L.S*LR'-L))

[[LUT&T5[T+UZ2c 52
1. Domy pomocy 

)F#$7D!67G&VcS W
@2&c+5%(D!765%&-#(!5667
U2& "$%("5&6%&;7!F2&
!(-#+#*67

02&_%)5$"5&5&F#:#D&+&6%*8-!7
]2&a)$8J5&)F7DG%45)*ED!67
`2&a)8+%657&"4K)"
&&&&NE+5#$#+EDO

309.000,00

4.631.555,00

25.110,00

261.446,27

61.000,00

109.096,00

357.200,00

5.125.300,00

31.113,00

300.084,45

61.000,00

1.000.,00

--

--

--

--

--

--

281.750,00

5.152.213,00

50.035,00

355.272,00

61.000,00

--

281.750,00

5.152.213,00

50.035,00

355.272,00

61.000,00

--

-L*,SL.)SJ.S -L4S-LR,SJ(- -- -L,))L.S)J)) -L,))L.S)J))

RAZEM 4L(**L*',J)* 4L4,4L..(J)( .L'.-L-S4J)) SL)(4L*)SJ)) ,L'S*L44-J))

a8=6N;7$E=6+_=E6ED>86E$+E6+H7$;7+>D"I+=+H>N7=E+H$6:=7>86E$+9H7$7+ XV+d6H:=E$<
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Rok

2006 2007 2008

Kolonie 50 72 91
'<$"#4#657 - - 30

L7-57&!5:#+7 180 250 230
?D!%)E&5&5667&Q#-:E&+EF#D!E6"8&(!57D5 - 20 4

1b;7E=$ 230 *(. 355

];7$D@E=;C+7>H!6E=7>86EC;G+_>H%+8C9>;7CE<P+E6+H7$;7+N7=$;=

?%4"%&!&8;<)*+7:/&*#&;7!F#>-7(65%&F#:#D&(!57-
D5#:&F#F-!7!&)Q56%6)#+%67&!&6%)!EDO&>-#("<+&
(#NE+5%657/&"*<-7&-7%45!8G7:E&+&5&)!"#$%DO&6%&
*7-7657&3%-456"%&#-%!&+&56*7-6%*%DO&5&F4%D<+"%DO&
#F57"8ID!EDOP

d&@AA &̀e&̀ ]A&(!57D5&&f
d&@AAb&e&]0@&(!57D5&&ghhh&)"#-!E)*%$#&!&(#NE+5%65%
d&@AAB&e&00U&(!57D5&&i

j%"#&C>-#(7"&(#(%*"#+#&!&F-#J-%:8&-!H(#+7-
J#&e&Z'#)5$7"[&F#!E)"%45>:E&>-#("5&6%&(#Q56%6-

)#+%657&F86"*<+&F-!EJ#*#+E+%65%&F#)5$"<+&+&
)!"#$%DO&+&)F-!K*&5&8-!H(!765%&J%)*-#6#:5D!67&
6%&6%)*KF8GHD7&"+#*EP
@AA`&e&0U2A0`&!$&T& '&,-&./&'k:&,-&@&T
@AAb&e&0b2@U.&!$&T&'k:&,-&./&'k:&,-&@/& '&
1#)*"#+#&T
@AAB&e&@B2U]B&!$&T&'k:&,-&./& '&1#)*"#+#&e&+&
*-%"D57&-7%45!%DG5&T
&&&&&&lHD!657&&&&&&&&&''4LR*-+7#

m7%45!%DG%&!%(%I&!&!%"-7)8&F#:#DE&)F#$7D!67G&*#&
)*%$7&F#!E)"5+%657&>-#("<+&865G6EDO/&>-#("<+&!&
Q86(%DG5&6%&(#(%*"#+H&(!5%$%46#>R&+E65"%GHDH&!&

#F-%D#+%67G&157G)"57G& *-%*7J55&m#!+5H!E+%65%&
'-#;47:<+& F#$7D!6EDO/&"*<-H&F-!7"%!%45>:E&(#&
!%*+57-(!765%&m%(!57&157G)"57G2&

,%&F-!7)*-!765&@AA`n@AAB&G%"#&C>-#(7"&
8;57J%45>:E&)5K&#&6%)*KF8GHD7&>-#("5/&"*<-7&
)*%6#+5$EP
.2& '-#G7"*& eW:PI+ [E@$!H6;A=+ V9>#$;7E$A+
8+?H>N>8=D<P+ 8=$AD<=%f& -7%45!#+%6E& +&
-%:%DO&>-#("<+&F-!E!6%6EDO&F-!7!&1565)-
*7-)*+#&'-%DE&5&'#45*E"5& F#$7D!67G&+&#"-7)57&
"+57D57I&e&:%G&@AAb&-#"82&9+#*%&(#Q56%6)#-

+%65%&+E6#)5$%&')L*'-J4)+7#.
@2&&&'-#G7"*&eUNH>86+8=$?f&-7%45!#+%6E&+&-%:%DO&

'-#J-%:8&CF7-%DEG67J#&9%F5*%$&=8(!"5&F-5#-

-E*7*8&oXX&e&'-#:#DG%&56*7J-%DG5& F#$7D!67G&
(!5%$%65%&b2.&e&m#!+<G&5&8F#+)!7DO65%657&%"-

*E+67G&56*7J-%DG5&F#((!5%$%65%&b2.2.&e&m#!+<G&
5&8F#+)!7DO65%657&%"*E+67G&56*7J-%DG5&F-!7!&
#>-#("5&F#:#DE&)F#$7D!67G/&Q56%6)#+%6E&F-!7!&
p8-#F7G)"5&L86(8)!& F#$7D!6E2&Y!%)&*-+%65%&
F-#G7"*8&A.2A02@AAB&e&UA2..2@AAB2&9+#*%&(#-

Q56%6)#+%65%&+E6#)5&..`2AUb/AA&!$2
3. Projekt „Przez słonecznik do serca…” w ra-

mach Programu Młodzież w działaniu Akcja 



36 Sprawozdanie Burmistrza Barlinka za okres 2006 -2008

1.2. Finansowany przez Fundację Rozwoju Sys-
temu Edukacji, Narodową Agencję Programu 
„Młodzież w Działaniu”.
Kwota do*nansowania: 5.445,41 Euro ~ 16.366 zł

4. Projekt realizowany w ramach V Ogólnopolskie-
go Konkursu na najlepszy program jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla gminy i po-
wiatu na rzecz środowiska osób niepełnospraw-
nych, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w War-
szawie.
Tytuł projektu: Wasze Serca Nasze Ręce.
Wartość przedsięwzięcia: 14.000 zł

Kwota dofinansowania przedsięwzięć – 
140.352,80 zł + 5.445,41 Euro = 156.718,80 zł
      
Remonty i inwestycje w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w latach 2006-2008

Łącznie 194.866 zł  (środki z budżetu wojewody 

oraz własne)   

Jako pracownicy ośrodka sądzimy, że istnieje po-
trzeba większego zainteresowania polityką społecz-
ną wszystkich organów i podmiotów, co spowodu-
je tworzenie właściwego klimatu do skutecznych 
działań i przedsięwzięć w celu kompleksowego 
rozwiązywania problemów.

Realizacja zadań własnych to właściwa polity-
ka społeczno-mieszkaniowa wobec najuboższych 
mieszkańców naszej gminy, a przede wszystkim 
budowa bądź modernizacja i pozyskiwanie lokali 
socjalnych. W roku 2007 sprawa budowy mieszkań 
socjalnych w Mostkowie stanęła na forum Rady 
Miejskiej, w efekcie decyzja o budowie nie została 
przyjęta, tym samym zniweczono tak wspaniałą 
inicjatywę, która umożliwiłaby kilkunastu rodzinom 
prawidłowe funkcjonowanie.

Brak mieszkania niesie szereg zagrożeń jak: al-
koholizm, bezrobocie, przemoc, rozpad rodzin a w 
końcu mamy rodziny niepełne, zaniedbane dzieci 
i ogromną sferę ubóstwa.

Brak lokali socjalnych rodzi też negatywne zjawi-
sko jak bezdomność, przyczynia się do ponoszenia 
znacznych kosztów społecznych, tym samym też 
obciąża budżet gminy (odpłatność za schroniska, 
Domy Pomocy Społecznej). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku w 
projekcie budżetu ubiegał się o środki na niezbędną 
dokumentację pozwalającą na pozyskanie budżetu 
z zewnątrz w celu kompletnej odnowy elewacji, 
modernizacji i remontu budynku stanowiącego 
naszą siedzibę przy ul. Strzeleckiej 29. Negatywna 
decyzja – brak przyznania środków, to w efekcie 
nadal budynek noszący ślady wiekowych zniszczeń, 
a marzenie o „perełce” nad jeziorem, z której mo-
glibyśmy być wszyscy dumni odsunęło się w dalszą 
przyszłość. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bar-
linku pełni także funkcję Pełnomocnika Burmistrza 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ramach programu w latach 2006-2008 realizo-
wano następujące zadania:
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkomanii;
2. Ochrona przed przemocą i pomoc rodzinom z 

problemem alkoholowym oraz narkotykami;
3. Działania profilaktyczne - profesjonalne progra-

my profilaktyczne mające na celu informowanie 
na temat: 

pomocy terapeutycznej i prawnej. 
4. Wspomaganie działalności instytucji i stowa-

rzyszeń, które zajmowały się problematyką roz-
wiązywania problemów alkoholowych: Poradnia 
Leczenia Uzależnień, Gminna Poradnia Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 
Izba Wytrzeźwień w Gorzowie, Komisariat Po-
licji w Barlinku, Ośrodek Pomocy Społecznej 
i „Caritas”, Barlinecki Ośrodek Kultury, Klub 
Żeglarski „Sztorm”, Barlinecki Klub Abstynenta, 
Dom Dziecka, Stowarzyszenie „Bratek”, Centrum 
Integracji Społecznej „Przystań”, świetlice opie-
kuńcze, rady sołeckie, kluby sportowe, szkoły 
średnie, gimnazja oraz szkoły podstawowe.

W celu lepszego rozeznania potrzeb osób starszych 
została utworzona przy Burmistrzu społeczna Rada 
Seniorów. Zadaniem jej jest skonsolidowanie środowi-
ska osób starszych, rozumienie potrzeb, organizowanie 
czasu wolnego, kierowanie do samorządu wniosków 
oraz udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym. 
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?E:5765#67&+&*E*847&(!57(!56E&)H&!%(%65%:5&+$%-
)6E:5&J:56E2&q#&#!6%D!%/&N7&J:56%&+566%&G7&-7%45-
!#+%R&5&+)F57-%R2&S4%&:57)!"%ID<+&)H&J+%-%6DGH&5&
:#N45+#>D5H&#)#;5)*7J#&-#!+#G82&'#F84%-657&:<+5&
)5K/&N7&!%F7+65%GH&:5$7&)FK(!7657&+#467J#&D!%)8&
:57)!"%ID#:&5&*8-E)*#:2&?&k:5657&3%-4567"&:%:E&
*7&!%(%65%&!#-J%65!#+%67&+&)F#)<;&657*EF#+E&5&
6#+%*#-)"52&_%&*%"57&-#!+5H!%657&!#)*%45>:E&Q56%-

45)*%:5&+&CJ<46#F#4)"5:&9#6"8-)57&Z %:#-!H(#-

+E&=5(7-&_%-!H(!%65%[2&984*8-%/&)F#-*/&*8-E)*E"%&5&
-7"-7%DG%&!#)*%$E&+$HD!#67&+&F-#D7)&)F#$7D!67J#&
5&J#)F#(%-D!7J#&-#!+#G8&J:56E/&%&657&NEGH&#67&
*E4"#&)%:7&(4%&)57;572&,%-!K(!57:&:#5:&(#&-7%45-
!%DG5&*EDO&!%(%I&G7)*&3%-4567D"5&C>-#(7"&984*8-E/&
"*<-E:&"57-8G7&:J-&3-EJ5(%&=5>"57+5D!&V4%*&]UW2&
m#!+5H!%657&*%"57&#;65N%&*7N&45D!;K&8-!K(65"<+&
F#*-!7;6EDO&(#&-7%45!%DG5&*EDO&!%(%I2&
k$<+67&!%(%65%&3%-4567D"57J#&C>-#("%&984*8-EP
C>-#(7"&984*8-E&Z'%6#-%:%[&!&)%4H&+5(#+5)"#+H&
na 374 miejsca

?)F57-%657&5&-#!+<G&"84*8-E
C-J%65!#+%657&D!%)8&+#467J#&:57)!"%ID<+&
'-#+%(!7657&35;45#*7"5&'8;45D!67G&!&Q545%:5&+&
1#)*"#+57/&'$#6657&5&mEDO6#+57&#-%!&F86"-

*7:&;5;45#*7D!6E:&+&1#D!"#+57

U$D9>#C+=+XH6;>8E=$ [ED@HP<@>H7C

XH6;>8E=6+c$H6%=<=+]E=<6@>8$A
Y$H$D6+d6H@<=$8=;7

TEE6+3=>NPD7$8D<6

XH6;>8E=6+X:6D@C;7E6+=+
XH6;>8E=6+X69=$HP+c7$H96E$!>

Y$H$D6+d6H@<=$8=;7

U$D9"#+Y6E$;7EC+e]?%=$;GCf
W=$H>8E=<+6H@CD@C;7ECg+Z$><6N=6+36:6E>8D<6J+
W=$H>8E=<+>H!6E=76;CAECg+W6@6H7CE6+V@6E=D#68D<6

U$D9"#+Y6E$;7EC+eh$$:=E!f W6%=:+h6I=;G

U$D9"#+a9=$86;7C+eM$@H>f MCD76HN+d$HE6;<=
U$D9"#+a9=$86;7C+e3>D@<>8=6E<=f TENH7$A+/6:I6H;7C<

cG"H+ei6:<6f [H$E$PD7+U6!6@6

Y$6@H+X>$7A=+eB=6@H6<f+
36H@6+U%6H7:=<
2:QI=$@6+cGPN7=<

W:PI+V76;G>8C+eZ6D<$Hf WH7CD7@>_+B>:D<=J+j$H7C+W:=%6D7$8D<=

U$D9"#+8><6:EC+eXH$D@>f UI=!E=$8+d>;=6E

Klub Krótkofalarski j$H7C+V%>:$\

 H<=$D@H6+&k@6 TENH7$A+jkNH7$A6<

'-#+%(!7657&18!78:&m7J5#6%467J#&!&Q545H&
+&S!57(!5D%DO
'-#:#DG%&*8-E)*ED!6%&k:56E&5&+(-%N%657&:%-"5&&
3%-4567"&n&p8-#F7G)"%& *#45D%&,#-(5D&?%4"56J&
F#F-!7!&Y76*-8:&X6Q#-:%DG5&q8-E)*ED!67G&

XH>A$<@C+>+N>_=E6ED>86E=$+N7=6#6\
3C9&+)F<4657&!&F%-*67-7:&657:57D"5:&Xk&

L-%876&'-76!4%8&!$#NE45&&+7&+-!7>658&;-2&+&9#:-

:86%4J7:756)DO%Q*&'C1pmM,XM&72o2&=rD"65*!&
+65#)7"&#&F-!E!6%657&(#Q56%6)#+%65%&!&'-#J-%:8&
CF7-%DEG67J#&Y748&U&Zp8-#F7G)"%&?)F<$F-%D%&q7-
-E*#-5%46%s&e&Z?)F<$F-%D%&*-%6)J-%65D!6%s&"-%G<+&
17"47:;8-J5%n'#:#-!7&'-!7(657&T3-%6(76;8-J5%&5&
m!7D!F#)F#45*%&'#4)"%&V?#G7+<(!*+#&_%DO#(65#-

F#:#-)"57W&@AAbn@A.Un&X,qpmmpk&Xo2&'-#G7"*&*76&
G7)*&(#Q56%6)#+E+%6E&+&B]t&F-!7!&>-#("5&865G672&
?&3%-456"8&F#(&O%)$7:&p8-#F7G)"57J#&Y76*-8:&
 F#*"%I&F-#G7"*&F-!7+5(8G7&:#(7-65!%DGK&5&-#!-
;8(#+K&;8(E6"8&F-!E&842&'#(+%47/&+!;#J%D7657&
+EF#)%N765%&)%45&+5(#+5)"#+7G&V:2562&6%J$#>657-
657&/F-#G7"*#-&Q54:#+EW/&!%J#)F#(%-#+%657&*7-768&
/&6#+7&)DO#(E&(#&3C9&#-%!&-7:#6*&;8(E6"8&F-!E&
842&=7>67G&.&5&G7J#&%(%F*%DGK&6%&F#*-!7;E&!7)F#$<+&
5&)*#+%-!E)!7I&;%-4567D"5DO2

?&-%:%DO&F-#G7"*8&,%-#(#+7G&MJ76DG5&'-#J-%-

/HP9C+=+7$D9>#C+N7=6#6Ab;$+9H7C+d6H:=E$;<=%+ ?H>N<P+WP:@PHC

KULTURA, SPORT,
TURYSTYKA I REKREACJA
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Lp.
[ED@C@P;A6+

8D9"#_=E6EDPAb;6
56786+
9H>A$<@P

c6#<>8=@6+
86H@>?K+
9H>A$<@P

]N7=6#+8#6DEC
W8>@6+

N>_=E6ED>86E=6+
7$+?HL+PE=AEC;G

1.

L86(8)!&1%$EDO&
'-#G7"*<+&
X,qpmmpk&XXXM

Z_&+5!E*H&
8&9-<4#+7G&
 F5N%-65&

3%-4567D"57G[
18 675,26 4 026,09 14 649,17

2.

L86(8)!&1%$EDO&
'-#G7"*<+&
X,qpmmpk&XXXM

,%&>D57N"%DO&
O5)*#-55 77 206,16 20 867,60 56 338,56

3.
L86(%DG%&?)F<$F-%DE&
Polsko-Niemieckiej

'-!7(+#G766%&
1%G<+"% 20 276,84 11 776,84 8 000,00

4.
L86(%DG%&?)F<$F-%DE&
Polsko-Niemieckiej

S#*"65G&!7&:6H&
*7%*-8 32 889,37 11 889,37 6 000,00

5.

j7(6#)*"%&Y76*-%46%&
Polsko-Niemieckiej 

?)F<$F-%DE&
1$#(!57NE

?%-)!*%*E&
*%67D!67&+&

 DO67u7-(56J76
4 148,00 2 348,00 2 400,00

6.

L86(%DG%&m#!+#G8&
 E)*7:8&p(8"%DG5&
e&,%-#(#+%&MJ76DG%&
'-#J-%:8&1$#(!57N&
+&S!5%$%658

j7)*7:&+5KD&
*+#-!K  51 305,64 0,00  48 889,07

7.
L86(%DG%&?)F<$F-%DE&
Polsko-Niemieckiej

c-7(65#+57D!67&
(!57(!5D*+#&
:#)*7:&

porozumienia

94 794,11 59 794,11 35 000,00

8.

j7(6#)*"%&Y76*-%46%&
Polsko-Niemieckiej 

?)F<$F-%DE&
1$#(!57NE

?%-)!*%*E&
%-*E)*ED!67&+&

Prenzlau

1088,21 98,21 990,00

9.
1565)*7-)*+#&984*8-E&
n&U&F-#G7"*E

_%"8F&")5HN7"&
(#&35;45#*7"5&

Publicznej

33 070,00 0,00 33 070,00
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Sponsorzy

W roku 2007 od sponsorów pozyskano łączną 
kwotę w wysokości 60 520,00 zł, a w roku  2008 
- 181 200,00. Do sponsorów należeli m.in. Go-
spodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Barli-
nek Inwestycje Spółka z o.o., Multimedia Polska 
S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych na Życie S.A., Klubokawiarnia P. Kobusiak, 
TUiR WARTA, CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 
Stacja Paliw T. Przybyłek, PETRO OIL WSC, Szcze-
cińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., CARLSBERG 
POLSKA Sp. z o.o., POLOmarket-Detal Sp. z o.o. 
Centrum UI-B Restauracja „Mała scena” Z. Mań-
kowski.

Remonty, modernizacje i większe zakupy przeprowa-
dzone w BOK w okresie 11.2006 - 11.2008 r.

BOK - malowanie ścian, zmiana oświetlenia.

i malowanie ścian, wymiana okien.
-

wanie ścian na I piętrze i parterze.

mały sprzęt nagłaśniający – kolumny, statywy 
i mikrofony, meble biurowe do CIT, sześciu na-
miotów. W wyniku realizacji projektów unijnych 
zakupiono drukarkę oraz ploter do pracowni 
plastycznej, tkaniny na scenografię i stroje, me-
ble biurowe do księgowości, kamerę cyfrową, 
szczudła dla teatru, manekiny do Muzeum.

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

zapewni prawidłowe działanie hydrantów ppoż. 
w sali widowiskowej.

Najważniejsze osiągnięcia:

„Samorządowy Lider Zarządzania 2007”
-

ny ze środków unijnych realizowany w 2007 
r. uznany został przez Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu POMERANIA za jeden 
z najlepszych projektów w województwie za-
chodniopomorskim w 2007 r. 

Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Go-
rzów Wlkp.

-
wej w XVIII Festiwalu Dziecięcej Twórczości 
Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu 
do spraw UNESCO.

w XXXV Harcerskim Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej Kielce 2008.

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej 
i Turystycznej 

PARA

w Eurolidze Szachowej Euroregion Pro Europa 
Viadrina

i Adam Górecki zostali brązowymi medalistami 
Polski w drużynowych Mistrzostwach Leśników 
2008. 

Najciekawsze wydarzenia i imprezy:

Oprócz organizacji cyklicznych imprez: Srebrne 
i Złote Gody, Majówka, Dni Barlinka - Barlineckie 
Świętojanki z paradą, Koronacją Królowej Puszczy 
Barlineckiej i pasowaniem na Skrzaty oraz wido-
wiskiem Sobótkowym, Międzynarodowy  Festiwal 
Szachowy pamięci E. Laskera, Pożegnanie Lata z 
wyborami Królowej Spiżarni Barlineckiej i od tego 
roku Króla Nalewek, Festiwal Piosenki Dziecięcej, 
Gala Sportu, Dzień Seniora, Mikołajki u Gęsiarki, 
Inauguracja Roku Kulturalnego, Międzynarodowy 
Dzień Teatru, Barlineckie Lato Teatralne, Impresje 
Kobiece, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Plener Ceramiczno-Malarski „Piękno Ukryte”  - 
BOK i zespoły działające przy BOK czynnie zaan-
gażowali się w roku 2008 w obchody Jubileuszu 
730-lecia Barlinka.

Oto najważniejsze akcenty jubileuszowe:

ziemi” w holu sali widowiskowej 

Gala Sportu
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i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskie-
go „MAZOWSZE DLA BARLINKA”

-
nych i tanecznych: Uśmiechy, Feeling, Retro, 
Barliniacy, Mostkowianki

Muzeum Regionalnym

w sali widowiskowej

Z. Małkowiczem wykonał  Oratorium „Miło-
sierdzie Boże” podczas uroczystości odsłonięcia 
Pomnika Jana Pawła II

-
cinami i fotografiami ciekawych miejsc Barlin-
ka, Pracownia Ceramiki Unikatowej wykonała 
jubileuszowe kafle ceramiczne.

Nową formą imprezy jest Kiermasz Świąteczny, or-
ganizowany od 2007 roku na rynku barlineckim.

Sport

Ukierunkowanie barlineckiego sportu, zmierza 
niezmiennie od wielu już lat do umasowienia kul-
tury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
jak również dorosłych. Opisana działalność nie 
dotyczy sportu organizowanego przez placówki 
oświatowe.

Całoroczny kalendarz imprez sportowych to 
wydarzenia, które przyciągają na stadiony boiska, 
bieżnie, trasy biegowe, hale sportowe i jeziora wie-
lu młodocianych i starszych miłośników sportu, 
rekreacji i czynnego wypoczynku.

Imprezy cieszące się największym zaintereso-
waniem i odbywające się cyklicznie to:
- Gala Sportu
- Turniej Trzech Miast w Halowej Piłce Siatkowej
- Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym
- Halowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów
- Sportowy Turniej Miast i Gmin
- Festiwal Szachowy im. Emanuela Laskera
- Letnie Grand Prix Barlinka w Plażowej Piłce 

Siatkowej
-  Mikołajkowy Festiwal Piłki Nożnej dla Szkół 

Podstawowych
Jesienne Biegi Leśne. W tym roku nadano biegom 
imię pomysłodawcy i twórcy  Jana Dobaczewskiego. 
Impreza skupiająca ok. 800 zawodników. Organi-
zatorem Biegów Leśnych są: BOK i PG Nr 1. 

Masowy sport dla dorosłych to połączenie wy-
poczynku z ruchem na świeżym powietrzu. Wiele 
uznania i swoją markę nie tylko w mieście, ale i w 
województwie zdobyły sobie:

Turniej I i II ligi w Halowej Piłce Nożnej – im-

preza trwa od listopada do marca. Udział bierze 
w I lidze 8 zespołów, w II lidze 10 drużyn. Łączna 
liczba uczestników 250.
-  Igrzyska Sportowe Zakładów Pracy. Turniej 

cieszący się dużym zainteresowaniem wśród 
zakładów pracy z Barlinka oraz okolicznych 
miejscowości. Udział wzięło 12 zakładów pracy.

- Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Ema-
nuela Laskera.

- Mistrzostwa Barlinka w Kolarstwie Górskim 
MTB – zawody cieszące się coraz większym za-
interesowaniem. Udział wzięło 284 zawodników 
ścigających się na trasie liczącej 86 km. 

Oprócz imprez cyklicznych odbyły się:

–  Sztafeta kolarska 730 km „Non stop” zorgani-
zowana dla uczczenia 730 rocznicy Barlinka. 
Pomysłodawcą imprezy był Andrzej Binkow-
ski, a organizatorem głównym była Barlinecka 
Grupa Kolarska przy wparciu Barlineckiego 
Ośrodka Kultury i Burmistrza. Impreza od-
była się w dniach 7-8 czerwca 2008 roku. O 
zwycięstwo walczyło 10 drużyn z całej Polski. 
Sztafeta składająca się z 8 zawodników  musiała 
pokonać odległość ponad 730 km. Pętla licząca 
53 km przebiegała po trasie Barlinek-Pełczyce-
Nowogródek-Barlinek.

– Mistrzostwa Barlinka w Jeździe Rowerowej na 
Orientację o Puchar Burmistrza Barlinka zor-
ganizowanego przez MLKS „LUBUSZ” Barlinek 
przy wparciu Barlineckiego Ośrodka Kultury 
i Burmistrza.

– Klubowe Mistrzostwa Polski w MTB-O zor-
ganizowane przez MLKS „LUBUSZ” Barlinek 
przy wparciu Barlineckiego Ośrodka Kultury 
i Burmistrza.

– I Mistrzostwa Barlinka w MTB-O zorganizowa-
ne przez MLKS „LUBUSZ” Barlinek przy wpar-
ciu Barlineckiego Ośrodka Kultury i Burmistrza.

– Mistrzostwa Barlinka w Biegach na Orientację 
o Puchar Burmistrz Barlinka zorganizowane 

Festiwal Szachowy Pamięci Emanuela Laskera 
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przez MLKS „LUBUSZ” Barlinek przy wparciu 
Barlineckiego Ośrodka Kultury i Burmistrza.

– Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej Amator-
skiego MMA (mieszane sztuki walki) - zorgani-
zowane przez Klub „BORAN” Barlinek, Andże-
likę Smolis-Siwek i Romka Siwka przy wparciu 
Barlineckiego Ośrodka Kultury i Burmistrza. W 
zawodach wzięło udział około 170 zawodników 
z całej Polski.

Na terenie gminy działają następujące kluby spor-
towe:

- dotacja w 2007 roku wynosiła 176.000 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 200.000 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 14.900 zł
„GROM” Płonno
- dotacja w 2007 roku wynosiła 9.200 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 9.500 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 8.920 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 11.440 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 12.000 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 13.122 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 15.000 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 20.000 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 4.000 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 4.100 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 2.000 zł
- dotacja w 2007 roku wynosiła 4.200 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 19.000 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 19.400 zł

- dotacja w 2007 roku wynosiła 6.000 zł
- dotacja w 2008 roku wynosiła 10.000 zł

-
ków

W 2007 roku przy Burmistrzu powołana została 
Rada Sportu. Jest organem inicjującym, konsulta-
cyjnym i opiniodawczym organu wykonawczego 
gminy w sprawach dotyczących kultury fizycznej 
i sportu w Gminie Barlinek.

Od 2008 roku działalność sportową prowadzi 
szkółka piłkarska „Milan Zaplatilek Individual 
Soccer School”. W tym okresie zorganizowano 
6 obozów (5 turnusów wakacyjnych, 1 zimowy) 
dla 120 uczestników obozów z Polski i z zagra-
nicy (Czechy, Ukraina, Stany Zjednoczone). W 
ramach umowy miasto udostępniło niezbędną 
infrastrukturę sportową.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barlinku

W siedzibie biblioteki w Barlinku wydzielony jest:

i multimedialną

Biblioteka posiada w czytelni 2 komputery, dru-
karkę ze skanerem (komputery pozyskane 2 lata 
temu, w ramach programu Ikonka)
  Stan księgozbioru:

Inauguracja Roku Kulturalnego

Mikołajki u Gęsiarki
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Zakupy nowości wydawniczych są finansowane 
poprzez:

-
twa Narodowego, 

Stan księgozbioru był dodatkowo wzbogacany 
poprzez:

Książek - podzielmy się książkami z których 
wyrośliśmy”  marzec 2008 r.), 

-
ringowych (np. „Czas na czytanie” - organizator 
i fundator wyd. Świat Książki czy też współpraca 
z Fundacją ABC XXI; 2008 r.),

finansowych od lokalnych przedsiębiorców (np. 
loteria biblioteczna - maj 2008, wpłaty indywi-
dualne sponsorów)

Popularyzacja czytelnictwa:

Zgodnie ze strategią „wychowywania czytelnika” 

oraz niepokojącymi zjawiskami malejącego czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży, dział dziecięco-
młodzieżowy biblioteki zintensyfikował w 2008 
roku pracę na rzecz popularyzacji czytelnictwa. 
Dział współpracuje ze szkołami i przedszkolami z 
Barlinka i okolic oraz ze stowarzyszeniami eduka-
cyjnymi i kulturalnymi. Została podjęta również 
stała współpraca z Fundacją ABC XXI (program 
„Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Wychowywa-
nie poprzez wartości”) oraz Instytutem Książki. 
W dziale w 2008 roku odbyły się m.in.:

-
młodszym (cykliczne „Sobotnie czytania dzie-
ciom” oraz doraźne akcje takie jak „Majówka 
biblioteczna”)

-
szkolnych i szkolnych, we współpracy z nauczy-
cielami i wychowawcami

(noc  z Harrym Potterem, Międzynarodowe 
Święto Książki czy Urodziny Astrid Lindgren)

w bibliotece, festyn z okazji Dnia Dziecka, Mi-
kołajki u Gęsiarki czy też wakacyjne spotkania Stan czytelnictwa



43Sprawozdanie Burmistrza Barlinka 2006 -2008

„Lato z bajką”
-

tywności kulturalno-edukacyjne tj.: Wiosenna 
Zbiórka Książek, Wybory Skrzatów, spotkania  
relacjonujące ciekawe pasje i hobby np. dot. 
wypraw wysokogórskich

-
ke, autorem bajek dla dzieci - listopad 2008)

i inne wolne dni 
Współczesna Biblioteka oprócz tradycyjnych za-
dań tj. udostępniania księgozbiorów, podejmuje 
działania promujące czytelnictwo. Wśród nich 
warto wymienić:

-
wany przez Instytut Książki), promujący czytanie 
i dyskutowanie o książkach wśród dorosłych

-
gniewa Herberta - listopad 2008 czy też spo-
tkania poetów amatorów jak i spotkania z oso-
bami niepełnosprawnymi w Osinie - „Królowa 
Puszczy Barlineckiej czyta barlineckie legendy” 
- wakacje 2008)

książkowych

(w 2008 roku z okazji Jubileuszu Miasta p.t. 
„Kartki z historii Barlinka”)

w lokalnej prasie i portalach internetowych

np. Jasełka lub Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Płonnie  czy Powitanie Lata w Mostkowie, 
współorganizowanie Wyborów i Koronacji  
Królowej Puszczy i Dni Barlinka

wraz zabawami i konkursami plastycznymi 

Teatrem Poezji Wiatrak czy pracownią plastycz-
ną czy też stowarzyszeniami np. TMB oraz FIO

Biblioteka  współpracuje w zakresie wypożyczeń 
z Książnicą Pomorską  prowadząc Wypożyczalnię 
Międzybiblioteczną, działa również Gminny Punkt 
Informacji o Unii Europejskiej.

Muzeum Regionalne 

Merytoryczna działalność muzeum - ochrona 
dziedzictwa kulturowego

udostępnianie materiałów historycznych dla za-
interesowanych. Prowadzenie rejestru zbiorów, 
archiwizacja dokumentów. Aktualizacja kronik 
wystaw i imprez muzealnych. Wykonywanie, 
klasyfikowanie i zbiór fotografii dotyczących 
okolicznościowych imprez barlineckich. 

-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Pozyskanie  dla Muzeum Regionalnego mate-
riałów archeologicznych dotyczących czasów 
lokacji miasta: fragmenty średniowiecznej 
drewnianej zabudowy Barlinka wydobyte pod 
Kinem „Stolica” oraz materiału w postaci skór, 
kości, ceramiki i żelaza - konserwacja drewna 
i materiałów. Umieszczenie znaleziska w trzech 
punktach: Muzeum Regionalne, filia w Dzie-
dzicach i Młyn przy ul. Dworcowej.

-
stauracji „Waldschenke” w miejscowości Krzyn-
ka w celu zagospodarowania trasy spacerowej 
Nordic Walking.

-
ukowej „Karty z historii Barlinka”. Podsumo-
wanie konferencji  - zbiór materiałów histo-
rycznych i wydanie w formie Zeszytów Histo-
rycznych w roku 2009. Przygotowanie do druku 
kalendarium 730-lecia miasta - najważniejsze 
wydarzenia z historii miasta i życia mieszkań-
ców. 

starych widokówek, szachów, butelek z napisem 
Berlinchen.   Wzbogacanie zbiorów muzeum 
poprzez darowizny, m.in. kolekcja filatelistyczna 
dotycząca Emanuela Laskera autorstwa Andrzeja 
Mrowińskiego.

- poszerzenie ekspozycji o wiejską alkowę. 
-

śliborskiego, Książnicą Pomorską w Szczecinie, 
prasą lokalną i portalami internetowymi, sto-
warzyszeniami itd. 

Ważniejsze wystawy i imprezy

w filatelistyce”, „Sylwetki barlinian - zostawili 
swój ślad na barlineckiej ziemi” (rozpoczęcie 
obchodów 730 - lecia miasta), „Barlinecka 
Roma”, „Parada i wystawa zabytkowych moto-
cykli”, „Skarby Książnicy Pomorskiej”, „Barlinek 
i Dziedzice w fotografii - filia w Dziedzicach”, 
„Kalejdoskop BLT” - wystawa plakatów i zdjęć 
z okazji XV-lecia Wiatraków. 

-
łośników szachów (wakacje z szachami), uro-
czyste pożegnanie Królowej Puszczy - wizyta 
Lorda Paula, organizacja ferii dzieciom, udział 
w I Zjeździe Rodzin Woldenberskich, ekspozy-
cja przedwojennej ceramiki podczas Jarmarku 
Ceramicznego, ekspozycja przedstawiająca XV 
lat Festiwalu Szachowego, ekspozycja „Przed-
wojenny Barlinek w fotografii” podczas Dni 
Barlinka. Konkursy wiedzy o Barlinku organi-
zowane przez szkoły, konkursy plastyczne.
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-
miętnika muzealnika”, „Karty historii”).

Drzewie Sław, kultywowanie polskich tradycji 
i obrzędów - współorganizacja odpustu, świę-
ta pieczonego ziemniaka, Tilia 2007, dożynek, 
sianoplotów. Współorganizacja I Kiermaszu 
Świątecznego na Rynku Miejskim.  

Remonty i prace modernizacyjne
Zmiana aranżacji wnętrza muzeum (2006-2007) 

- przedłużenie uliczki przedwojennego Barlinka 
(markowanie historycznych budowli), malowanie 
sal pierwszego piętra
Frekwencja w muzeum - szacunkowa ilość
2007 - ogółem 1444 osoby (grupy zorganizowane 
1146 osób, turyści indywidualni 298 osób)
2008 - ogółem 1244 osób (grupy zorganizowane 
994 osoby, turyści indywidualni 250 osób)
Filia Muzeum Dziedzice
2007 - ogółem 250 osób (zorganizowane klasy 
i grupy wycieczkowe)
2008 - ogółem 1050 osób (uczestnicy imprez or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dziedzic i grupy wycieczkowe)

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

Główna działalność to usługi informacyjne o 
Barlinku, Gminie Barlinek oraz regionie. Centrum 
Informacji Turystycznej działa od poniedziałku do 
piątku w godz. 09.00 do 17.00. W sezonie turystycz-
nym od maja do września również w soboty od 
11.00 do 18.00. Pracownicy co roku w ramach przy-
gotowania do sezonu przeprowadzają aktualizację 
bazy danych usług noclegowych, gastronomicznych 
oraz wszelkich atrakcji z regionu. Wszystkie dane 
o regionie są wprowadzone na stronę internetową 
www.it.barlinek.pl. 

Umieszczanie nieodpłatnie informacji o jed-
nostkach turystycznych jest wsparciem rozwoju 
turystyki naszej gminy poprzez bardzo popularną 
obecnie reklamę w Internecie. Jednostka promu-
je pamiątkarstwo poprzez sprzedaż pamiątek z 
Barlinka. Główna propozycja pamiątki z naszego 
miasta to ceramiczny liść z puszczy barlineckiej, 
aniołki barlineckie, legendy R. Kaszczyc, małe ga-

dżety, grafiki , foldery, widokówki oraz pamiątki 
wykonane przez artystów amatorów (lniane torby, 
kafle o Barlinku, zawieszki, koszulki, czapeczki, 
kubeczki, fotografie i inne).

Centrum Informacji Turystycznej we współ-
pracy z Urzędem Miejskim w latach 2007 i 2008 
realizowało w ramach wdrażania marki miasta  
„Europejska Stolica Nordic Walking” utworzenie 
Centrum Nordic Walking w Barlinku oraz zadania 
związane z wydawaniem materiałów promocyjnych 
oraz udziałem w targach i prezentacjach. 

Powstały produkt turystyczny (Centrum NW) to 
54 km oznakowanych tras do NW z instruktorami 
i wypożyczalniami sprzętu. Oferta zawiera również  
usługi noclegowo-gastronomiczno-rekreacyjne na 
bazie prywatnych jednostek, które działają w sek-
torze prywatnym i ściśle współpracują w ramach 
oferty Centrum  Nordic Walking.

Jednostka została zrealizowana w ramach Pro-
jektu „Nordic Walking pasja ponad granicami” do-
*nansowanego z funduszy unijnych z Programu 
Rozwoju Regionalnego.
2007 r.: 
– Otwarcie sezonu Turystycznego 2007 Rajd pie-

szy, rowerowy i Nordic Walking - Koronacja 
Królowej Puszczy Barlineckiej,

– Światowy Dzień Turystyki
– Współorganizowane Targi TILIA w Barlinku.

2008 r.: 
– Uroczyste otwarcie Centrum Nordic Walking 

-1maja 2009 z imprezami towarzyszącymi:
– rajd z instruktorami Nordic Walking po nowych 

trasach, 
– pokazy „ABC Nordic Walking”, 
– program artystyczny,
– kiermasz  sportowo-rekreacyjny
 oraz III Europejskie Spotkania Gmin Polskich 

i Niemieckich działających w ramach Eurody-
stryktu Oderland – Nadodrze.

– Wielki Rajd PTTK-STILON Gorzów Otwarcie 
Sezonu 2008.

– Rajdy: wiosna, lato, jesień, zima w ramach im-
prezy Cztery Pory Roku z Nordic WALKING 
w Barlinku.

2007 2008
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Koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej
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– Zwiedzanie Barlinka  z Nordic Walking  dla 
grup zorganizowanych.

– Szkolenia Nordic Walking .
– Środowe spacerki z Nordic Walking.
– Wystawa w Książnicy Pomorskiej „Barlinek 

w obiektywie”.
Razem uczestników imprez: 2095 

Wydawnictwa 
2007 r.:
– wydano 14 widokówek i 2 karty pocztowe,
– Kalendarz imprez na 2007r.,
– folder –Europejska Stolica Nordic Walking – BIS 

Media Bydgoszcz,
– folder i ulotka – Europejska Stolica Nordic Wal-

king - Dom Marki VON Jastrov, 
– Kalendarz imprez – „Lato w Barlinku 2007”,
– komplet mapek:„Szlaki  rowerowe i piesze Bar-

linka i okolicy”,
– składanki z zaproszeniem na koronacje Królowej 

Puszczy,
– barlineckie  kartki z okazji Bożego Narodzenia,
– tablica informacyjna opracowana wspólnie z Prze-

lewicami – zapraszająca do Barlinka i Przelewic.

2008 r.:
– 6 widokówek i 7 kart pocztowych,
– teczka z pastelami i fotogra*ami o Barlinku - 

„Barlinek - 730 lat”,
– folder: Gotyk w Barlinku i Prenzlau,
– komplet mapek siedmiu tras Centrum Nordic 

Walking w Barlinku,
– zakładki do książek,
– mały folder „ Szlakiem szachowego Mistrza 

Świata E. Laskera”,
 Dla Stowarzyszenia Lider Pojezierza CIT opra-

cował materiały dotyczące dwóch ponadregio-
nalnych tras:

–  „Zakony i Kościoły Pojezierza”,
–  „Parki, Lasy, Drzewa”.
Na trasach tych  na terenie naszej gminy przygo-
towano tablice informacyjne punktów zwiedzania.

Promocja
2007 r.:
– Targi turystyczne w Berlinie,
 Barlinek prezentował się na scenie „Polski” na targach 

ITB. Prezentacji dokonała Królowa Puszczy Barli-
neckiej ze Stefanem Möllerem oraz przyjęty wielkim 
zainteresowaniem Zespół Tańca „Uśmiechy”.

– Targi Edukacyjne Absolwent 2007,
– Targi Tour Salon Poznań 2008,
– Targi „Piknik nad Odrą” 11-13 maj 2007,
– Dni Europy Eurodystryktu Oderland-Nadodrze 

(EDON),
– Dni Województwa Zachodniopomorskiego w 

Poznaniu.

2008 r.:
–  ITB Berlin,
–  Dni Województwa Zachodniopomorskiego we 

Wrocławiu,
–  Targi Tour Salon Poznań 2008,
–  Festyn Sportowy w Kargowej,
–  Targi Jesień 2008 Glisno.

Promocja internetowa: Ważnym narzędziem pro-
mocyjnym jest prowadzona strona: www.it.barlinek.
pl, która zawiera wszelkie aktualizowane na bieżąco 
informacje o atrakcjach dziedzictwa kulturowego 
oraz o walorach przyrodniczych i antropogenicznych. 
Strona zawiera również wiele informacji praktycz-
nych oraz aktualną bazę noclegową i gastronomiczną. 
Strona działa w języku niemieckim i angielskim. 
Inne strony internetowe, na których CIT umieścił 
reklamę 
– www.odkryjnasze.pl, www.odleglości.pl, www.
barlinek24.pl, www.pfnw.eu, www.barlinek,.cais-
sa.com.pl, www.*t.pl, www.wikipedia.org, www.
pojezierza.com.pl, www.zachodniopomorskie.pl, 
www.mapa.szukacz.pl, www.mapy.google.pl.

CIT przekazuje informacje do mediów zapraszając 
do współpracy i informując o aktualnych wydarze-
niach. Pracownicy CIT udzielili kilku wywiadów 
o turystyce do radia Szczecin , Gorzów oraz TVP 1 
Szczecin, TVP 3, Gazety Lubuskiej oraz Kuriera 
Szczecińskiego. CIT przekazał również materiały 
do specjalnej radiowej  audycji polsko-niemieckiej  
emitowanej przez Radio TEDDY oraz Ośrodek Pol-
skiej Informacji Turystycznej w Berlinie. Głównym 
celem programu była promocja rodzinnego wy-
poczynku w Polsce dla rodzin z dziećmi z Berlina 
i okolic oraz z Brandenburgii.

CIT współpracuje  z ponadregionalnymi rozgło-
śniami radiowymi: Polskie Radio Szczecin, Radio Eska 
Gorzów, Radio Eska Zielona Góra, Radio VOX.fm 
Lipiany, RMF FM; prasą ponadregionalną: Gazeta Wy-
borcza, Obserwator Zachodniopomorski, Wiadomo-
ści Turystyczne, Gazeta Lubuska, Kurier Szczeciński; 
ponadregionalnymi stacjami telewizyjnymi: Teletop 
Gorzów, TVP Szczecin oraz mediami lokalnymi: Echo 
Barlinka, Puls Barlinka, Barlinek24.pl.

Centrum przygotowało projekt „Programu 
Rozwoju Turystyki w Barlinku na lata 2007-2013”.

Sobótka
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Mając na uwadze dobre stosunki z naszymi 
sąsiadami zza Odry oraz aspekt łatwiejszego po-
zyskiwania funduszy europejskich Gmina Barli-
nek 30.02.2007 r. przystąpiła do Eurodystryktu 
Nadodrze – Oderland, które jest porozumieniem 
polskich i niemieckich gmin z terenów przygra-
nicznych.

Inicjatywa ma charakter porozumienia pomiędzy 
gminami, które za cel stawia wspieranie regionu 
Nadodrza. Działania obejmują rozwój gospodarki, 
kultury, współpracę samorządów, skupienie ist-
niejącego potencjału społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego, stworzenie wspólnych struktur 
promocji regionu.

Od 21 grudnia 2007 na granicach lądowych 
i morskich zaprzestano kontroli celnych mię-
dzy Polską a państwami Unii Europejskiej a to 
wszystko dzięki wejściu w życie układu z Schen-
gen. Odtąd Unia Europejska stanęła przed nami 
otworem, ale to nie znaczy, żeby zamykać się 
na inne państwa spoza Unii. W kwietniu 2007 
r. przyjęliśmy burmistrza ukraińskiego miasta 
z obwodu sumskiego pana Ivana Vlasyka, za-
poznając z funkcjonowaniem samorządu, go-
spodarką komunalną, oraz rozwojem lokalnej 
przedsiębiorczości.

+% ,& -*#*$
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Współpraca z niemieckim 
miastem Schneverdingen

W dniach 15-18.06.2007 w Schneverdingen 
70-osobowa grupa z Barlinka wzięła udział w 
spotkaniu 3-stronnym z okazji Dni Schneverdin-
gen. Barlinek reprezentowały: Uśmiechy, Feeling, 
Retro, Promyczki, Presto, Orkiestra Dęta Andrze-
ja Jędrzejaka, Królowa Puszczy Barlineckiej oraz 
przedstawiciele Ratusza. 

 W rok później w dniach 27-29.06.2008 part-
nerzy z Niemiec zrewanżowali się 80-osobową 
grupą swoich zespołów podczas obchodów Dni 
Barlinka w ramach jubileuszu 730-lecia miasta. 

Dni Barlinka 2008, gośćmi Królowej Puszczy Barlineckiej 
byli m.in. Królowa Wrzosów ze Schneverdingen i Królowa 
Łabędzi z Prenzlau

Konkurs plecenia wianków świętojańskiech, na zdj. dziew-
czeta ze Schnevedringen

Rajd Nordic Walking z udziałem gości ze Schneverdingen
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Przyjechały osoby, które już dobrze znają Barlinek 
i mają tu przyjaciół, oraz osoby, które przygodę z 
naszym miastem dopiero rozpoczynają. 

W sierpniu 2008 Królowa Puszczy Barlineckiej 
Magdalena Adamiok wzięła udział w ceremonii 
koronacji Królowej Wrzosów oraz jako gość ho-
norowy udział w barwnej paradzie. 

Współpraca szkolna Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Barlinku oraz KGS Schneverdingen jest 
wciąż kontynuowana. 23.09-28.09.2007 odbyło 
się po raz kolejny spotkanie młodzieży szkol-
nej ze Szwecji, Niemiec i Polski. Tym razem w 
Schneverdingen zaplanowano bogaty program 
edukacyjny i rozrywkowy. Zgodnie z zasadami 
tego typu wymian młodzież mieszkała u niemiec-
kich rodzin. Zorganizowano wizytę w lokalnym 
radio, gdzie grupa nagrała po niemiecku audycję 
o Barlinku, były gry i zawody sportowe, spacery 
po kwitnących wrzosowych polach, rezerwacie 
przyrody. Nie zabrakło też szalonych atrakcji w 
Heide Parku w Soltau oraz zwiedzania statkiem 
Hamburga.  

Kilka dni po powrocie PG nr 1 w Barlinku go-
ściło niemieckich nauczycieli z dyrektorem KGS 

Wolfgangiem Winterem na czele. Nauczyciele brali 
udział w lekcjach pokazowych, zajęciach pozalek-
cyjnych a na koniec odbyła się wspólna konferen-
cja na temat „Aktywizujących metod nauczania”.

Ochotnicza Straż Pożarna z Barlinka dzięki 
wieloletniej przyjacielskiej współpracy z jed-
nostką Straży Pożarnej w Schneverdingen zyskała 
dwa średnie pojazdy gaśnicze marki MAGIRUS 
DEUTZ (w bardzo dobrym stanie technicznym). 
Przekazanie pojazdów odbyło się 30 marca 2007 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Janowo w 
obecności władz miejskich, powiatowych, bur-
mistrzów obu miast oraz zwierzchników obu 
jednostek. 

Również miłośnicy szachów z Barlinka i Schne-
verdingen zrzeszeni w klubach szachowych znajdu-
ją okazję do spotkania się w ciągu roku i rozegrania 
wspólnej partyjki szachów oraz do zorganizowania 
międzynarodowego turnieju.

Parada podczas Koronacji Królowej w Schneverdingen

Z okazji 730-lecia Barlinka miasto otrzymało ławeczkę 
partnerską od miasta Schneverdingen

Pożegnanie gości z miasta partnerskiego Courrieres z Francji

Rzemieślnicy z Ingatorp ze Szwecji
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Współpraca ze szwedzkim miastem Eksjö

Nawiązana kilka lat temu współpraca szwedz-
kiej szkoły gimnazjalnej w Eksjö z Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Barlinku rozwija się obiecu-
jąco. 11-15 września 2006 w Barlinku gościliśmy 
szkolną grupę z Eksjö. Młodzież rozegrała mecz 
piłki nożnej i mecz szachowy oraz zawody w krę-
gle. Poza sportową rywalizacją grupy realizowały 
projekt historyczny dotyczący II wojny światowej i 
obozów koncentracyjnych. Do tradycyjnych punk-
tów programu przeszły wizyty w Domu Dziecka w 
Barlinku oraz organizowanie miłych niespodzianek 
dla jego wychowanków. 

We wrześniu 2008 grupa 22 uczniów pod opieką 
pana Janusza Ferbesa z Publicznego Gimnazjum nr 
1 spotkała się w Szwecji z młodzieżą, którą prowadzi 
pan Stig Axelsson. W ramach tegorocznej współpra-
cy realizowano projekt ekologiczny i historyczny (II 
wojna światowa) w oparciu o komunikację w języku 
angielskim. 

Do większej wymiany mieszkańców doszło 
podczas jubileuszowych Dni Barlinka w czerwcu 
2008, kiedy to mogliśmy gościć partnerów z Eks-
jö  i podziwiać pokazy młodzieżowego zespołu 

rockowego, chłopięcego zespołu jazzowego, po-
kazu staroszwedzkiego rzemiosła i tradycji ludzi 
północy. Przyjechali również ojcowie miasta w 
osobach Burmistrza i Dyrektora Eksjö oraz jako 
obserwatorzy: przedstawiciele kościoła luterań-
skiego z Eksjö.

Współpraca z francuskim miastem Courrieres 

Wymiana z tą francuską gminą tradycyjnie opiera się 
na corocznej wymianie pracowników samorządowych 
i zespołu tanecznego „Uśmiechy” z młodzieżową grupą 
teatralno-taneczną z Courrieres. 

W dniach 28.06-04.07.2007 barlinecka grupa 
pojechała za zaproszenie Mera Courrieres – Chri-
stopha Pilch. Podczas tygodniowego pobytu grupa 
dorosłych (przedstawiciele jednostek gminnych: 
OPS, ZEASz, BOK oraz Ratusza) zwiedziła miasto, 
obejrzała inwestycje gminne: m.in. odremontowany 
dom opieki dla osób starszych, nowoczesne przed-
szkole ze żłobkiem, tereny pokopalniane o pow. 14 
ha przebudowane na składy wielkich sieci handlo-
wych oraz na terminale przeładunkowe (inwestycja 
pod nazwą Delta 3), kopalnie przerobione na biura 
komercyjne i hale wystawiennicze. 

Dni Europy w Barlinku, maj 2008
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Natomiast 40 osobowa grupa dzieci z zespołu 
Uśmiechy doświadczyła gościnności francuskich 
rodzin podczas wieczoru francuskiego oraz wielu 
atrakcji jak park rozrywki, basen i akwarium wodne 
w Boulogne, zwiedzanie Paryża i Arras. 

Zespół również dał występ taneczny dla dzieci z 
przedszkoli z Courrieres. 

W okresie 04.07-10.07.2008 zrewanżowaliśmy się 
naszym francuskim partnerom goszcząc u siebie 
młodzież i delegację z merostwa.. Kulminacyjnym 
punktem pobytu był wspólny polsko-francuski kon-
cert 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 nowymi inwestycjami 
w Barlinku: *rmą Gometal, Barlinek Inwestycje oraz 
z gospodarką komunalną miasta. Goście zostali mile 
przyjęci przez Towarzystwo Przyjaciół Dziedzic, 
które pochwaliło się historycznymi zbiorami mu-
zeum Woldenberczyków oraz zapoznało z nowymi 
szlakami Nordic Walking.

Współpraca z niemieckim miastem Prenzlau

O*cjalna umowa o partnerstwie została podpi-
sana w grudniu 2004 r. i jest to nasz najmłodszy sta-
żem partner, jednak współpraca z tym niemieckim 
miastem przebiega bardzo intensywnie. Zawdzię-
czamy to do*nansowaniu ze środków unijnych, 
bliskiemu położeniu oraz podobnym problemom 
występującym na terenie przygranicza polsko-nie-
mieckiego. 

Pomoc *nansowa Unii Europejskiej przyczyniła 
się do zrealizowania kilku wspólnych projektów 
polsko-niemieckich m.in. Barlinek opracował swoją 
markę by wyróżnić się spośród wielu  gmin poje-
zierza i od teraz promować się jako „Europejska 
Stolica Nordic Walking” pod hasłem „Barlinek 
– to mnie rusza”. W kolejnym projekcie wytyczono 
 i oznakowano sieć ścieżek do spacerowania w naszej 
gminie, zorganizowano wspólne polsko-niemieckie 
rajdy piesze i imprezy integracyjne. 

Barlinek był partnerem targów seniora w Pren-
zlau p.t. „Die 50 plus – targi dla ludzi w kwiecie 
wieku” zorganizowanych w dniach 28-29 marca 
2008, gdzie Barlinecki Klub Seniora przygotował 
występ artystyczny oraz  prezentację kulinarną 
i rękodzieło.

Z kolei niemieccy partnerzy odwiedzali nas m.in. 
1-2 maja 2008 z okazji Jarmarku Ceramicznego, 
uczestniczyli w jubileuszowych Dniach Barlinka 
2008 oraz w Barlineckim Lecie Teatralnym. 

Na zaproszenie Dominikanerkloster Prenzlau 

nasza młodzież brała udział w kilkudniowych 
warsztatach artystycznych. 

Ważnym wydarzeniem  dla pasterstwa polsko-nie-
mieckiego było otwarcie 15 listopada 2008 wystawy 
barlineckich artystów w Prenzlau.

Współpraca międzynarodowa poza o<cjalnym 
partnerstwem Gminy Barlinek

Od kilku lat Stowarzyszenie Seniorów „Złota 
Strzecha” aktywnie prowadzi współpracę z senio-
rami oraz ze Schwedt i z Prenzlau.

Związek Emerytów i Rencistów kontynuuje prężną 
współpracę z grupą seniorów z Eberswalde, którą 
zainteresowali burmistrzów obu miast.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi „Słonecznik” nawiązał 
kontakt ze stowarzyszeniem niepełnosprawnych w 
Prenzlau. W maju 2008 nasz  Dom Samopomocy 
zaprosił grupę niemiecka na Święto Słonecznika, 
a w czerwcu pojechał z rewizytą na olimpiadę dla 
niepełnosprawnych do Prenzlau. 

W grudniu 2008 miało miejsce kilkudniowe spo-
tkanie z innymi organizacjami zrzeszającymi nie-
pełnosprawnych z Polski i Niemiec. Przygotowane 
zostały występy artystyczne, śpiewanie kolęd oraz  
wymiana doświadczeń.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku kontynuuje 
współpracę ze szkołą w Kleinmachnow w Niem-
czech odwiedzając partnera w grudniu 2007 i kwiet-
niu 2008 oraz ze szkołą na Węgrzech z Balatonfuzo 
goszcząc ich w październiku 2007 i maju 2008.

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku brało 
udział w wieloetapowym projekcie młodzieżowym 
„Wir leben in Europa” organizowany przez Krajowy 
Związek Domów Młodzieży Brandenburgii oraz 
Stowarzyszenie Kobiet z Prenzlau.

Szkoła Podstawowa nr 1 „Klub Przyjaciół Come-
niusa” od kilku lat angażuje się w projekty ekolo-
giczne  m.in. ze szkołami w Estonii, Turcji, Szkocji 
i Wielkiej Brytanii.

Szkoła Podstawowa w Mostkowie kontynu-
uje kontakty ze schroniskiem młodzieżowym  
w Prenzlau oraz internatem młodzieżowym w 
Rugaciszkach na Białorusi.
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Sprawna obsługa ludności jako jedno z klu-
czowych działań, jakie stoją przed administracją, 
jest ważnym elementem struktury organizacyjnej. 
Dlatego też utworzenie stanowiska pracy zajmu-
jącego się bezpośrednio obsługą ludności było 
niezmiernie istotne dla zwiększenia funkcjonal-
ności Urzędu.

Nasz Urząd postawił sobie za zadanie osiągnąć 
wysoki poziom usług administracyjnych. Jakość 
tych usług nie polega na spełnianiu oczekiwań 
klientów w aspekcie przedmiotu rozstrzygnię-
cia, ale na zapewnieniu temu rozstrzygnięciu 
postępowania zgodnie z prawem, prowadzonego 
sprawnie i bez zbędnej zwłoki, wspartego rzetelną 
i wyczerpującą informacją z właściwą, życzliwą 
obsługą. Postawiliśmy sobie za cel zapewnienie 
organizacyjnego ładu wewnętrznego w Urzędzie, 
osiągnięcie pożądanego poziomu współdziałania 
i funkcjonowania wszystkich jednostek organi-
zacyjnych, a także wdrażanie coraz sprawniej-
szych technik pracy biurowej i stworzenie nowej, 
bardziej funkcjonalnej struktury przestrzennej 
Urzędu. Od początku roku 2007 na parterze bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Barlinku zostało 
uruchomione Biuro Obsługi Interesanta, którego 
celem jest:

– wyeliminowanie nieefektywnego pierwszego 
kontaktu klienta z urzędem poprzez stworzenie 
możliwości zetknięcia się przez niego od razu z 
osobą dysponującą kompletem informacji

– wyeliminowanie niekorzystnego zjawiska braku 
zrozumienia ważności petenta i jego indywidu-
alnych wymagań

– usprawnienie kontaktu z mieszkańcami poprzez 
przyspieszenie dostępu do informacji

– wyeliminowanie przemieszczania się klientów 
po terenie Urzędu poprzez stworzenie wyod-
rębnionego funkcjonalnie, łatwo dostępnego 
miejsca dostępu do informacji

– zmniejszenie obciążenia pozostałych pracowni-
ków problemami operacyjnymi poprzez prze-
niesienie obowiązków udzielania informacji na 
BOI

– zagwarantowanie bezinteresowności osób in-
formujących poprzez oddzielenie stanowiska 
merytorycznie odpowiedzialnego za załatwienie 
sprawy od stanowiska zajmującego się przeka-
zywaniem informacji zainteresowanemu

– przyspieszenie załatwiania spraw np. poprzez 
dostarczanie mieszkańcom niezbędnych formu-
larzy, wyjaśnienie obowiązujących procedur oraz 
posiadania koniecznych dokumentów. 

Uruchomienie BOI usprawniło i podniosło ja-
kość obsługi mieszkańców, którzy mogą w naszym 
biurze otrzymać karty usług wraz z wszelkimi ro-
dzajami druków i formularzy oraz pomoc w ich 
wypełnieniu.

Ponadto od października 2007 r. rozpoczęli-
śmy testy i próby polegające na wprowadzeniu w 
Urzędzie Miejskim w Barlinku od dnia 01 stycznia 
2008 r. systemu elektronicznego  obiegu dokumen-
tów Proton. Proton to rozwiązanie informatyczne, 
które wspomaga obsługę petentów oraz steruje 
przepływem informacji w ramach Urzędu. Roz-
budowane procedury umożliwiają pełny nadzór 

ADMINISTRACJA

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
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nad dokumentami i procesami przetwarzania in-
formacji. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych me-
chanizmów kontroli danych (np. w zakresie czasu 
załatwiania spraw, przekroczenia terminu zała-
twiania spraw, historii czynności wykonywanych 
przez użytkowników, historii wszystkich czynno-
ści wykonywanych w systemie wraz z możliwością 
generowania zestawień kontrolnych), zwiększa 
się przejrzystość funkcjonowania Urzędu, jak i 
terminowość załatwianych spraw. Program jest 
zintegrowany z Elektronicznym Biurem Obsłu-
gi Interesanta, za pomocą którego petenci mogą 
przesłać do Urzędu drogą internetową formularz 

elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem 
cyfrowym. Nasz Urząd jest przygotowany na od-
powiedź na taki wniosek. Do tego celu zostały 
zakupione podpisy kwali*kowane umożliwiające 
dokonywanie przelewów środków *nansowych 
drogą elektroniczną. Tym samym usprawnia-
ją one komunikację pomiędzy interesantami a 
Urzędem.

Wyżej wymienionymi zadaniami oraz obsługą 
Rady Miejskiej zajmuje się Referat Ogólnoorgani-
zacyjny, którym kieruje mgr Ewa Hinc – Dziedziela 
(lat 39).

W związku z poszerzeniem zadań dla samo-
rządów w marcu 2007 r. zmieniła się struktura 
organizacyjna Urzędu Miejskiego a mianowicie: 
doszło stanowisko audytora wewnętrznego a Re-
ferat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego oraz 
Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami przekształcił 
się w Referat Inwestycji, Referat Rozwoju Go-

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BARLINKU

spodarczego i Referat Gospodarki Mieniem Ko-
munalnym i Ochrony Środowiska. Ilość etatów 
wzrosła z 56 do 60,5. Od 01 kwietnia 2008 r. w 
związku z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół został utworzony w Urzę-
dzie Miejskim Referat Oświaty a liczba etatów 
wzrosła do 68,5.

Od listopada 2006 r. do listopada 2008 r. dla 
poprawy warunków obsługi interesantów trwały 
prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego 
przy ul. Niepodległości 20, polegające na wymianie 
elektryki i remoncie ciągów komunikacyjnych wraz 
z pomieszczeniami biurowymi. Na dzień dzisiejszy 

REMONT BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BARLINKU

prace remontowe Urzędu zostały zakończone, kolej-
nym etapem będą prace adaptacyjne pomieszczeń 
sąsiadujących z budynkiem Urzędu i dostosowanie 
ich do potrzeb biurowych.
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Barlinek. . . . . . . 14.209
Błonie  . . . . . . . . . . . . .1
Brunki . . . . . . . . . . . .61
Dziedzice  . . . . . . . .166
Dzikowo  . . . . . . . . .142
Dzikówko . . . . . . . . .78 
Janowo. . . . . . . . . . . .42
Jaromierki. . . . . . . . .34 
Jarząbki . . . . . . . . . . .30
Kornatka . . . . . . . . . .16
Kryń  . . . . . . . . . . . . . .1

Krzynka. . . . . . . . . .229
Laskówko  . . . . . . . . .68
Lutówko  . . . . . . . . .286 
Łubianka . . . . . . . . .186
Moczkowo  . . . . . 1038
Moczydło  . . . . . . . .140
Mostkowo. . . . . . . .863
Niepołcko . . . . . . . . .17
Niewstąp . . . . . . . . . . .5
Nowa Dziedzina  . . .52
Okno . . . . . . . . . . . . . .6

Okunie  . . . . . . . . . . .48
Osina . . . . . . . . . . . .160 
Ożar. . . . . . . . . . . . . .87
Płonno. . . . . . . . . . .348
Podgórze . . . . . . . . . .44
Pustać  . . . . . . . . . . . .16
Rówienko  . . . . . . . . .27
Równo. . . . . . . . . . . .98
Rychnów . . . . . . . . .663
Słowicze  . . . . . . . . . . .6
Stara Dziedzina  . . .136

Strąpie . . . . . . . . . . .180
Sucha . . . . . . . . . . . . . .8
Swadzim  . . . . . . . . . .16
Wiewiórki . . . . . . . . .16
Więcław  . . . . . . . . . .18
Wilcze  . . . . . . . . . . . .16
Żelice . . . . . . . . . . . . .39
Żydowo . . . . . . . . . . .59
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III. Liczba osób zameldowanych na terenie miasta i gminy 2008 r.
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RADA MIEJSKA

Skład Rady Miejskiej w Barlinku V kadencji sa-

morządu 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 Przewodni-

czącego 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 Prawo-

rządności (KOKZiP)

3. Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej, 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)

2.  Kapitułę do spraw nadania medalu „Za zasługi 

dla Barlinka”, w skład której wchodzą: wiceprze-

wodniczący Rady Miejskiej w Barlinku, przewod-

niczący stałych komisji Rady Miejskiej w Bar-

linku oraz przedstawiciele wszystkich klubów 

radnych.

W okresie od 27 listopada 2006 roku do 29 grud-

nia 2008 roku odbyły się 32 Sesje Rady Miejskiej. 

W tym okresie Rada podjęła 432 uchwały. Inicjato-

rem zdecydowanej większości był Burmistrz Bar-

linka wraz z podległymi mu jednostkami. Najczę-

ściej projekty 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 i 2008 rok

– dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Li-

powej na rzecz powiatu w celu modernizacji 

tego obiektu

– zbycie wielu działek w celu realizacji inwestycji 
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mieszkaniowych

– uchwalenie „Strategii Ekorozwoju Miasta i 

Gminy Barlinek”

– uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2007 

– 2010”

– rozpoczęcia procesu prywatyzacji Przedsiębior-

stwa 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 gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek 

na lata 2007 – 2013

– zawarcie porozumienia z gminą Przelewice na 

realizację wspólnej inwestycji pn. „przebudowa 

drogi Rutnica – Rówienko” 

– uchwalenie wieloletniego planu inwestycji go-

spodarki wodno – ściekowej Spółki Wodnej 

Płonia na lata 2007 – 2011 

– utworzenie spółki Przedsiębiorstwo Wodocią-

gowo – Kanalizacyjne „Płonia”

– podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji 

obiektów Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Szkoły 

Podst. Nr 1

– uchwalenie „Programu usuwania wyrobów za-

wierających azbest na lata 2009 – 2030”

– w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do 

Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

– w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pt. „Wspólna Przyszłość Regionu Środkowego 

Nadodrza” finansowanego z Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego

– przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2008 – 2012”.

Z inicjatywy radnych lub Rady podjęto około 

50 uchwał. Dotyczyły one:

– likwidacji Zespołu Administracyjno – Ekono-

micznego Szkół

– przyznania tytułu „Honorowego Obywatela 

Miasta Barlinka” p. Jerzemu Bitlowi

– przyznania medali „Za zasługi dla Barlinka” 

(52 uchwały)

– ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi.

Rada Miejska zajęła również stanowisko w spra-

wie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego na lata 2007-2010” woj. 

zachodniopomorskiego.

Rada Miejska w okresie od listopada 2006 do 

grudnia 2008 odrzuciła dwadzieścia skierowa-

nych przeze mnie projektów uchwał. Do naj-

ważniejszych zaliczam:

– projekt uchwały w sprawie mającej na celu 

zmniejszenie liczby sklepów sprzedających 

wódkę 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 

gospodarczej

– projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży 

Miejskiej w Barlinku

– projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gmi-

ny Barlinek do projektu finansowanego z Unii 

Europejskiej „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Barlinek” 

– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

budowy budynku socjalnego w Mostkowie.



Urząd Miejski

ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, 
tel. 095 7465 540, 
umig@barlinek.pl, www.barlinek.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, tel. 095 7460 014

Barlinecki Ośrodek Kultury
ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek, tel. 095 7462 135, 
bok@barlinek.pl 

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, tel. 095 7462 348

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7, 74–320 Barlinek, 
tel. 095 7462 651, biuro@pecbarlinek.pl 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, tel. 095 7462 311

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanali-
zacyjne Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4, 74-320 Barlinek, tel. 095 7462 100, 
Telefon alarmowy: +48(095) 7479 197,
www.swplonia.pl, biuro@swplonia.pl 

ADRESY
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