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WSTĘP 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organ 

wykonawczy ma obowiązek, co roku do 31 maja, przedstawić radzie roczny raport o stanie 

danej jednostki samorządowej. Z zapisów ustawy wynika, że raport obejmuje podsumowanie 

działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument ten jest przygotowany  

po raz trzeci i obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Dane zawarte  

w raporcie zostały przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Barlinku, gminne 

jednostki organizacyjne, w tym spółki z udziałem gminy. 

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA  

Według danych Urzędu Miejskiego w Barlinku, w latach 2017-2020 liczba ludności 

gminy Barlinek systematycznie zmniejszała się (z 18.592 w 2017 r. do 18.093 w 2020 r.). 

Na koniec kolejnych lat większość wśród mieszkańców stanowiły kobiety (9.667 w 2017 r., 

9.481 w 2018 r., 9.377 w 2019 r., 9.292 w 2020 r.). 

W analizowanym okresie systematycznie spadała liczba osób w wieku produkcyjnym, 

natomiast zwiększała się liczba osób starszych. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 
 

Ludność gminy oraz jej struktura wiekowa w latach 2017-2020 

 
 

 

 

 

18592 18444 18273 18093

8925 8963 8896 8801
9667 9481 9377 9292

13203 13053 12873 12707

0

5000

10000

15000

20000

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

liczba mieszkańców gminy ogółem

liczba mężczyzn

liczba kobiet

w tym liczba mieszkańców miasta

3442 3371 3432 3074

11253 11062 10821 10664

3897 4011 4020 4355

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

liczba osób w wieku poprodukcyjnym

liczba osób w wieku produkcyjnym

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym



Według danych Urzędu Miejskiego w Barlinku, w latach 2017-2020 przyrost naturalny 

w gminie był niekorzystny (-12 w 2017 r., -10 w 2018 r., -34 w 2019 r., - 97 w 2020 r.).  

W latach 2017-2018 przyrost naturalny był na zbliżonym poziomie. W 2019 roku zmniejszyła 

się liczba urodzeń, natomiast w roku 2020  z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 

nastąpił znaczny wzrost liczby zgonów. 

Dane szczegółowe na temat ruchu naturalnego mieszkańców gminy przedstawia 

poniższy wykres. 

 
Ruch naturalny ludności gminy w latach 2017-2020 

 
 

 

Migracja czyli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, 

czasowy, zgłoszenia powrotu z pobytu stałego lub czasowego objęła 1.198 osób. Do innej 

gminy wymeldowały się 107 osób, a  za granice 2 osoby. Nadano 323 numery PESEL. W roku 

2020 Urząd Stanu Cywilnego sporządził 79 aktów małżeństwa, zarejestrował 292 zgony  

(w tym naszych mieszkańców zmarło 255 osób: kobiet-110, mężczyzn-136), sporządził 699 

aktów urodzenia (w tym dzieci naszych mieszkańców -158: dziewczynek -74, chłopców - 84). 

W tut. USC udzielono 41 związków małżeńskich. Do Rejestru Stanu Cywilnego w Barlinku 

wpisano 32 akty stanu cywilnego sporządzone za granicą. W ciągu 2020 roku Urząd Stanu 

Cywilnego wprowadził do Systemu Rejestrów Państwowych poprzez aplikację Źródło – 2.222 

akty stanu cywilnego z papierowych ksiąg, a także wydał 3.760 odpisów z aktów urodzeń, 

małżeństw i zgonów.  

SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

Na koniec grudnia 2020 r. w powiecie myśliborskim zarejestrowanych było 1638 osób 

bezrobotnych, w tym 920 kobiet. W porównaniu do danych na koniec grudnia 2019 r. liczba 

bezrobotnych wzrosła o 241 osób. 

Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2020 r. w powiecie myśliborskim wynosiła 7,9%  

i w porównaniu do końca grudnia 2019 r. (6,7%) wzrosła o 1,2 punktu procentowego. 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. w województwie zachodniopomorskim 

wynosiła 8,3%.  

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. w gminie Barlinek wynosiła 4,1%  

i w porównaniu do końca 2019 r. (3,6%) wzrosła o 0,5%. 
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Bezrobocie w gminach powiatu myśliborskiego na koniec 2019 i 2020 roku 

 

 

Powiat / gmina 
Ogółe

m 

Z prawem do zasiłku Zamieszkali na wsi Wskaźnik 

bezrobocia* 
razem kobiety razem kobiety razem kobiety 

2019 

Myśliborski 1 397 827 153 87 729 464 3,5% 

Myślibórz (m. – w.) 341 194 34 17 237 148 2,9% 

Nowogródek Pom. (wiejska) 101 71 10 5 101 71 4,7% 

Barlinek (m. – w.) 425 256 47 27 157 104 3,6% 

Dębno (m. – w.) 464 270 50 31 168 105 3,7% 

Boleszkowice (m. – w.) 66 36 12 7 66 36 3,6% 

2020 

Myśliborski 1 638 920 206 119 842 517 4,1% 

Myślibórz (m. – w.) 461 245 81 41 304 175 4,0% 

Nowogródek Pom. (wiejska) 113 71 7 6 113 71 5,3% 

Barlinek (m. – w.) 469 258 57 36 160 99 4,1% 

Dębno (m. – w.) 523 301 55 32 193 127 4,2% 

Boleszkowice (m. – w.) 72 45 6 4 72 45 4,0% 

 
* liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 

 
Źródło: opracowanie WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. 

 

Liczba bezrobotnych w gminie Barlinek w porównaniu do roku 2019 zwiększyła się  o 44 

osoby. Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych kobiet, która zwiększyła się o 2  

w porównaniu do 2019 r. jednak stanowiła mniejszy procent w stosunku do  ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych w gminie - 55% niż w 2019 r. – 60,2%. 

 

  



Mapa 1. Wskaźnik bezrobocia w gminach województwa zachodniopomorskiego w grudniu 2020 

roku 

 

 

Źródło: opracowanie WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP.   



Mapa  2. Zmiana wskaźnika bezrobocia w stosunku do grudnia 2019 roku 

 

 

Źródło: opracowanie WUP w Szczecinie na podstawie danych z PUP. 

 

Na mapie nr 1 przedstawiono terytorialne zróżnicowanie bezrobocia na poziomie 

gminnym w województwie zachodniopomorskim na koniec 2020 roku. Wynika z niej, że gminy 

charakteryzujące się wysokim bezrobociem zlokalizowane są głównie we wschodniej części 

województwa, w podregionie koszalińskim (gminy powiatu białogardzkiego), w podregionie 

szczecinecko – pyrzyckim (gminy powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego, 

świdwińskiego, łobeskiego) oraz w gminach powiatu kamieńskiego. Najniższe bezrobocie na 

mapie województwa występuje w gminach powiatu kołobrzeskiego i w miastach na prawach 

powiatu: Szczecinie i Świnoujściu oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie (gminy powiatów: 

polickiego, goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego). Niewysoki poziom bezrobocia 

zauważalny jest także w południowo – zachodniej (gmina Barlinek) i południowo - wschodniej 

części regionu, przy granicy z województwem lubuskim (Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna 



Strefa Ekonomiczna) i województwem wielkopolskim. Na wysokość bezrobocia ma także 

wpływ bliskość granicy z Niemcami.  

Pandemia koronawirusa nie wpłynęła w znacznym stopniu na ranking gmin według wielkości 

bezrobocia i jego terytorialne zróżnicowanie (mapa nr 2). Sytuacja na rynku pracy pogorszyła 

się w całym regionie, przy czym analiza zmian wskaźnika bezrobocia na poziomie gminnym 

pokazuje, że tylko w 9 gminach notowano pozytywne tendencje w stosunku do 2019 roku,  

a największy wzrost bezrobocia zaobserwowano w gminach, w których sytuacja jak do tej pory 

była najlepsza. Największy wpływ pandemii na rynek pracy zauważalny jest w gminach 

powiatu kołobrzeskiego, w których ogromne znaczenie ma branża turystyczna, która w związku 

z obostrzeniami nie mogła normalnie funkcjonować.  

 

  



FINANSE GMINY ZA 2020 ROK 

Zamieszczone informacje stanowią podsumowanie najistotniejszych pozycji budżetu 

zrealizowanych w minionym roku i przedstawiają aktualną sytuację finansową gminy. 

Analiza poszczególnych pozycji dochodów i wydatków służy planowaniu rozwoju  

w poszczególnych dziedzinach, jest punktem wyjścia do podejmowania decyzji strategicznych 

w zakresie planowania i wykonywania przyszłych wydatków budżetowych mających na celu 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców w miarę możliwości finansowych. Zebrane dane stanowią 

źródło informacji pomocnych w analizie wieloletniej wskaźników i ocenie różnych zagadnień 

związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy, służą obiektywnej ocenie 

wdrażanych działań.  

 

Budżet gminy to bilans jej dochodów i wydatków.  

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2020 

wyszczególnienie plan wykonanie 
wykonanie  - 

plan 
% planu 

 zł  

dochody 104 869 643 112 520 202 7 650 559 107,30 

wydatki 117 051 643 108 545 340 8 506 303 92,73 

wynik finansowy 
-12 182 000 3 974 862  

deficyt nadwyżka budżetowa 

 

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż kwoty zaplanowane, 

choć na różnym poziomie w poszczególnych pozycjach budżetu, o czym w szczegółach  

w dalszej treści raportu. Ponadto na nadwyżkę uzyskanych dochodów wpłynęło otrzymane 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki przyznane z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na wsparcie zadań inwestycyjnych w latach 

2020 -2022. 

 

Wysokość zrealizowanych ponad plan dochodów wynika z zasady ostrożności planowania, 

natomiast wykonane wydatki to z jednej strony wysoki rezultat prowadzonych zadań 

inwestycyjnych świadczący o rozwoju społeczno – gospodarczym naszej gminy  

i optymalizacja (poza wydatkami obligatoryjnymi i określonymi w ustawowych regulacjach) 

pozostałych bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. 

DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 ROKU  

wyszczególnienie plan wykonanie 
% wykonania 

planu 

 zł zł  

Dochody ogółem 104 869 643 112 520 202 107,30 

           - bieżące  97 186 739 98 945 352 101,81 

           - majątkowe 7 682 904 13 574 850 176,69 



W minionym roku poziom uzyskanych dochodów bieżących Gginy zapewnił 

pokrycie wydatków bieżących; jest to obligatoryjny wymóg w realizacji budżetu i jest 

podstawowym wskaźnikiem kontrolnym sytuacji finansowej gminy. Jednak, aby zapewnić 

stabilną i bezpieczną sytuację finansową gminy, należy czynić starania, aby w kolejnych 

latach generować wzrost tzw. bieżącej nadwyżki operacyjnej. To z kolei pozwoli na dalszy 

lokalny rozwój.  

W pozycji dochodów majątkowych istotną pozycję stanowią pozyskane środki bezzwrotne: 

 fundusze z Unii Europejskiej,  

 dotacje z budżetu państwa, 

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), 

 Fundusz Dróg Samorządowych, 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

 

Do budżetu wpłynęło w roku 2020 w ramach dofinansowania gminnych inwestycji prawie 

11.540.000 zł; to ponad 85% wszystkich uzyskanych dochodów majątkowych.   

To potwierdzenie bardzo dużego zaangażowania i efektywnego pozyskiwania przez gminę 

środków finansowych, aby sprostać różnorodnym potrzebom inwestując w lokalną 

infrastrukturę. 

Udział dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach majątkowych ogółem jest stosunkowo 

niski i wyniósł 1.807.001 zł (kwota zaplanowana w tej pozycji to 1.500.000 zł), co stanowiło 

13,31% zrealizowanych dochodów majątkowych.  

DOCHODY W 2020 ROKU WG KATEGORII 

wyszczególnienie plan  wykonanie 

%  w 

wykonanych  

dochodach 

Dochody wg wybranych kategorii zł zł  

Transport (drogi) 571 706 1 490 017 1,32 

Handel (targowisko miejskie) 438 883 752 284 0,67 

Gospodarka mieszkaniowa 7 302 723 7 463 805 6,63 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem (podatki i opłaty 

lokalne, udziały w podatku dochodowym) 

31 877 738 33 792 991 30,03 

Różne rozliczenia (subwencje, RFIL) 23 797 883 27 444 256 24,39 

Oświata i wychowanie 2 298 633 1 986 012 1,77 

Pomoc społeczna 3 325 128 3 175 002 2,82 

Rodzina 27 580 938 27 163 038 24,14 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 747 273 5 814 552 5,17 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 220 627 802 0,56 

Pozostałe dochody 2 840 518 2 810 443 2,50 

suma 104 869 643 112 520 202 100 



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

 

O skutecznym pozyskiwaniu bezzwrotnych dotacji i środków unijnych na rozwój inwestycji 

świadczy poniższe zestawienie:  

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY POZYSKANE Z FUNDUSZY UNII 

EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

nazwa programu 

wykonane 

dochody w 

roku 2020 

zł 

opis zadań 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 
752 270 

Budowa miejskiego targowiska przy  

ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 

59 373 
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego 
Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności 

turystycznej 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

zachodniopomorskiego 2014-2020 

918 450 
Rewitalizacja  - termomodernizacja i remont  
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

zachodniopomorskiego 2014-2020 

152 650 
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło 
– termomodernizacja budynku mieszkalnego 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa 
zachodniopomorskiego 2014-2020 

1 253 974 
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. 
„Ekonomika” 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

zachodniopomorskiego 2014-2020 

597 104 
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej 
w Barlinku 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

zachodniopomorskiego 2014-2020 

713 592 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

zachodniopomorskiego 2014-2020 

75 450 Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

zachodniopomorskiego 2014-2020 

109 720 
Rewitalizacja – budowa świetlicy we wsi 
Strąpie 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 
490 183 Budowa świetlicy w Osinie 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 

zachodniopomorskiego 2014-2020 

193 754 
Rewitalizacja – przebudowa stadionu 
miejskiego w Barlinku –Etap II – budynek 

zaplecza stadionu 

Konkurs Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego „GRANTY 

SOŁECKIE 2020” 

10 000 
Grant sołecki – Magazyn gospodarczy sołectwa 

Rychnów 

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego – dotacja 
celowa na prace konserwatorskie, 

restauratorskie zabytków 

10 000 
Zabytki – wykonanie dokumentacji - Mury 
obronne 

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa 

65 278 Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 262 551 Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki 

Fundusz Dróg Samorządowych 1 133 516 Przebudowa ul. Chopina w Barlinku 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (COVID - 19) 
4 648 696 Dofinansowanie inwestycji w latach 2020 -2022 

Program ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018-2020 

93 250 
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych 
ul. Niepodległości w Barlinku 

 11 539 811 podsumowanie 

 

Jeżeli zwrócimy uwagę, że otrzymane w roku 2020 bezzwrotne środki zewnętrzne 

wyniosły prawie 11.540.000 zł, to możemy stwierdzić, że w roku 2020 w prawie 63% źródłem 

pokrycia realizowanych wydatków inwestycyjnych są bezzwrotne dofinansowania. 



W roku 2020 do budżetu wpłynęło 11.539.811 zł dochodów 

majątkowych – dotacji pochodzących ze środków europejskich 

(głównie w ramach działań z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020), 

Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych i innych źródeł na współfinansowanie zadań 

inwestycyjnych (w tym ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Barlinek na lata 2017 -2023). 

 

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W 2020 ROKU 

O niezależności i stabilizacji finansowej w zasadniczym stopniu decyduje udział dochodów 

własnych w dochodach ogółem; w roku 2020 przedstawiał się następująco: 

 

 
 

 

wyszczególnienie 
plan 

zł 

wykonanie 

zł 

%  w 

wykonanych 

dochodach 

ogółem 
Podatki i opłaty lokalne 15 708 850 17 962 824 15,96 

Subwencje 22 671 200 22 671 200 20,15 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa, z tego: 
16 168 888 15 830 167 14,07 

od osób fizycznych 15 688 888 15 241 741 13,55 

od osób prawnych 480 000 588 426 0,52 

razem 54 548 938 56 464 191 50,19 

Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe przeznaczone 
na zadania zlecone do realizacji (szczególnie w sferze 

pomocy społecznej i rodziny)  

42 637 801 42 481 161 37,75 

Suma dochodów bieżących 97 186 739 98 945 352 87,94 

Dochody majątkowe z Unii Europejskiej i innych źródeł 

(w tym z FDS, RFIL) 
6 133 115 11 539 811 10,26 

Dochody ze sprzedaży majątku gminy i przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 
1 549 789 2 008 130 1,78 

Zwrot z rozliczenia z budżetu państwa wydatków w 2019 

r. w ramach funduszu sołeckiego, niewykorzystane środki 

na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 

0 26 909 0,02 

Suma dochodów majątkowych 7 682 904 13 574 850 12,06 

razem 104 869 643 112 520 202 100,00 

 

50 150 176
39 698 826

22 671 200

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY BARLINEK                 
W ROKU 2020 (ZŁ)

DOCHODY WŁASNE (44,57%) DOTACJE (35,28%) SUBWENCJE (20,15%)



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa świadczą o tendencji 

postępu rozwoju gospodarczego gminy. Niestety, pomimo informacji Ministra Finansów  

o planowanej wyższej kwocie w stosunku do roku 2019, do budżetu gminy wpłynęło mniej  

o ponad 377 tys. zł. Dotychczasowe wpływy z tego tytułu przy utrzymującej się dobrej 

koniunkturze gospodarczej dynamicznie rosły stabilizując samorządowe finanse. 

Natomiast podatki, opłaty lokalne, subwencje i udziały w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa stanowiły ponad 50 % ogółu osiągniętych przez gminę dochodów (w roku 

2019 wskaźnik ten wynosił ponad 52%).  

Poziom wpływów dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, na które składają się 

przede wszystkim: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny oraz 

od czynności cywilno-prawnych przekłada się na możliwości inwestycyjne samorządu, 

wskazuje na stopień stabilności i niezależności finansowej gminy.  

Największą pozycją generującą wpływy do budżetu są subwencje (oświatowa, wyrównawcza  

i równoważąca) stanowiące świadczenia państwa na rzecz samorządu w celu realizacji 

obligatoryjnych zadań gminy.   

Istotny udział dotacji z budżetu państwa w pozycji pozostałych dochodów to efekt polityki 

prospołecznej.  

Dotacje celowe to środki finansowe z budżetu państwa przekazywane na realizację określonych 

ustawami zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim  

w sferze pomocy społecznej, rodziny i oświaty. 

WYDATKI BUDŻETOWE W 2020 ROKU  

Analizując niżej zamieszczone wartości, zauważyć należy utrzymujący się duży udział 

wydatków inwestycyjnych.   

 

wyszczególnienie 
plan 

zł 

wykonanie 

zł 

% wykonania 

planu 

Wydatki ogółem 117 051 643 108 545 340 92,73 

           - bieżące  95 467 272 90 180 073 94,46 

           - inwestycyjne 21 584 371 18 365 267 85,09 

% udziału wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem 
18,44 16,92  

 

Bardzo duży poziom wydatków inwestycyjnych to wpływ okresu programowania Unii 

Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020 (szczególnie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Programu Rozwoju 

Obszarów Wielskich) i skuteczne pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych  

na współfinansowanie wielu potrzebnych inwestycji. W większości poziom uzyskanego 

dofinansowania w zawartych umowach kształtuje się na poziomie ok. 65% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji.  

 

Z powyższych zestawień wynika, że bieżąca nadwyżka operacyjna - różnica między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi w minionym roku wyniosła 8.765.280 zł. W porównaniu  

do roku 2019 uległa zwiększeniu. Wynik ten jest bardzo istotny i wpływa na warunki dalszego 



rozwoju inwestycyjnego gminy. Niezbędnym warunkiem prowadzenia gospodarki finansowej 

w sposób racjonalny i zapewniający dalsze dynamiczne zaspokajanie potrzeb mieszkańców  

to dbałość o progresję bieżącej nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie wzrost dochodów 

własnych. 

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

 

kategoria wydatków 
wykonanie   

zł 

%  

 w wydatkach 

ogółem 
Transport (drogi) 5 612 745 5,17 

Turystyka 1 778 942 1,64 

Gospodarka mieszkaniowa 9 610 687 8,85 

Administracja publiczna 6 353 003 5,85 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 695 776 0,64 

Obsługa długu publicznego 679 953 0,63 

Ochrona zdrowia 2 224 493 2,05 

Oświata i wychowanie 31 900 484 29,39 

Pomoc społeczna i rodzina 34 496 857 31,78 

Pomoc socjalna dla uczniów 97 570 0,09 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 292 300 7,64 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 823 659 2,60 

Kultura fizyczna 1 257 408 1,16 

Pozostałe wydatki 2 721 463 2,51 

suma 108 545 340 100,00 
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Z przedstawionej struktury wydatków możemy odczytać, że zdecydowanie największą 

kategorię wśród nich stanowiły wydatki na pomoc społeczną i wspieranie rodziny (31,78%). 

Na drugim miejscu znajdują się wydatki dotyczące oświaty i wychowania, których udział  

we wszystkich wydatkach gminy stanowił 29,39 %.  

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU 

kategoria 
kwota 

wydatków (zł) 

%  w 

wydatkach 

ogółem 

Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe 513 872 2,80 

Drogi publiczne gminne, parkingi 4 695 715 25,58 

Turystyka 1 521 042 8,28 

Gospodarka mieszkaniowa 6 022 346 32,79 

Działalność usługowa (Zwiększenie atrakcyjności strefy 
inwestycyjnej w Barlinku – II etap) 

857 897 4,67 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
administracja publiczna 

288 467 1,57 

Ochrona zdrowia 1 905 465 10,38 

Oświata i wychowanie 133 048 0,72 

Gospodarka komunalna (zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej – parki, miejsca wypoczynku, uzbrojenie terenu, 

kanalizacje deszczowe) 

1 394 664 7,59 

Miejsca kultury i rekreacji, place zabaw, ochrona zabytków 155 982 0,85 

Obiekty sportowe 876 769 4,77 

razem 18 365 267 100,0 

 

 

Dominującą kategorią wydatków są inwestycje dotyczące gospodarki mieszkaniowej, dróg  

i ochrony zdrowia. Niemniej jednak podejmowane działania zabezpieczenia istniejących 

potrzeb mieszkańców skierowane są do różnych obszarów życia. 

 

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń w wydatkach bieżących 

ogółem wyniósł 28,1% (w roku 2019 34,6%). 

 

 

Gmina w oparciu o umowę z firmą ENEA Oświetlenie  

Sp. z o.o. kontynuuje budowę i rozbudowę oświetlenia  

w mieście i na terenach wiejskich. 

 

 

 



WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU  

lp. nazwa zadania 
wydatki  

zł 

w tym wydatki 

ze środków Unii 

Europejskiej, 

budżetu państwa 

i innych źródeł 

dofinansowania 

zł 

1. 
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w 

m. Barlinek ul. Gorzowska w ciągu DW 151 
19 828  

2. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - 

Ożar 
494 044  

3. Budowa drogi gminnej w ul. Konopnickiej 487 389 246 850 

4. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) 18 598  

5. Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać 2 057 977 955 541 

6. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki 1 020 044 262 551 

7. Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 133/5 w Mostkowie 116 202 65 278 

8. Przebudowa ul. Chopina w Barlinku 831 324 822 749 

9. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku  40 000  

10. 
Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do 

Strzeleckiej) 
3 542  

11. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku 7 085  

12. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku 11 660  

13. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku 5 547  

14. Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku 87 660  

15. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej 8 687  

16. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap 1 776  

17. 
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - oświetlenie przy 

ul. Polana Lecha  
38 884  

18. 
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa 

Pojezierzy Zachodnich etap II 
5 989  

19. Modernizacja ogrzewania w budynku plażowo - turystycznym 38 450  

20. Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku 1 435 944  

21. 
Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków 

komunalnych w Barlinku 
1 480 492 1 048 188 

22. 
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- 

termomodernizacja budynku mieszkalnego 
253 201 66 686 

23. Termomodernizacja mienia komunalnego 129 840  

24. 
Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 

8 
37 325  

25. Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Żydowo 806  

26. Magazyn gospodarczy sołectwa Rychnów 26 654 10 000 



27. 
Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele 

Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego 
3 466 926 1 470 220 

28. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Mostkowo 17 849  

29. Nabycie gruntów pod drogi gminne 596 951  

30. Zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego 12 300  

31. 
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II 

etap 
857 897 826 978 

32. Zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP 147 194  

33. 
Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy 

Barlinek 
7 204  

34. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka 134 069 93 250 

35. 

Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku - 

ul. Leśna 

87 080  

36. 
Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku - ul. 

Leśna 
45 968  

37. 
Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z 

o.o. 
1 557 000  

38. 
Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. - 

BUDŻET OBYWATELSKI 
348 465  

39. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 1 289 564 1 281 959 

40. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie 
Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza -

Zachodniopomorski Program Antysmogowy   

37 500 37 500 

41. Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze wojew. Nr 151 33 012  

42. 
Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji 

Społecznej 
4 405  

43. 
Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku 

(zwrot pod. z nagrody w konkursie za rok 2019)  
-114  

44. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku 30 297  

45. 
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych 

murów obronnych w Barlinku 
20 100 10 000 

46. Budowa placu zabaw w Dzikowie 8 550  

47. 

Miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa Moczkowo 
(zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej i 

Myśliborskiej) 

7 673  

48. 
Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance - BUDŻET 

OBYWATELSKI 
101 206  

49. 
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w 

Moczkowie 
18 454  

50. 
Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - 

Etap II - budynek zaplecza stadionu 
875 988 429 354 

51. Budowa siłowni zewnętrznej w Równie 781  

 podsumowanie 18 365 267 7 627 104 



74,43% wydatków inwestycyjnych (13.653.240 zł) dotyczy zadań, na które uzyskano 

dofinansowanie, bądź też takich, na realizację których to gmina udzieliła dotacji -wsparcia 

(często jako wkład własny do pozyskanych dofinansowań przez inne podmioty). 

 

  W 2020 roku zrealizowane wydatki 

inwestycyjne stanowiły 16,92% wydatków 

ogółem i 16,32% dochodów ogółem; 

wyniosły ponad 18.365.000,00 zł. 

 

 Inwestycji prowadzonych na terenach 

wiejskich w 2020 roku było 16 (31% 

wszystkich realizowanych inwestycji); 

wydatki opiewały na kwotę prawie 

4.980.000,00 zł i stanowiły ponad 27% 

wszystkich wydatków inwestycyjnych  

w minionym roku. 

 

W infrastrukturę drogową (z uwzględnieniem 

chodników, parkingów i ścieżek rowerowych) 

zainwestowano w 19 inwestycjach (37 % spośród 51 

pozycji inwestycyjnych) kwotę prawie 5.385.000 zł,  

tj. 29% wszystkich wydatków inwestycyjnych  

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W 2020 ROKU 

  

PLACÓWKI OŚWIATOWE PUBLICZNE – DLA KTÓRYCH 

ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA 

Wykonanie  

zł 

Przedszkole Miejskie Nr 1 2 728 116 

Przedszkole Miejskie Nr 2 3 310 980 

Szkoła Podstawowa Nr 1 8 575 709 

Szkoła Podstawowa Nr 4 7 914 470 

Szkoła Podstawowa w Mostkowie 1 942 958 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 419 717 

razem 24 891 950 

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dziedzicach 757 543 

Montessori School Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku 128 550 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Dziedzicach 172 260 

„Akademia Malucha FILOKUBINO” w Barlinku 336 995 

Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie” 771 905 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku 3 641 443 



Niepubliczne Przedszkole „Małe Przedszkole” w Rychnowie 180 228 

razem 5 988 924 

POZOSTAŁE WYDATKI OŚWIATOWE  

Odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych placówek  15 682 

Dowozy szkolne 817 253 

Zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych 179 039 

Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 – ul. Leśna 1 704 

Licencja programu iArkusz, wynagrodzenie komisji (awans zawodowy) 5 932 

razem 1 019 610 

podsumowanie 31 900 484 

 

Niniejszy raport dotyczy podsumowania najistotniejszych wartości wykonania budżetu w roku 

2020, jednak w związku z bardzo istotnym wpływem finansowania zadań oświatowych  

i tendencji zmieniających się nakładów i zaangażowania ze strony gminy zamieszczono poniżej 

relacje dochodów do wydatków oświatowych, w tym szczególnie udział środków 

samorządowych.  Informacje te mają istotną rolę w kształtowaniu wykonania budżetu, ale też 

w realizacji najbliższych planów. 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 
Dochody ogółem 

z tego: 
17 922 036 18 759 915 19 475 956 

subwencja oświatowa, dotacje z budżetu państwa 16 823 849 17 613 740 18 660 648 

Dochody własne jst 1 098 187 1 146 175 815 308 

Wydatki ogółem 

z tego: 
27 879 266 30 090 001 31 900 484 

Wydatki z budżetu gminy 11 055 417 12 476 261  13 239 836 

udział wydatków z budżetu gminy w wydatkach 

ogółem 
39,66 % 41,47 % 41,50% 

 

Dynamicznie rosnące nakłady na realizację zadań oświatowych, skutkują rosnącym udziałem 

własnych środków budżetu gminy. 

 

Na wydatki oświatowe w 2020 roku w łącznej wysokości 

31.900.484 zł składają się środki z budżetu państwa: 

subwencja i dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego, 

fundusze europejskie w wys. 18.660.648,00 zł i własne 

środki samorządowe w kwocie 13.239.836,00 zł. 

 

Wydatki oświatowe w ubiegłym roku 

stanowiły ponad 35% wszystkich 

wydatków bieżących budżetu gminy.  



W budżecie gminy wyodrębnione są środki finansowe stanowiące fundusz sołecki.  

To mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego decydują o realizacji zadań, które służą poprawie 

warunków ich życia i zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności. Środki na ten cel 

zaplanowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzależnione są od liczby mieszkańców 

i dochodów gminy, a ich wykorzystanie przedstawia się następująco: 

WYDATKI SOŁECTW GMINY W RAMACH ZREALIZOWANYCH 

ZADAŃ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020 

sołectwo 
plan 

zł 

wykonanie 

zł 

% wykonania 

planu 

Dziedzice 15 093 4 977 32,98 

Dzikowo 14 921 14 009 93,88 

Dzikówko 11 963 11 963 100,00 

Jarząbki 11 105 10 529 94,81 

Krzynka 20 110 15 769 78,42 

Lutówko 21 953 21 474 97,82 

Łubianka 17 322 16 318 94,20 

Moczkowo 42 878 41 640 97,11 

Mostkowo 42 878 42 747 99,69 

Moczydło 14 150 13 818 97,66 

Okunie 11 148 8 929 80,10 

Osina 21 439 20 645 96,30 

Ożar 14 021 13 192 94,09 

Płonno 23 282 5 132 22,04 

Równo 15 908 14 128 88,81 

Rychnów 33 316 32 200 96,65 

Stara Dziedzina 14 064 11 258 80,05 

Strąpie 17 280 9 999 57,87 

Swadzim 9 733 8 964 92,10 

Żydowo 12 220 10 212 83,56 

razem 384 784 327 903 85,22 

 

 

 

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 

rok kalendarzowy planowane są w oparciu 

o dane poprzedzające o dwa lata: liczbę 

mieszkańców sołectwa, gminy, dochodów 

bieżących gminy i dochodów bieżących na 

mieszkańca w kraju. 

 

  



DŁUG PUBLICZNY – OBLIGACJE, KREDYTY, POŻYCZKI, 

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 

 Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji 

obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2020 roku wynosił 

30.805.912,16 zł. 

W okresie ubiegłego roku gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach  

wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:  

 

 

 

lp. 

 

Tytuł zadłużenia – 

należność główna 

 

Stan na 

początek 2020 

roku 

(-) Spłata zadłużenia w 

2020 roku / *(+) 

zmiana zobowiązań 

wynikająca z 

zawartych umów 

Pozostała kwota 

długu publicznego 

 na dzień  

31.12.2020 r. 

1. 
Pożyczka – WFOŚ 
Szczecin 

52 632,00 - 52 632,00 0,00 

2. Obligacje  –  PKO BP 4 000 000,00 - 2 000 000,00 2 000 000,00 

3. 
Obligacje - BPS 

Warszawa 

8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 

4. 
Obligacje – ING Bank 
Śląski 

18 000 000,00 - 1 000 000,00 17 000 000,00 

5. 

Umowa nienazwana – 

Enea Oświetlenie Sp.  z 
o.o. (poprawa 

efektywności i jakości 

oświetlenia na terenie 

gminy Barlinek) 

401 859,16 

- 106 850,24 * 

- 43 365,92 ** 
 

251 643,00 

6. 

Umowy, porozumienia 

dotyczące wykupu 

gruntów  

351 421,00 
+ 331 137,00 
- 506 018,00 

176 540,00 

7. 
Obligacje –NWAI Dom 
Maklerski 

0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 

 suma zobowiązań 

kwota długu 
30 805 912,16 + 2 122 270,84  32 928 183,00 

 
*zmiana umowy 

**spłata zobowiązań 

 

W ubiegłym roku z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 582.658,51 zł 

odsetek (w roku 2019  648.953,13 zł). 

 

 

 

 



PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU 

 

wyszczególnienie plan wykonanie % 

Przychody ogółem: 

 z tego: 
 zaciągnięcie długu zwrotnego 

 wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 

 przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków 

nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach 

 z tytułu udzielonych pożyczek 
(Szpital Sp. z o.o.) 

16 134 632,00 

 
9 681 675,49 

5 112 991,11 

 

 
1 339 965,40 

11 952 956,51 

 
5 500 000,00 

5 112 991,11 

 

 
1 339 965,40 

74,08 

 
56,81 

100,00 

 

 
100,00 

Rozchody ogółem: 
 z tego: 

 wykup innych papierów 

wartościowych 

 spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 

 udzielone pożyczki (Szpital Barlinek 

Sp. z o.o.) 

3 952 632,00 

 
3 000 000,00 

 
52 632,00 

 

900 000,00 

3 952 632,00 

 
3 000 000,00 

 
52  632,00 

 

900 000,00 

100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 

100,00 

   

 

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2020 roku:  

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 32.928.183,00 zł.  

 

 

Relacja zobowiązań zaliczanych do długu 

publicznego do dochodów ogółem na koniec 

2020 roku wyniosła 29,26% i zmniejszyła się  

w stosunku do roku 2019 (30,99%). 

 

 

  



HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH ORAZ WYKUP 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WYNIKAJĄCE WYŁĄCZNIE  

Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH 

 

lata suma 

Emisja obligacji 

w latach 2009-

2011 i pożyczka 

z Funduszu 

Ochrony 

Środowiska 

Emisja 

obligacji 

2018 

Emisja 

obligacji 

2019 

Emisja 

obligacji 

2020 

Razem przychody 59 152 632 27 652 632 18 000 000 8 000 000 5 500 000 

Spłata obligacji w latach 

2012-2020 
26 000 000   

 
 

Spłata pożyczki z 

WFOŚ w latach 2012-

2020 

652 632   

 

 

Razem rozchody do 

roku 2019 
23 652 632 23 600 000 0 0 0 

Rozchody w roku 2020 3 052 632 2 052 632 1 000 000 0 0 

Dług publiczny 

na 31.12.2020 

 (przychody – 

rozchody) 

32 500 000 2 000 000 17 000 000 8 000 000 5 500 000 

Harmonogram wykupu obligacji w latach 2021 - 2030 

2021 3 000 000 2 000 000 1 000 000   

2022 2 000 000 0 2 000 000   

2023 6 000 000 0 2 000 000 4 000 000  

2024 6 000 000 0 2 000 000 4 000 000  

2025 2 000 000 0 2 000 000   

2026 2 000 000 0 2 000 000   

2027 4 000 000 0 2 000 000  2 000 000 

2028 5 500 000 0 2 000 000  3 500 000 

2029 2 000 000 0 2 000 000   

2030 0 0 0 0 0 

 

O sytuacji finansowej gminy decyduje obsługa zobowiązań, których spłata (rozchody) 

zmniejsza dług publiczny, planowana ostateczna spłata zadłużenia z lat 2009 -2011 nastąpi  

w roku 2021. Koszt obsługi długu z obligacji jest obecnie zdecydowanie niższy (instrument 

odporny na kryzys), a obligacje komunalne są dużo bardziej elastyczne niż kredyt bankowy. 

Spłatę długu należy dostosować do możliwości budżetowych gminy. 

  



Zakłada się, że jednostka samorządu terytorialnego o stabilnej sytuacji finansowej 

powinna generować nadwyżkę budżetu bieżącego w stosunku do dochodów ogółem  

na poziomie 8 – 10%. Wskaźnik zdolności kredytowej naszej gminy kształtuje się na poziomie: 

 

lata 

dochody 

ogółem 

zł 

dochody 

bieżące   

zł 

wydatki 

bieżące 

zł 

nadwyżka 

operacyjna 

bieżąca  

zł 

relacja nadwyżki 

operacyjnej do 

dochodów 

bieżących 

relacja 

nadwyżki 

operacyjnej 

do dochodów 

ogółem 

2015 69 540 702 63 987 817 56 061 496 7 926 321 12,38 % 11,40% 

2016 74 850 176 72 977 917 63 755 312 9 222 605 12,64 % 12,32% 

2017 87 958 246 80 913 673 69 971 110 10 942 563 13,52 % 12,44% 

2018 89 758 129 83 084 193 75 492 768 7 591 425 9,14 % 8,50% 

2019 99 416 661 89 530 455 83 696 695 5 833 760 6,52 % 5,87% 

2020 112 520 202 98 945 352 90 180 073 8 765 280 8,86 % 7,79 % 

 

Relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w ostatnim 

roku istotnie wzrosła przesuwając wskaźnik zdolności spłaty zobowiązań zaliczanych do długu 

publicznego. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących kondycję i stabilność 

finansową gminy.  

Coraz większe obciążenie budżetu wydatkami bieżącymi przy jednoczesnym zbyt 

małym wzroście dochodów bieżących, możliwość zwiększenia zadłużenia ponad limit 

wynikający z indywidualnego ustawowego wskaźnika, o ile służy to pokryciu strat  

w dochodach spowodowanych pandemią COVID-19 to wzmożona ostrożność w działaniu; 

należy pamiętać, że zadłużenie to wydatek odłożony w czasie, ale dług trzeba spłacić. 

Należności wymagalne 

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poniżej 

zamieszczono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych wg stanu na 31 grudnia 2020 

roku.  

lp. wyszczególnienie 
na dzień 31 grudnia 2020 r.   

zł 

1. dochód gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego  

i zaliczki alimentacyjnej 
3 843 917 

2. podatki i pozostałe opłaty  

 z tego: 
3 359 977 

a) osoby fizyczne 2 043 467 

b) osoby prawne 1 316 510 

3. szkoły 658 

4. należności z tyt. czynszu 715 479 

5. należności z tytułu gospodarki odpadami 273 701 

6. należności gminy z tyt. udziału w podatku… 57 514 

7. opłaty za przedszkole 5 551 

8. pozostałe wymagalne 

z tego: 
44 458 

a) osoby fizyczne 8 773 

b) osoby prawne 31 872 

c) instytucje niekomercyjne 3 813 

 razem 8 301 255 

 



PODSUMOWANIE 

Przyjęte założenia budżetu w 2020 roku, jako kontynuacji wyznaczonych priorytetów 

rozwoju gminy wymagały szczególnej uwagi w prowadzeniu działalności bieżącej, 

inwestycyjnej i finansowej spowodowane trudnościami i zagrożeniami, jakie pojawiły się wraz 

z sytuacją epidemiczną związaną z COVID -19. 

Regulacje zawarte w przepisach szczególnych pakietu antykryzysowego tzw. „Tarczy 

antykryzysowej” w związku z COVID - 19 nie przyniosły oczekiwanego wsparcia finansowego 

dla samorządu (rekompensaty w utraconych dochodach bieżących) stwarzając realne 

zagrożenie strony dochodowej budżetu gminy. 

Zaplanowanie w uchwale budżetowej dochodów (własnych) z zachowaniem 

szczególnej ostrożności to wykonanie na poziomie 107,30%, optymalizacja wydatków 

bieżących (94,46%) przy jednoczesnym stopniu zrealizowanych dochodów majątkowych  

na poziomie 176,69%, pozwoliły osiągnąć nadwyżkę budżetową w wysokości 3.974.862,51 zł 

przy zaplanowanym deficycie 12.182.000,00 zł. 

Jednak skutki w postaci ubytków w dochodach bieżących w związku z sytuacją 

pandemii spowodowaną wirusem COVID – 19 miały miejsce również w lokalnej gospodarce, 

co w wykonaniu naszego budżetu przede wszystkim spowodowało uszczuplenie w pozycji 

otrzymanych z budżetu państwa wpływach z tytułu udziałów w podatku PIT o kwotę blisko 

450.000,00 zł w stosunku do planu określonego w ustawie budżetowej i dotyczyć będą także 

kolejnych lat. Wprowadzono zmiany w przepisach prawa lokalnego, które stworzyły 

możliwość udzielania ulg podatnikom w podatkach związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej określonych branż. 

Zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza w kraju może powodować dalsze 

ubytki w dochodach gminnych, dlatego też w pierwszej kolejności realizowane były działania 

dotyczące obowiązkowych zadań własnych gminy. Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji,  

z którą mamy obecnie do czynienia i uzasadniony niepokój oraz obawy o kondycję finansową 

samorządu, realizację zadań bieżących ograniczono do wydatków niezbędnych, rezygnując 

między innymi z cyklicznych imprez i spotkań kulturalnych, zwyczajowych zawodów 

sportowych, aby zminimalizować konsekwencje tej nieprzewidzianej sytuacji. 

Niemniej rozwój gminy ma odzwierciedlenie w wykonanych i będących w trakcie realizacji 

licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców w zakresie 

przebudowy dróg, chodników, parkingów i budowy rowerowych tras turystycznych.  W tym 

obszarze prowadzono aż 16 inwestycji. Gmina udzieliła wsparcia finansowego barlineckiemu 

Szpitalowi. Zrealizowane zostały termomodernizacje mienia komunalnego. Zainwestowano  

w kanalizacje deszczowe, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach 

wiejskich. W obszarze infrastruktury oświatowej systematycznie prowadzone są prace 

remontowe i modernizacyjne. Kontynuowane są nakłady na rozbudowę infrastruktury 

sportowej, a przy udziale środków funduszu sołeckiego tworzone są miejsca wypoczynku  

i rekreacji w postaci placów zabaw i siłowni. Mając na uwadze rozwój naszej gminy 

przystąpiono do kolejnego etapu prac w zakresie uzbrojenia terenów pod rozwój działalności 

inwestycyjnej i turystycznej. 



Uzyskane dofinansowanie na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej, Funduszu Dróg 

Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to dochody majątkowe  

w wys. ponad 11.500.000,00 zł. 

Ogółem liczba zadań inwestycyjnych w roku 2020 stanowiła ponad 50 pozycji,  

a co drugie z nich realizowano z udziałem dofinansowania z różnych źródeł. 

Wysokość wydatkowanych w roku 2020 środków finansowych w tych zadaniach to prawie 

13.500.000,00 zł, co stanowiło z kolei 73,37% kwoty wydatków majątkowych. Spośród 

wszystkich inwestycji w 2020 roku 18, tj. co trzecie zadanie dotyczyło terenów wiejskich,  

a kwota wydatkowana na ich realizację to ponad 4.156.000,00 zł. 

Nie rezygnując z lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego należy mieć  

na uwadze zagrożenia dla finansów budżetu gminy, które niosą skutki i trudności na najbliższe 

lata. 

Brak pewności do powrotu tak dobrej koniunktury, jak w minionych latach, zagrożenie 

i niepewność o dalszy rozwój gospodarczy i sytuację finansową przedsiębiorstw czy instytucji 

publicznych przełożą się z pewnością na zmniejszenie dochodów gminy i ryzyko braku 

stabilności finansów publicznych. 

Zarządzanie finansami jest kluczowym czynnikiem i warunkiem prawidłowej realizacji 

celów i zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego. Od jakości i efektywności wszystkich 

etapów procesu zarzadzania, począwszy od planowania, organizowania, poprzez realizację  

i kontrolę zależy wynik finansowy, jaki osiąga gmina oraz w jakim stopniu zaspokaja 

zmieniające się potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Efektywne i zarazem racjonalne 

gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, decyzje podejmowane w ramach 

prowadzonej gospodarki finansowej wpływają na to, czy gmina jest w stanie terminowo 

obsługiwać dług, a także finansować dalszy rozwój. 

 

 



REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY BARLINEK  

W ROKU 2020 

 

Gmina Barlinek uzyskała dochody z tytułu: 

 podatku od nieruchomości w kwocie                                            13.224.345 zł; 

 podatku rolnego w kwocie                                                              1.292.876 zł; 

 podatku leśnego w kwocie                                                                 449.370 zł; 

 podatku od środków transportowych w kwocie                              1.024.560 zł; 

 opłaty targowej w kwocie                                                                    28.986 zł; 

 opłaty od posiadania psów w kwocie                                                   12.666 zł; 

 opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie       4.626.246 zł. 

 

Strukturę dochodów podatkowych  zrealizowanych w roku 2020 przedstawia poniższy wykres 

w procentach. 

 

Podatki i opłaty lokalne realizowane są na podstawie ustaw,  następnie  Rada Miejska 

w Barlinku podejmuje uchwały podatkowe obowiązujące na terenie gminy Barlinek.  

I tak w roku 2020 podatek od nieruchomości realizowany był zgodnie z uchwałą  

Nr XIX/129/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.   

podatek od 

nieruchomości

82,49%

podatek rolny

8,06%

podatek leśny

2,80%

podatek od 

środków 

transportowych

6,39%

opłata od 

posiadania psów

0,08%
opłata targowa

0,18%

PODATKI I OPŁATY W ROKU 2020  



Najwyższe dochody podatkowe uzyskiwane są z podatku od nieruchomości. W roku 

2020 była to kwota 13.224.345 zł i była wyższa od kwoty uzyskanej w roku poprzednim  

o 1.040.294 zł. Zwiększenie wpływów odnotowano w grupie osób prawnych. 

Strukturę podstaw podatkowych w podatku od nieruchomości wg wymiaru 

podatkowego w roku 2020, przedstawia poniższy wykres. 

 

STRUKTURA PODSTAW PODATKOWYCH W PODATKU  

OD NIERUCHOMOŚCI W 2020 R. (wg wymiaru podatkowego) 

 

 

 

Podatkiem od nieruchomości obciążane są budynki i grunty związane z działalnością 

gospodarczą oraz nieruchomości wykorzystywane  na cele mieszkaniowe.  Podział  w kwocie 

podatku wymierzonego przedstawia poniższy wykres.  

 

Grunty związne z 

działalnością 

gospodarczą               

8,348% Jeziora           

0,002% 

Grunty pozostałe        

11,18%

Budynki mieszkalne    

3,66%

Budynki -

działalność 

gospodacza

43,74%

Budynki -

świadczenia 

zdrowotne  

0,32%   

Budynki 

pozostałe     

4,29%

Budowle          

28,46%



PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WG SPOSOBU WYKORZYSTANIA  

NIERUCHOMOŚCI (wg wymiaru podatkowego) 

 

 

 

Realizując dyspozycje uchwały Nr LVII/770/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 

sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy  

de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek w 2020 r. zwolniono 

dwóch przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w łącznej  kwocie  13.831 zł.  

 

W 2020 r. podatnicy nie złożyli wniosków na zwolnienie z podatku z tytułu  tworzenia  

nowych miejsc pracy na terenie gminy Barlinek na podstawie uchwały Nr LVII/771/2014 Rady 

Miejskiej w Barlinku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku  

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Podatek od środków transportowych realizowany był zgodnie z uchwałą  

Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uzyskano dochód  

w kwocie 1.024.560 zł i był on niższy niż w roku 2019 o 161.303 zł.   

 

W porównaniu do roku 2019 stan pojazdów podlegających podatkowi od środków 

transportowych zmniejszył się o 6 pojazdów. 

 

Na koniec 2020 roku obowiązkiem podatkowym objęto:  

 samochody ciężarowe – 74 szt. 

 ciągniki siodłowe i balastowe  – 233 szt. 

 przyczepy i naczepy –  195 szt. 

 autobusy – 26 szt. 

Działalność 

gospadarcza

80,87%

Pozostałe

19,13% 



Zmiany w podatku od nieruchomości w latach 2019 – 2020 przedstawia poniższa tabela. 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2019/2020 

 
 

Lp. 

 Osoby  

prawne 

Osoby 

fizyczne 

Razem 

1 Liczba pojazdów – stan na 

dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

172 

 

362 

 

534 

2 Liczba pojazdów – stan na 

dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

165 

 

363 

 

528 

3 Różnica w okresach 

sprawozdawczych 

2020 r – 2019 r. 

 

- 7 

 

+ 1 

 

- 6 

4 Wpływy w 2019 r. (zł) 489 140 696 723 1 185 863 

5 Wpływy w 2020 r. (zł) 372 471 652 089 1 024 560 

6 Różnica wykonania w 

okresach sprawozdawczych 

2020 r. – 2019 r. (zł) 

 

- 116 669 

 

- 44 634 

 

- 161 303 

 

 

W podatku rolnym i leśnym stawki obowiązujące zostały określone na podstawie komunikatów 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 oraz w sprawie średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa  

za pierwsze trzy kwartały 2019 r.  

 

Uzyskane wpływy z podatku rolnego to 1.292.875,74 zł.  W 2020 roku  podatnikom zostały 

wydane decyzje w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku oraz rozłożenia na raty 

płatności podatku w łącznej kwocie 86.155,47 zł. Ulgi te zostały udzielone w ramach pomocy 

de minimis w rolnictwie. 

 

Podatnikami podatku leśnego są głównie nadleśnictwa posiadające lasy w gminie Barlinek,  

a dochód z tego podatku uzyskano w kwocie  449.369,54 zł. Był on wyższy w porównaniu  

do 2019 roku  o 4.795,33 zł. Przyczyną zwiększenia dochodu jest nieznaczny wzrost ceny 

drewna na potrzeby podatku leśnego, którą określa w Komunikacie Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

 

Wpływy z opłaty targowej realizowano na podstawie uchwały Nr XIV/226/2015 Rady 

Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Opłata pobierana 

była przez inkasenta - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   Sp. z o.o. w Barlinku.  

Uzyskano dochód w kwocie 28.986,90 zł i w porównaniu do 2019 roku wzrósł on o 203,30 zł. 

 



Opłata od posiadania psów wykonana została na podstawie uchwały Nr XLVI/557/2013 

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania 

psów. Wpływy z tej opłaty to kwota 12.666,00 zł i w porównaniu do 2019 roku była ona niższa 

o 8.456,60 zł.  Dochód w tej opłacie uzyskano głównie od posiadaczy psów z terenu miasta, 

gdzie pobór  tego podatku powierzono inkasentowi. Z uwagi na pandemię COVID-19  

i obowiązujący reżim sanitarny, pobór opłaty przez inkasenta był znacznie utrudniony, gdyż ta 

opłata jest pobierana w miejscu zamieszkania podatnika.  

Od 1 lipca 2013 r. objęto nieruchomości zamieszkałe Gminnym Systemem 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2015 roku objęto systemem 

nieruchomości niezamieszkałe, a od 1 stycznia 2016 r. domki i działki letniskowe oraz 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 W roku 2020 dochody z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

realizowane były  na podstawie uchwały Nr V/27/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności oraz uchwały 

Nr XXII/148/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Założeniem ustawowym gospodarki odpadami komunalnymi jest równoważenie 

dochodu z tytułu opłaty z kosztami poniesionymi na Gminny System Gospodarowania 

Odpadami.  

 Wpływy z tytułu opłaty w roku 2020 wyniosły 4.626.246 zł i były wyższe niż w 2019 

roku  o 1.054.554 zł. Od 1 marca 2020 r. wprowadzona została obowiązkowa segregacja 

odpadów i określono wyższą stawkę opłaty dla nieruchomości zamieszkałych w kwocie 21 zł 

od mieszkańca miesięcznie oraz ryczałt dla gospodarstwa domowego w kwocie 94 zł 

miesięcznie. Zostało także wprowadzone zwolnienie w części opłaty z tytułu posiadania 

kompostownika, w którym gromadzone są bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi w wysokości: 

 2 zł na miesiąc od mieszkańca, 

 10 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego. 

Obowiązkiem segregacji objęto również nieruchomości niezamieszkałe. Dla tych 

nieruchomości kwota opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości i pojemności 

zadeklarowanych worków w poszczególnych frakcjach odpadów. 

 

 

 

 

  



Zestawienie dochodów i wydatków Systemu Gospodarki Odpadami w Gminie Barlinek 

przedstawia poniższy wykres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpłaty i zaległości narastająco z tytułu opłaty w roku 2019 i 2020  przedstawia poniższy 

wykres. 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 W LATACH 2019 – 2020 (wpłaty i zaległości narastająco) 
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REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY BARLINEK  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 r. została przyjęta uchwałą  

Nr XVII/243/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 stycznia 2016 r. Dokument  

ten wyznacza kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały 

i zrównoważony rozwój.  

 Dla skutecznej realizacji Strategii utworzony został Wieloletni Strategiczny Program 

Operacyjny (WSPO), który zawiera przedsięwzięcia rozwojowe podejmowane i planowane  

do podjęcia przez gminę. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań operacyjnych 

Strategii corocznie dokonuje się analizy stopnia ich realizacji wg tabeli projektów WSPO. 

Zespół ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii, corocznie dokonuje analizy 

i przygotowuje propozycje korekt planów i propozycje uzupełnienia WSPO o nowe zadania 

oraz następuje aktualizacja nazw, kosztów oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji 

dostosowując WSPO do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).   

W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 przewidziano cele 

strategiczne i operacyjne, które wskazują główne obszary rozwoju i precyzują do czego gmina 

będzie dążyć, są to: 

1. Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców w szczególności 

ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. 

 Wsparcie rozwoju i dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych 

przedsiębiorców. 

2. Wykreowanie Barlinka jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu 

ponadregionalnym w oparciu o zasoby naturalne, w szczególności jezioro w centrum 

miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking. 

 Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu  

o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną. 

 Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich dla ich 

rozwoju oraz podniesienia stopnia spójności z miastem Barlinek. 

Dla każdego z celów strategicznych i operacyjnych zostały wybrane wskaźniki, których 

cykliczna analiza pozwala na ocenę czy Strategia jest realizowana prawidłowo i czy należy 

wprowadzić w niej istotne zmiany. 

W bieżącym roku ze względu na trwające ograniczenia i uwarunkowania wynikające  

z wystąpienia zagrożeń pandemią koronawirusa COVID-19, podobnie jak w zeszłym roku  

odstąpiono od przeprowadzania pozyskiwania i szczegółowej analizy wskaźników wdrażania  

i monitorowania Strategii. Szczegółowa procedura ewaluacji Strategii na podstawie 

wskaźników i decyzja w zakresie konieczności przeprowadzenia jej aktualizacji 

przeprowadzona zostanie po ustaniu pandemii w 2022 r.  

Analizując miniony 2020 rok pod względem realizacji założeń Strategii, w tym  

z wykorzystaniem planów zadań zawartych w Wieloletnim Strategicznym Programie 

Operacyjnym na lata 2019-2023 należy stwierdzić, że: 

 

1. W 2020 roku zostały zrealizowane i ostatecznie zakończone następujące zadania 

inwestycyjne, zapisane w WSPO, jak również dodatkowe wprowadzone do  planu budżetu 

na 2020 r. ze względu ich wpływ na realizację założeń strategii: 



1) Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia 

Rodziny i USC. 

Zakres zadania dotyczył remontu i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. 

W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru przystosowane  

zostały zgodnie z umową dzierżawy na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Szczecinie. Pozostałą część budynku, tj. I piętro oraz poddasze 

przeznaczono na potrzeby społeczne - Centrum Wsparcia Rodziny w ramach zadań 

realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku oraz potrzeby 

administracyjne Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego). W 2019 r. rozpoczęto 

realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  W dniu 26 czerwca 2020 r. 

zakończono inwestycję i proces odbioru budynku. Uzyskano także pozwolenie  

na użytkowanie obiektu. Do połowy października zakończony został proces 

wyposażania poszczególnych pomieszczeń  i udostępniono obiekt dla użytkowników.    

Uzyskano dofinansowanie realizacji tego zadania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości ok. 65% kosztów 

kwalifikowanych.  Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Barlinek na lata 2017-2023.   

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



2) Budowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej.  

W ramach zadania wybudowano jezdnię oraz chodnik o nawierzchni z kostki 

betonowej, kanalizację deszczową, odwodnienie i oświetlenie drogowe. Wykonano 

przejście dla pieszych przy ul. Szosowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie (ok.50%)  

z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało wykonane – odbiór robót nastąpił 

20.05.2020 r.    

 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar. 

Zakres dotyczył budowy drogi o nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z jej 

wzmocnieniem i poszerzeniem, odwodnieniem, oświetleniem drogowym i zatoczką 

przystankową obejmującym cześć ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej we wsi 

Ożar o dł. ok 1,7 km. Zadanie zostało zrealizowane przez powiat myśliborski, który 

uzyskał dofinansowanie realizacji tego zadania z RPOWZ z działania 5.4 - budowa  

i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów). Na podstawie odpowiedniego 

porozumienia gmina przekazała powiatowi dotację celową w wysokości wkładu 

własnego do ww. wniosku.  

 

4) Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać. 

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o istniejącej nawierzchni 

tłuczniowej na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości 

Pustać o długości ok. 2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb.  

z mijankami, zjazdami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie uzyskane 

zostało dofinansowanie (ok.50%) z Funduszu Dróg Samorządowych. W październiku 

2019 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania 

zakończyła się w lipcu 2020 r. 

 

 



 
 

5) Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki.       

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej  

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb.,  

na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb. z mijankami, utwardzonym 

tłuczniowym poboczem oraz uporządkowanie poboczy odpowiednimi nasadzeniami  

i zielenią. Dokumentacja została wykonana i w II kwartale 2020 roku uzyskano 

zezwolenie budowlane. W lipcu 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania. 

Przebudowa drogi została zakończona w październiku 2020 r. Na inwestycję uzyskano 

dofinansowanie z funduszy związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych  

w wysokości 30,3%.                                                 

 
 



6) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej. 

Zadanie dotyczyło dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sportowej 

poprzez jej odwodnienie na odcinku od posesji nr 4 do ul. Strzeleckiej poprzez wpusty 

uliczne, sieć grawitacyjno-tłoczną, z separatorem, osadnikiem i przepompownią  

do istniejącej muldy chłonnej. Odwodnienie części ulicy Sportowej od strony  

ul. Strzeleckiej będzie się odbywać poprzez wpusty uliczne podłączone poprzez studnię 

osadnikową do skrzynek rozsączających z odprowadzeniem wód deszczowych  

do gruntu. Zadanie zostało zakończone odebrane w październiku 2020 r. Wartość 

zrealizowanego zadania to 1.301.883,81 zł. Na realizację zadania uzyskane zostało 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (ok.85%). 

 

 
 



 
 

7) Przebudowa pomostu plaży miejskiej. 

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia kompleksowego remontu pomostu na plaży 

miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez wymianę poszycia, wymianę części 

słupów nośnych oraz odtworzenie części pomostu z dawnej jego konstrukcji. W 2019 

roku zlecona została dokumentacja. Niezbędne zezwolenia uzyskane zostały w marcu 

2020 r. Następnie przeprowadzony został przetarg i w kwietniu podpisana została 

umowa. Zadanie zrealizowane zostało do końca lipca 2020 r. 

 

 



 

 

8) Przebudowa ul. Matejki w Barlinku.  

Zakres zadania dotyczył kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni  

z  jej odwodnieniem  i chodnikami na ulicy o dł. ok. 280 mb. z włączeniem jej  

do wyremontowanej ulicy Podgórnej. W 2019 roku rozpoczęto realizację zadania,  

ze względu na nieprzewidziane okoliczności zakończenie realizacji nastąpiło   

w I kwartale 2020 r. 

 



 

9) Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum  Barlinka.  

W ramach projektu wykonano prace  poprawiające warunki bezpieczeństwa na pięciu 

przejściach dla pieszych na ulicy Niepodległości w Barlinku polegające na budowie 

dedykowanego oświetlenia pięciu przejść dla pieszych, zamontowanie znaków 

drogowych D-6  na tablicach z żółtym tłem, zastosowanie specjalnej nawierzchni dla 

niewidomych przed wejściem na przejście, malowanie pasów, zamontowanie dwóch 

luster poprawiających widoczność na skrzyżowaniu przy dwóch przejściach dla 

pieszych. Dodatkowo przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne dla 

uczestników ruchu. Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum  Barlinka” 

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 

na lata 2018 – 2020” Wartość całego zadania: ok.136.000 zł, wysokość dofinansowania: 

93.250 zł.  

 



 

10) Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej - etap II. 

Zakończono realizację pierwszej części zadania tj. Budowy sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku obejmującej budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 800 m, przebudowę 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci wodociągowej o  długości   

ok. 360 mb. z hydrantami przeciwpożarowymi. Zadanie to wynika z zakresu planów 

rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej PWK „Płonia” Sp. z o.o. Dla powyższego 

zadania PWK „Płonia” w ramach zastępstwa inwestycyjnego przeprowadziła przetarg, 

w wyniku którego wybrano wykonawcę i podpisano na realizację zadania umowę  

z terminem zakończenia do dnia 29 września 2020 r. Zadanie zostało zakończone  

w terminie i odebrane. 

Budowa II odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej na terenie strefy 

inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku oraz budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku wg miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okrętowej oznaczonej symbolem 04-

KD-D wraz z uzbrojeniem w sieci wodociągowo - kanalizacyjne i oświetleniem 

drogowym do obsługi istniejących jak również przyszłych terenów  inwestycyjnych - 

zaplanowane jest do realizacji w 2021 r. 

Na realizację ww. zadań uzyskane zostało dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

(spodziewane dofinansowanie to ok. 85%). 

 

11) Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – oświetlenie przy ul. Polana Lecha. 

Potrzeba realizacji zadania wynikała z konieczności poprawienia warunków 

użytkowania Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim, a w szczególności 

doświetlenia otwartej przestrzeni publicznej w obszarze pomostu i wiaty przy ul. Polana 

Lecha. Obszar ten jest bardzo uczęszczany przez mieszkańców Barlinka i turystów,  

a oświetlenie pozwoli dodatkowo uatrakcyjnić ten teren oraz zapewnić większe 

bezpieczeństwo użytkownikom. Zadanie zrealizowane w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 

odpowiednich pozwoleń i wykonanie robót budowlanych. Zakres robót budowlanych 

obejmował wykonanie linii oświetleniowej i montaż sześciu lamp, zabezpieczeń  

i sterowania oświetleniem. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.06.2020 r. 

Zadanie zrealizowane w sierpniu 2020 r. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

12) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego –Trasa Pojezierzy 

Zachodnich etap II.   

Zadnie dotyczy wprowadzenia nowej organizacji ruchu poprzez oznakowanie oraz 

przebudowę chodnika na ok. 30m odcinku ul.Al.1Maja związaną z przejściem 

regionalnej trasy rowerowej tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich przez miasto Barlinek, 

w tym przez ulice: 31Stycznia, Jeziorną, Rondo Bankowe, Szpitalną , Mickiewicza  

i Al.1Maja. Zadanie zrealizowane do końca sierpnia przez  Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina udzieliła na ten cel dotacji celowej w wysokości 

ok. 6,5 tys. zł. 

 

2. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy potrzeb realizacji nowych zadań inwestycyjnych 

wprowadzonych przez Radę Miejską do planów inwestycyjnych gminy w kolejnych latach 

(WPF) w przypadku przystąpienia do aktualizacji strategii proponuje się wprowadzić do 

WSPO następujące zadania, które będą w znaczący sposób wspierać realizację strategii 

rozwoju: 
 



1)  Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (plaża). 

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowego odnowienia, remontu i rewitalizacji 

zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej. W 2021 roku 

planowane jest przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie poszukiwania źródeł 

dofinansowania, realizacja nastąpiłaby w latach 2023 i 2024. 

 

2) Budowa ul. Źródlanej w Moczkowie.                                                         

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkowie do terenów 

rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce"  

w Moczkowie poprzez budowę np. ciągu pieszo jezdnego z parkingami. Dodatkowo 

planowane jest przeprowadzenie przejęcia i wykupu części przyległych terenów  

na potrzeby poszerzenia pasa drogowego i miejsc parkingowych. W 2021 roku 

wykonana zostanie dokumentacja, realizacja do 2023 r. 

 

3) Przebudowa ulicy Niepodległości - uspokojenie ruchu. 

W związku z przejęciem ulicy Niepodległości przez gminę po realizacji obejścia  

i zmianie charakteru ulicy planuje się przeprowadzenie jej przebudowy w zakresie 

mającym na celu poprawę bezpieczeństwa dla ruchu pieszego poprzez: budowę 

odpowiednich elementów uspokojenia ruchu, dodatkowego oświetlenia przejść dla 

pieszych, poprawę warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej poprzez 

budowę zatoczek parkingowych. Realizacja dokumentacji 2021 r., realizacja zadania 

2022 i 2023 r. 

 

4) Przebudowa obiektów klubu żeglarskiego "Sztorm".    

Zakres zadania dotyczy remontu i rozbudowy istniejącego budynku socjalno-

magazynowego, pomostów mariny żeglarskiej oraz zagospodarowania terenu. 

Realizacja zadania 2022 r.  
 

      W bieżącym roku ze względu na uwarunkowania wynikające z trwającej pandemii 

COVID-19, jak również to, że realizacja Strategii Gminy Barlinek oceniana na podstawie 

dotychczas zrealizowanych zadań, w tym zaplanowanych w WSPO przebiega zgodnie z jej 

założeniami ponownie podjęta została decyzja o odstąpieniu od pozyskiwania i szczegółowej 

analizy wskaźników wdrażania i monitorowania Strategii. Wynika to również z faktu,  

że ze względu na zbliżający się nowy okres programowania funduszy unijnych 

prawdopodobnie w 2022 roku będzie musiała zostać przeprowadzona aktualizacja Strategii 

Gminy Barlinek.  

   

  

 

   

  



GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINY 

LOKALNE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

MIENIEM KOMUNALNYM GMINY: 

Uchwała Nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie 

określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczenia, obciążania nieruchomości oraz ich 

części, stanowiących własność Gminy Barlinek. 

W roku 2020 zawarto: 

 22 umowy na dzierżawę nieruchomości. 

W 2020 r. z tytułu  odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne  wypłacono 

kwotę 506 018 zł. 

LOKALNE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM  

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY: 

1) Uchwała Nr XIX/157/2004 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2004 roku 

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot własności 

gminy Barlinek, 

2) Uchwała Nr XLIV/639/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Barlinek. 

 

W 2020 r. na wniosek osób fizycznych lub z inicjatywy gminy dokonano sprzedaży 

5 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Barlinek za cenę 101 133 zł. 

Działając na podstawie umowy w sprawie zasad zarządzania nieruchomościami 

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku administrowało 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy oraz współwłasność gminy i osób 

fizycznych to 157 budynków, w tym: 

 104  budynki stanowiące współwłasność, z tego:  

 99  budynków na terenie miasta, 

 5  budynków na terenie gminy; 

 53  budynki stanowiące własność gminy, z tego:  

 39  budynków na terenie miasta; 

 14  budynków na terenie gminy; 

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem 868 lokali mieszkalnych:   

 820 lokali  mieszkalnych na terenie miasta,  

 48  lokali  mieszkalnych  na terenie gminy. 

 

 

 



INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SOŁECTW GMINY 

BARLINEK  

Status prawny jednostki pomocniczej gminy został uregulowany w art. 35 – 37b ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.).  Zgodnie 

z ustawą jednostki pomocnicze mogą występować w postaci: sołectwa, dzielnicy bądź osiedla. 

Jednostki pomocnicze gminy posiadają własne organy uchwałodawcze i wykonawcze. Zgodnie 

z art. 36 wymienionej ustawy organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie,  

a organem wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz 

członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych  

do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom 

publicznym. 

Rada gminy posiada kompetencje do ustalenia organizacji i zakresu działania jednostki 

pomocniczej. Kwestie te powinny być uregulowane odrębnym statutem, po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami. Jak wynika z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym, każde  

z sołectw musi mieć odrębnie uchwalony statut. Rada gminy nie może, więc podjąć uchwały  

o ustaleniu jednego statutu dla wszystkich sołectw na jej terenie. Charakter danego sołectwa 

(gospodarczy, demograficzny) powinien znajdować swój wyraz w statucie. Każdy ze statutów 

winien zawierać: 

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej, 

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, 

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, 

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów 

jednostki pomocniczej. 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

2014 r., poz. 301 z późn. zm.) Rada Miejska w Barlinku uchwałą nr LII/656/2014 wyodrębniła 

w budżecie gminy Barlinek środki, które zostały przekazane poszczególnym sołectwom  

w ramach funduszu sołeckiego. 

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowane zostało między innymi: 

 zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania zieleni  

na terenach wiejskich, 

 zakup wyposażenia plenerowego, 

 zakup sprzętu AGD i RTV do świetlic, 

 zakup elementów siłowni zewnętrznej, 

 bieżące remonty dróg gminnych, 

 konserwacja i przeglądy roczne placów zabaw na terenach wiejskich, 

 częściowe utrzymanie świetlic wiejskich, 

 doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostek OSP na terenach wiejskich. 

 

 



Kwotowy udział wydatków (w złotych) w ramach przyznanej kwoty funduszu sołeckiego 

w latach 2015-2020 (zadania zaplanowane) 

 

 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w gminie Barlinek funkcjonowało 16 świetlic wiejskich. 

Utrzymanie tych obiektów finansowane jest z budżetu gminy. Należy zaznaczyć, że część tych 

kosztów pokrywane  jest w ramach, wyodrębnionego w budżecie, funduszu sołeckiego. 

W 2020 r. strukturach Urzędu Miejskiego funkcjonowało stanowisko dedykowane wyłącznie 

sołectwom, w ramach którego  zrealizowano następujące czynności: 

 wsparcie merytoryczne planowania działań sołeckich, 

 wsparcie merytoryczne sołectw przy podejmowaniu uchwał w sprawie funduszu 

sołeckiego, w tym w sprawie zmian w funduszu, 

 zarządzanie obiektami sołeckim tj. m.in. prowadzenie okresowych przeglądów, 

drobne naprawy, zapewnienie niezbędnych mediów, 

 realizacja obowiązków wynikających z przepisów budowlanych, których 

wypełnienie jest warunkiem realizacji planów sołectw tj. m.in. opracowanie 

dokumentacji  technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji, 

 realizacja robót budowlanych zaplanowanych przez sołectwa tj. m.in. wybór 

wykonawcy, nadzór nad wykonaniem i odbiór prac, dokonanie niezbędnych 

czynności administracyjnych po ich zakończeniu, 

 pomoc w realizacji działań „miękkich” sołectw np. imprez sołeckich, 

 obsługa umów o użyczenie świetlic wiejskich, 

 pomoc w przygotowaniu wniosków suszowych. 

 

 

 

 



Wykaz  zadań inwestycyjnych w 2020 r. na terenach sołeckich. 

1. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) 

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie  

do drogi wojewódzkiej nr 156 Barlinek -Lipiany, o długości ok. 1 km w technologii drogi 

śladowej (pasy jezdne z betonowych płyt drogowych, uzupełnienia i pobocza tłuczniowe). 

Dokumentacja budowlana nie została zakończona zgodnie z planem w związku z koniecznością 

weryfikacji i zmiany zakresu koncepcji i podziału - konieczność poszerzenia pasa drogowego. 

Pozwolenie na budowę uzyskane zostanie w II kwartale 2021 r., a realizacja zadania nastąpi  

w latach 2023-2024.  

 

2. Przebudowa drogi Dzikowo- Pustać 

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o istniejącej nawierzchni tłuczniowej na 

odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać o długości  

ok. 2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb. z mijankami, zjazdami 

i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie uzyskano dofinansowanie (ok. 50%) 

z rządowego programu  "Fundusz Dróg Samorządowych". W październiku 2019 r. 

rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania, które zakończono w lipcu 2020 r.  

 

3. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki 

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej na odcinku  

od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb., na nawierzchnię asfaltową 

o szerokości 3,5 mb. z mijankami, utwardzonym tłuczniowym poboczem oraz uporządkowanie 

poboczy odpowiednimi nasadzeniami i zielenią. Dokumentacja została wykonana i uzyskano 

zezwolenie budowlane w II kwartale 2020 roku. W lipcu 2020 r. ogłoszony został przetarg  

na realizację zadania. Przebudowa drogi została zakończona w październiku 2020 roku.  

Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (w wysokości 

30,3%).  

 

4. Przebudowa drogi gminnej na dz. 133/5 w Mostkowie  

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia przebudowy drogi wewnętrznej prowadzącej do posesji  

nr 16 we wsi Mostkowo o dł. ok. 130 mb. na nawierzchnię tłuczniowo-betonową. 

Nieruchomość ta przejęta została od KOWR w Szczecinie. Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa udzielił dofinansowania na  jej realizację w kwocie ponad 65 tys. zł. Zadanie zostało 

zrealizowane w listopadzie 2020 r.  

 

5. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku 

mieszkalnego 

Zakres dotyczył termomodernizacji i remontu budynku komunalnego nr 18 w Moczydle, w tym 

modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku na cele świetlicy wiejskiej. W zakresie 

termomodernizacji i remontu zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. przez BTBS. W 2020 r. 

zrealizowano rozszerzony remont i adaptację pomieszczeń świetlicy i zakup pierwszego 

wyposażenia.  



Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie 

wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.   

Zakres prac obejmował: 

 przyłączenie pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego do istniejącej 

świetlicy poprzez wykonanie otworu w ścianie nośnej, 

 wykonanie schodów zejściowych do piwnicy zlokalizowanej pod przyłączanym 

pomieszczeniem, 

 wykonanie sanitariatu oraz aneksu kuchennego w świetlicy, 

 przeprowadzenie niezbędnych przeróbek instalacji wod.- kan. i elektrycznej, 

 przeprowadzenie prac remontowych ogólnobudowlanych. 

Realizację zadania zakończono w 2020 r. 

 

6. Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Żydowo 

W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych oraz mapę do wniosku o warunki 

zabudowy (na potrzeby wyłączenia cz. dz. nr 181/1, obr. Żydowo z produkcji rolnej).  

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, zlecone zostanie geodecie wyłączenie części  

ww. działki z produkcji rolnej. Następnie planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji 

projektowo – wykonawczej oraz uzyskanie braku sprzeciwu do realizacji inwestycji. 

 

7. Magazyn gospodarczy sołectwa Rychnów 

W lipcu 2020 roku została podpisana umowa w ramach, której Województwo 

Zachodniopomorskie udzieliło  dotacji  tzw.  „Grantów sołeckich 2020” na realizację projektu 

pn. „Magazyn Sołecki w Rychnowie”. 

Kwota Grantu sołeckiego w wys. 10 000,00 zł, która nie pokrywała całości wydatków, została 

uzupełniona funduszem sołeckim. Przeprowadzono remont dachu, zastępując starą betonową 

dachówkę dachówką ceramiczną. Otynkowano i pomalowano ściany, wykonano opaskę wokół 

budynku. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy gminy Barlinek z sołectwem Rychnów. 

 

8. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Mostkowo 

W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną, uzyskano wymagane pozwolenia 

i zainstalowano „modułowy” budynek gospodarczy, który może służyć również jako garaż. 

Zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. W 2021 r. sołectwo 

planuje dokończenie prac, tj. montaż koszy do segregacji odpadów, ławek i tablicy 

informacyjnej. 

 

9. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie 

Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie o odpowiednią salę 

gimnastyczną. Dotychczas zajęcia sportowe w okresie jesienno-zimowym muszą się odbywać 

na korytarzach i w klasach. Zakończono uzgodnienia dot. zakresu rzeczowego projektu 

i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji. Zakończenie prac 

projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest do końca września 2021 

r. Możliwy termin rozpoczęcia realizacji zadania to lata 2021-2022. 



10. Budowa placu zabaw w Dzikowie 

W ramach kontynuacji zadania i opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej 

podpisano z osobą prawną umowę na pełnienie funkcji inspektora nad realizacją ww. zadania 

oraz przekazano  sołectwu  plac budowy. Ponadto zakupiono materiały budowlane niezbędne 

do wykonania wylewki pod pomieszczenie gospodarcze oraz zamówiono elementy 

pomieszczenia wraz z montażem. 

Następnie planowany  jest zakup i montaż pozostałych elementów zagospodarowania terenu. 

 

11. Miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa Moczkowo (zagospodarowanie placu 

gminnego przy ul. Wiosennej i Myśliborskiej) 

W ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz opracowana została 

dokumentacja projektowo - wykonawcza. Podpisanie umów na roboty budowlane i pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru planowane jest w II kw. 2021 roku, a zakończenie prac w III kw. 

2021 roku. 

 

12. Mini centrum rekreacyjno-sportowe w Łubiance – Budżet Obywatelski 

Priorytetem było stworzenie w Łubiance miejsca, w którym spotkają się ludzie w każdym 

przedziale wiekowym z wszystkich grup społecznych (zwłaszcza dzieci, młodzież i osoby 

starsze), celem integracji mieszkańców. Zagospodarowanie terenu zwiększyło możliwość 

spędzenia wspólnie wolnego czasu mieszkańców, umożliwiło organizację wspólnych imprez, 

w tym sportowych i rekreacyjnych. Wykonane elementy stworzyły możliwość zdrowej 

rywalizacji i integracji międzypokoleniowej. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 

dedykowanego sołectwom. W ramach inwestycji, która objęła zagospodarowanie terenu 

w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Łubiance, wykonane zostały następujące elementy 

zagospodarowania terenu: 

 wiata, 

 palenisko, 

 stół do szachów, 

 stół do piłkarzyków, 

 grill systemowy betonowy, 

 huśtawka podwójna. 

 

13. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie  

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-

sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkowie. W marcu 2020 r. została wydana 

decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę w zakresie zmiany nawierzchni boiska 

wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół boiska. W związku między innymi 

ze stanem epidemicznym w Polsce - COVID-19 realizacja zadania została wstrzymana.  

W IV kwartale 2020 r. ustalony został nowy harmonogram realizacji zadania, który przewiduje 

zrealizowanie zadania w 2021 r. Gmina wystąpiła o przyznanie dofinansowania z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych (w wysokości 70,00 % kosztów inwestycji).   

 



14. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś 

Zakres zadania dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej od placu zabaw i miejsca rekreacji 

do świetlicy wiejskiej; o długości ok. 350 mb. na nawierzchnię asfaltową, z przystankiem  

i dojściem do świetlicy w budynku komunalnym Moczydło 18 po przeprowadzonej w 2019 r. 

jego termomodernizacji. Na  zadanie wykonano dokumentację. Gmina w 2019 r. uzyskała 

dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Po zmianie zakresu 

zadania dot. Termomodernizacji budynku mieszkalnego przylegającego do obszaru inwestycji, 

w części dot. Pomieszczeń świetlicy zaistniała konieczność przeprowadzenia korekty 

dokumentacji. W II połowie roku przygotowana została dokumentacja projektowa  

na przebudowę drogi gminnej. W grudniu 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację 

zadania. Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu wyznaczono na czerwiec 

2021 r. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-

2023.  

 

15. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i 

aktywności mieszkańców 

Zakres dotyczy zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym Moczydło 18. Gmina 

uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie 

wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.  

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, której 

rezultatem będzie poprawa warunków życia jej mieszkańców, w tym stworzenie przestrzeni 

umożliwiającej realizację szeregu działań aktywizujących i integracyjnych. 

Zakres dotyczy zagospodarowania terenu poprzez budowę dojść, chodników, zieleni 

i utwardzenia gruntu przy budynku komunalnym Moczydło 18 po przeprowadzonej w latach 

2019 - 2020 jego termomodernizacji. 

 

16. Okunie (od drogi powiatowej i części drogi przez wieś) 

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej  

na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi 

o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb. z mijankami 

i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r.   

 

17. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie 

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie od dawnej 

stacji kolejowej do drogi powiatowej nr 1575Z–odcinek od drogi woj. 156 do sklepu, o długości 

ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami  

i kanalizacją deszczową i z separatorem. Planowany termin aktualizacji dokumentacji to 2023 

r. realizacja inwestycji w 2024 r. 

 

 

 

 



18. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach 

Zakres dotyczy kontynuacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku  

z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów  oraz 

modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin realizacji  2022 r.   

 

19. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie 

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej w miejscowości Okunie.  

Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni 

wodociągowej i dokumentacja na budowę  ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie 

programu funkcjonalno-użytkowego.  W zakresie inwestycji prowadzone są starania 

o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania. W przypadku znalezienia źródeł 

dofinansowania realizacja zadania nastąpi 2023 r. 

 

20. Budowa ul. Źródlanej w Moczkowie 

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkowie do terenów 

rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkowie 

poprzez budowę nowej ulicy (nawierzchni jezdni) z ciągiem dla pieszych, zatoczki  

do zawracania pojazdów i parkingami. Dodatkowo planowane jest przejęcie i wykup części 

przyległych terenów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Zlecenie realizacji 

dokumentacji przesunięte zostało na 2021 r. Realizacja inwestycji w 2023 r. 

 

21. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina  

Zakres zadania będzie obejmował budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami 

zlokalizowanymi po trasie sieci w miejscowości Strąpie, Dziedzice i Nowa Dziedzina. 

Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy działek właścicieli 

prywatnych (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku 

inwestycja została zatwierdzona do wykonania zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju  

i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

PWK „Płonia” Sp. z o.o. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.   

 

Natomiast w zakresie bieżących wydatków wykonano punkty oświetleniowe na terenach 

wiejskich, które przedstawia poniższa tabela. 

 

W ramach umowy poprawy jakości oświetlenia w gminie 

Tereny wiejskie Ilość punktów 

świetlnych 

Zakres prac 

Rychnów 3 nowe punkty świetlne, w tym 2 punkty świetlne przy Kościele 

Rówienko 1 nowy punkt świetlny 

Stara Dziedzina 1 nowy punkt świetlny 

Wiewiórki 3 nowe punkty świetlne 



INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA 

W 2020 roku przeprowadzono 30 postępowań dotyczących uzyskania przez wnioskodawców 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć, wśród których  

15  postępowań dotyczyło planowanej budowy farm fotowoltaicznych.  

To przedsięwzięcia:  

1) budowa farmy fotowoltaicznej Barlinek A o mocy do 6 x 1 MW na działkach nr ewid. 

142/25 i 142/26 obręb Ożar, gmina Barlinek; 

2) budowa farmy fotowoltaicznej Barlinek B o mocy do 6 x 1 MW na działce nr ewid. 115 

obręb Osina, gmina Barlinek; 

3) budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb 

Moczkowo, gmina Barlinek; 

4) budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb 

Ożar, gmina Barlinek; 

5) budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb 

Moczkowo, gmina Barlinek; 

6) budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 210/1 i 210/2 

obręb Ożar, gmina Barlinek;  

7) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14/3 obręb Strąpie, gmina Barlinek;  

8) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 167/2, 169, 229/2 i 363/15 obręb Równo, 

gmina Barlinek;  

9) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej 

mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce 

ewidencyjnej nr 159/1 obręb Równo, gmina Barlinek;  

10)  budowa farmy  fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce o nr ewidencyjnym 104/8 obręb Osina oraz na działkach  

o nr ewidencyjnych 106/3 i 106/5 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek; 

11)  budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 

361/13 obręb Równo, gmina Barlinek;  

12)  budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 

27/1 obręb Ożar, gmina Barlinek oraz na działce nr ew. 14/3 obręb Strąpie, gmina 

Barlinek;   

13)  budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 155/1 obręb 

Równo, gmina Barlinek; 

14)  budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce  

o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek; 



15)  budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 184/4 obręb 

Równo, gmina Barlinek.   

 

W 2020 roku realizowano Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz 

z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek. Na jego 

realizację gmina Barlinek uzyskała pomoc finansową ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt całkowity zadania wyniósł 

26 050,36  zł,  z czego 13 813,38 zł zostało wydatkowane ze środków własnych. Zutylizowano 

ponad ok. 29 ton eternitu pochodzącego z  22 nieruchomości. 

INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZWIERZĄT   

Uchwałą Nr XXIV/169/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Rada Miejskiej w Barlinku przyjęła 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Barlinek. 

W roku 2020 realizowane były jego założenia tj.: 

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie ich przez  

w schronisku dla zwierząt, z którym gmina Barlinek zawarła stosowną umowę,  

a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym, 

2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, 

3) prowadzenie finansowanych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy 

zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem  

na wypadek następstw zdarzeń drogowych, 

5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w szczególności ich dokarmianie. 

 

W 2020 r. zapewniono opiekę finansowaną ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy 

Barlinek  łącznie 90 nowym psom oraz 19 kotom (zabiegi sterylizacji, kastracji) oraz udzielono 

interwencyjnej pomocy weterynaryjnej 15 zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych.  

Koszt realizacji ww. zadania w 2020 r., polegającego na: wyłapywaniu zgłoszonych, 

bezdomnych zwierząt i ich utrzymywanie w schronisku do czasu adopcji bądź dożywotnio, 

finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie, 

opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, a także utylizacja padłych 

zwierząt na terenie gminy Barlinek wyniósł 262.215,52  zł. 

 

  

 

 

 

 



OŚWIATA I EDUKACJA 

1. Placówki oświatowe w gminie Barlinek.  

W 2020 roku w gminie Barlinek, funkcjonowały: 

 dwa przedszkola miejskie: 

 Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku, ul. Kombatantów 3, 

 Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku, ul. Podwale 11; 

 cztery szkoły podstawowe:  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Barlinku, ul. Jeziorna 12, i ul. Leśna 10, 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku, ul. Kombatantów 3, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie, Mostkowo 37 d, 

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Barlinku, ul. Św. Bonifacego 36; 

 osiem placówek niepublicznych dotowanych przez gminę Barlinek: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „RADOSNA” w Dziedzicach, Dziedzice 45, 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Montessori School Barlinek” w Barlinku,  

ul. Szosowa 2, 

 Niepubliczne Przedszkole „BRATEK” w Barlinku, ul. H. Sienkiewicza 15, 

 Niepubliczne Przedszkole w Dziedzicach „Akademia Przedszkolaka”, Dziedzice 45, 

 Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie” w Barlinku, ul. Stodolna 8, 

 Niepubliczne Przedszkole „Małe Przedszkole” w Rychnowie, Rychnów 52/1, 

 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha FILOKUBINO” w Barlinku,  

ul. Dworcowa 5. 

W szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych w gminie Barlinek w 2020 roku naukę pobierało 1670 uczniów 

rozmieszczonych w 91 oddziałach, średnio oddział liczył 18 uczniów. 

 
Tabela 1. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w szkołach podstawowych w 2020 roku. 

Nazwa 

placówki 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba uczniów/ ilość oddziałów SP 

„0” I II III IV V VI VII VIII 

SP1 33 689 35/2 75/4 81/4 65/3 89/4 45/2 98/5 113/5 88/4 

SP4 33 712 - 92/4 91/4 99/5 93/4 28/2 104/5 131/6 74/3 

SPM 10 145 34/2 17/1 18/1 11/1 14/1 10/1 9/1 20/1 12/1 

SPdD 2 27 - - - - - - - 12/1 15/1 

NSP 

„RADOSN

A” 

8 72 7/1 10/1 10/1 9/1 11/1 6/1 10/1 9/1 - 

NSP 

„Montessori 

School” 

5 25 - 10/1 2/1 5/1 4/1 4/1 - - - 

RAZEM 91 1670 76/5 204/11 202/11 189/11 211/11 93/7 221/12 285/14 189/9 

System Informacji Oświatowej - stan na 30 września 2020 r. 



Tabela 2. Stan uczniów w przedszkolach publicznych. 

Nazwa placówki Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Przedszkole Miejskie Nr 1 9 209 

Przedszkole Miejskie Nr 2 10 231 

RAZEM 19 440 

System Informacji Oświatowej - stan na 30 września 2020 r. 

 
Tabela 3. Stan uczniów w placówkach niepublicznych. 

Nazwa placówki 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” 

w Barlinku 
22 66 

Niepubliczne Przedszkole 

„Akademia Przedszkolaka” w Dziedzicach 
1 17 

Niepubliczne Przedszkole Językowe 

„W Wiśniowym Sadzie” w Barlinku 
5 63 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha 

FILOKUBINO” w Barlinku 
3 25 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

„Małe Przedszkole” w Rychnowie 
1 16 

RAZEM 32 187 

System Informacji Oświatowej - stan na 30 września 2020 r. 

2. Nauczyciele – Kadra pedagogiczna. 

Nauczyciele w placówkach oświatowych Gminy Barlinek w 2020 r. według stopnia awansu 

zawodowego: 

 

Tabela 4. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2020 roku. 

Wyszczególni

enie 

Liczba nauczycieli 

SP1 SP4 SPM SPdD PM1 PM2 

Stażyści 3 3 3 0 0 1 

Kontraktowi 9 3 2 0 5 4 

Mianowani 12 6 3 2 5 1 

Dyplomowani 54 53 14 14 14 20 

Bez awansu 2 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 80 65 22 16 24 26 

Dane wg ostatniego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 



3. Pracownicy niepedagogiczni – administracja i obsługa.  

 

Tabela 5. Administracja i obsługa w przedszkolach i szkołach podstawowych. 

Wyszczególnienie 

Szkoły i placówki oświatowe 

Ogółem SP1 SP4 SPM SPdD PM1 PM2 

Pracownicy ekonomiczno - 

administracyjni 

Liczba zatrudnionych 

w etatach 

20,44 6,69 6,75 2,00 0,75 1,75 2,5 

Pracownicy obsługi 

Liczba zatrudnionych 

w etatach 

73,63 17 18 5,50 0,38 12,75 20 

RAZEM 94,07 23,69 24,75 7,50 1,13 14,50 22,5 

Dane wg ostatniego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 

 

4. Wyprawka szkolna 2020.  

Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakup 

materiałów edukacyjnych. 

Kryteria przyznawania pomocy 

Dofinansowanie do zakupu podręczników obejmowało uczniów niepełnosprawnych 

uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na 

kryterium dochodowe. Jedynym warunkiem otrzymania pomocy było posiadanie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

Tryb ubiegania się o przyznanie pomocy  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznawana była na wniosek 

rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny 

dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego 

lub innej osoby, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia. Wniosek przyjmował dyrektor 

szkoły, do której uczęszczał uczeń. Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania 

zakupu podręczników należało dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 



Tabela 6. „Wyprawka szkolna” 2020 r.  

Placówka szkolna Liczba 
uczniów 

Kwota wypłacona 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 10  3 685,52 zł 

 

5. Prace remontowe w szkołach. 

 

W roku 2020 w szkołach prowadzone były remonty podnoszące standard placówek 

oświatowych. Wykonywane były prace w szatniach, toaletach, naprawy sprzętu, konserwacja  

i malowanie pomieszczeń.  

 
  Tabela 7. Remonty w placówkach oświatowych gminy Barlinek od 01.01 do 31.12.2020 r.  

Lp. Wyszczególnienie i opis wykonanych robót Wartość zł Uwagi 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1, ul. Kombatantów 3 
1. Remont pomieszczeń w budynku SP1 na ulicy 

Leśnej 10 - adaptacja nowych pomieszczeń na sale 

przedszkolne, salę do zajęć ruchowych oraz 

dostosowanie łazienki do potrzeb dzieci (przeróbka 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeróbka 

instalacji elektrycznej po wyburzeniu ścianek 

działowych, demontaż centrali komputerowej, 

naprawa tynków, wykonanie brodzika, demontaż 

elementów krat stalowych, wymiana dwóch 

parapetów).  

44 263,12  

 

2. Materiały do przygotowania podłoża wiaty                   

(kostka brukowa, krawężniki). 
910,09 

Prace wykonane 

przez  konserwatora  

3. Montaż bramy przesuwnej wraz z furtką przy 

wejściu głównym do przedszkola przy ul. 

Kombatantów 3. 
0,00 

Prace wykonane 

systemem 

gospodarczym przez 

konserwatora 

(brama zakupiona w 

2019 r.) 

RAZEM 45 173,21   
 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 „POD TOPOLĄ”, ul. Podwale 11 
1. Malowanie gabinetu dyrektora i intendenta. 800,00  

2. Prace malarskie i drobne naprawy w kuchni. 894,93  

3. Wymiana grzałki w zbiorniku solaru. 891,10  

4. Naprawa placu zabaw. 209,26  

RAZEM 2 795,29  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. Leśna 10 i ul. Jeziorna 12 

UL. LEŚNA 10 

1. Naprawa dachu papowego budynek szkoły                     

ul. Jeziorna 12 – biblioteka. 
618,15  

 



2. Naprawa dachu papowego budynek szkoły                     

ul. Jeziorna 12, Leśna 10. 
1 282,07  

 

3. Usunięcie awarii związanej z zapadnięciem się 

gruntu przy studni kanalizacyjnej, awaria odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie przy budynku  

szkoły  ul. Leśna 10. 

4 920,00 

 

4. „Przebudowa i remont zewnętrznych instalacji 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie 

budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej 10 w 

Barlinku”.  

Nadzór inwestorski. 

Wykonanie projektu budowlanego, pozyskanie 

mapy. 

„Przebudowa i remont  wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej SP Nr 1 ul. 

Leśna 10 w Barlinku”. 

85 850,01 

 

 

 

 

1 230,00 

 

4 674,00 

Inwestycja 

5. Zakup i wymiana  stolarki okiennej w sali lekcyjnej 

nr 27  budynek ul. Jeziorna 12. 
15 448,00 

 

6. Zakup i wymiana wykładziny do sali zabaw 

budynek szkoły ul. Leśna 10. 
8 732,41 

 

7. Bieżące naprawy i konserwacje. 
4 509,70 

 

8. Wymiana zamków w drzwiach wejściowych do 

budynku szkoły ul. Leśna 10, Jeziorna 12. 
3 330,00 

 

RAZEM 130 594,34  

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, ul. Kombatantów 3 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące naprawy spłuczek, desek sedesowych 

i pisuarów.  

Wymiana kontaktów elektrycznych i żarówek 

jarzeniowych w klasach.  

Bieżące naprawy krzeseł, ławek i  rolet okiennych 

w klasach oraz drzwi.  

Wymiana uszkodzonych wkładów do zamków. 

Bieżące naprawy kranów i sprzętu na kuchni 

szkolnej.  

Malowanie ciągu wentylacyjnego, naprawa kotła 

warzelnego i obieraczki do ziemniaków. 

Malowanie korytarzy na segmentach A, B, od I do 

III piętra, malowanie klatek schodowych i łącznika 

na parterze od segmentu D do segmentu C.  

Malowanie korytarzy na segmencie D i klatki 

schodowej, malowanie korytarza w szatni na 

segmencie D. 

Naprawa ogrodzenia siatki wokół szkoły.  

Konserwacja siłowni zewnętrznej, usuwanie 

usterek  w siłowni zewnętrznej. 

Uporządkowanie terenów zielonych wokół szkoły. 

Przygotowanie Sali – Izba Patrona Malowanie 

ścian i położenie tapety. Przeniesienie Izby Patrona 

z segmentu D na segment A. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 458,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace wykonane 

przez 

konserwatorów 



2. Remont łazienek na hali sportowej – 4 szt. 38 466,75  

RAZEM 46 925,07   
SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w MOSTKOWIE 

1. Wymiana ogrzewaczy wody wraz z osprzętem. 8 820,00  

2. Wymiana uszkodzonych szyb w oknach. 774,00  

RAZEM 9 594,00  

6. Dowożenie uczniów do szkół. 

W 2020 roku do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę dowożonych było 384 dzieci. 

Dowozy szkolne realizowane były w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji 

regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży szkół gminnych – na podstawie 

biletów miesięcznych. Usługi powyższe realizowała Firma PPHU Tomasz Staszkiewicz. Linie 

komunikacji regularnej zostały tak ułożone, aby umożliwić uczniom szkół dojazd 

z wyznaczonych przystanków w miejscach zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca 

zamieszkania. Dowozy dzieci niepełnosprawnych z gminy Barlinek do „BRATKA” – 

Wykonawca usług – Łukasz Mularczyk, „Gracja” w Żukowie.  

 

Tabela 8. Trasy dowozu uczniów do szkół gminy Barlinek. 

Nr 

trasy 

Dowóz uczniów z miejscowości (miejsca zamieszkania) do przedszkola, szkół 

podstawowych, trasa dowozu. 

1 

Pustać – Podgórze – Mostkowo – Swadzim (krzyżówka) – Wiewiórki – Dzikowo 

(sklep) – Dzikówko 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

2 

Dzikówko – Dzikowo (sklep) – Wiewiórki – Swadzim (krzyżówka) – Podgórze – 

Sulimierz 

Szkoła Podstawowa, Mostkowo 37d 

3 

Okunie – Brunki – Moczkowo (droga do Gorzowa) 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jeziorna 12, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

4 

Rychnów – Moczkowo (działki i Osiedle Leśnika) 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jeziorna 12, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

5 

Rychnów – Moczkowo 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

6 

Żelice – Jarząbki – Stara Dziedzina – Dziedzice – Niewstąp – Nowa Dziedzina – 

Strąpie 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 



Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

7 

Laskowo – Laskówko – Równo kolonia – Równo – Rówienko – Osina 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek  

8 

Lutówko – Janowo – Jaromierki 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

9 

Moczydło – Okno – Krzynka 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jeziorna 12, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek  

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

10 

Płonno, Młyn Leśny 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jeziorna 12, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Leśna 10, Barlinek 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek  

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

11 
Wilcze – Niepołcko – Żydowo – Barlinek (ul. Św. Bonifacego za torami – las) 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

12 

Ożar (od drogi do Strąpia do drogi do Jesionowa) 

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Kombatantów 3, Barlinek 

 
Tabela 9. Zestawienie ilości uczniów dowożonych do placówek w roku szkolnym 2020 

 

Lp. 
Nazwa placówki 

oświatowej: 

Ilość uczniów 

Ogółem Dowożone 

1. PM Nr 1, Barlinek 209 10 

2. PM Nr 2, Barlinek 231 0 

 RAZEM 440 10 

3. SP Nr 1 w Barlinku 689 131 

4. SP Nr 4 w Barlinku 712 194 

5. SP Mostkowo 145 49 

6. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  27 0 

 RAZEM 1 573 374 

 OGÓŁEM 2 013 384 



Tabela 10. Zestawienie dowożonych dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” z terenu gminy Barlinek w roku 2020/2021 

Lp. Placówka Ilość dzieci dowożonych 

1 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 

ul. Szosowa 2B 

74-320 Barlinek 

16 

2 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” 

Laskowo 16 

74-210 Przelewice 

17 

3 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

ul. Szosowa 2B 

74-320 Barlinek 

2 

4 

Klub Samopomocy „Bratek” 

ul. Henryka Sienkiewicza 15 

74-320 Barlinek 

7 

RAZEM 42 

7. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty. 

   Średnie wyniki % szkół w Barlinku, gmin, powiatów, województw, okręgu i kraju. 
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SP 1 57,94 35,75 45,19 48,19 

SP 4 47,64 39,73 48,00 37,08 

Mostkowo 54,40 43,00 40,00 32,00 

SPdD 17,67 16,17 - 18,25 

G
m

in
y
 

Barlinek 47,90 35,41 46,88 34,18 

Boleszkowice 50,76 33,24 38,29 38,56 

Dębno 52,43 40,70 49,26 37,50 

Myślibórz 56,07 39,52 50,69 34,92 

Nowogródek Pom. 58,82 36,23 41,97 38,13 

 

 
Powiat Myśliborski 52,36 38,26 48,25 35,13 

Województwo Zachodniopomorskie 55,25 42,53 52,30 42,31 

Okręg 56,40 43,34 51,86 41,64 

Kraj 58,00 46,00 53,00 47,00 



Porównanie wyników gmin z wynikami powiatu, województwa, okręgu  

i kraju.          

Wykres 1  

Język polski 

 
Średni wynik gminy Barlinek z języka polskiego jest niższy od wyniku powiatu  

o 4,46 %, województwa zachodniopomorskiego o 7,35 %, okręgu o 8,5 %, kraju o 10,1 %. 

W powiecie myśliborskim najwyższy wynik z języka polskiego uzyskali  uczniowie 

w gminie Nowogródek Pomorski. 

 

 
Wykres 2 

Matematyka 

 
 

 Średni wynik gminy Barlinek z matematyki jest niższy od wyniku powiatu o 2,85 %, 

województwa zachodniopomorskiego o 7,12 %, okręgu o 7,93 %, kraju o 10,59 %. 

 W powiecie myśliborskim najwyższe wyniki z matematyki uzyskali uczniowie 

w gminie Dębno. 
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Wykres 3 

Język angielski 

 
 Średni wynik gminy Barlinek z języka angielskiego jest niższy od wyniku powiatu 

o 1,37 %, niższy od wyniku województwa zachodniopomorskiego o 5,42 %, okręgu o 4,98 %, 

niższy od wyniku kraju o 6,12 %.  

 Najlepszy średni wynik w powiecie myśliborskim z języka angielskiego uzyskali 

uczniowie w gminie Myślibórz. 

 
Wykres 4 

Język niemiecki  

 
 Średni wynik gminy Barlinek z języka niemieckiego jest niższy od wyniku powiatu 

o 0,95 %, niższy od wyniku województwa zachodniopomorskiego o 8,13 %, okręgu o 7,46 %, 

kraju o 12,82 %. 

 Najlepszy wynik w powiecie myśliborskim z języka niemieckiego uzyskali 

uczniowie w gminie Boleszkowice. 
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Porównanie wyników szkół gminy Barlinek. 

Wykres 5 

Język polski 

 
 Z języka polskiego najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej  

nr 1, wynik jest wyższy od wyniku powiatu o 5,58 %, województwa zachodniopomorskiego 

o 2,69 %, okręgu o 1,54 %, niższy od wyniku  kraju o 0,06 %. 

 Z języka polskiego wynik Szkoły Podstawowej nr 1 jest wyższy od wyniku Szkoły 

Podstawowej nr 4 o 10,3 %, Mostkowa o 3,54 %. 

 
Wykres 6 

Matematyka 

 
   

 Najlepsze wyniki z matematyki w gminie Barlinek uzyskali uczniowie w Szkole 

Podstawowej w Mostkowie. 
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 Z matematyki wynik Szkoły Podstawowej w Mostkowie jest wyższy od wyniku powiatu 

o 4,74%, województwa zachodniopomorskiego o 0,47 %, okręgu niższy o 0,34 % i niższy  

od wyniku w kraju o 3 %. 

  

 
Wykres 7 

Język angielski 

 

 
  Z języka angielskiego najlepsze wyniki uzyskali uczniowie w Szkole Podstawowej nr 4. 

Wynik Szkoły Podstawowej nr 4 jest niższy od wyniku powiatu o 0,25 %, niższy od wyniku 

województwa zachodniopomorskiego o 4,3 %, okręgu o 3,86 % i kraju o 5 %.  

 Średni wynik z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 jest wyższy od wyniku 

w Szkole Podstawowej nr 1 o 2,81 %. 

   

Wykres 8 

Język niemiecki 
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 Najlepsze wyniki z języka niemieckiego uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. 

Wynik Szkoły Podstawowej nr 1 jest wyższy od wyniku powiatu o 13,06 %, województwa 

zachodniopomorskiego o 5,88 %, okręgu o 6,55 % i kraju o 1,19 %. 

Wykres 9 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych egzamin ósmoklasisty. 

 
 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku  

są porównywalne z wynikami szkół tego samego typu. 
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INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ 

BARLINEK ZWIĄZANYCH Z WALKĄ I ZAPOBIEGANIEM   

COVID-19 W 2020 R. 

 
1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

           
„Zdalna Szkoła”                                                                                                                                         

Lp. Nazwa szkoły 

Liczba 

przekazanych 

laptopów 

 

Wartość 

projektu 

(na podstawie 

umowy) 

 

Wydatki 

 I-VI  2020 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 12 

 

22 116,72 

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 12 22 116,72 

3. Szkoła Podstawowa w Mostkowie 6 14 708,28 

4. 
Szkoła Podstawowa dla 

Dorosłych 
4 7 372,24 

5. 
Przedszkole Miejskie nr 2 ”Pod 

Topolą” 
2 3 686,00 

Wydatki ogółem 

w tym: 

70 000,00 69 999,96 

DOFINANSOWANIE EFRR 59 241,00 59 240,97 

DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA 10 759,00 10 758,99 

RAZEM DOFINANSOWANIE 70 000,00 69 999,96 

 

 

Realizacja Projektu „Zdalna Szkoła” 

  

Wartość projektu : 70 000  zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 59 241 zł 

 

Dnia 1 kwietnia 2020 r. gmina Barlinek złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wraz  

z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć 

edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w naszych szkołach. W dniu 7 kwietnia 



wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Projekt pozwolił pomóc najbardziej potrzebującym 

uczniom, ponieważ nie wszyscy uczniowie mieli taką możliwość by korzystać ze sprzętu 

komputerowego we własnym domu. Gmina Barlinek pozyskała na ten cel 70 000 zł i zakupiła 

36 laptopów. Sprzęt ten ułatwił uczniom i nauczycielom naukę na odległość. W dniu  

17 kwietnia 2020 r. przekazano naszym szkołom 36 laptopów do zdalnego nauczania, w tym 

12 laptopów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, 12 laptopów do Szkoły Podstawowej  

nr 4 w Barlinku, 6 laptopów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie, 4 laptopy do Szkoły 

Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku i 2 laptopy do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Barlinku. 

Laptopy służą uczniom do nauki on-line oraz nauczycielom do prowadzenia lekcji w trybie 

zdalnego nauczania. Po ustaniu epidemii komputery będą wykorzystywane do nauki  

w szkołach.  

Program „Zdalna szkoła“ finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” –  

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 
„Zdalna Szkoła+” 

Lp. Nazwa Szkoły 

Liczba 

przekazanych 

laptopów 

 

Wartość 

Projektu 

(na podstawie 

umowy) 

 

Wydatki 

VII 2020 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 17 

  

34 765,00 

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 17 34 765,00 

3. Szkoła Podstawowa w Mostkowie 9 18 405,00 

4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 3 6 135,00 

 Wydatki ogółem w tym:  94 500,00 94 070,00 

DOFINANSOWANIE  EFRR 94 500,00 94 070,00 

 

 

Realizacja Projektu „Zdalna Szkoła+” 
 

Wartość projektu: 94 500  zł 

 

Gmina Barlinek w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 18 maja 

2020 r. złożyła kolejny wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji 

podstawy programowej w naszych szkołach. Ten projekt pozwolił pomóc najbardziej 



potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych. Gmina Barlinek pozyskała na ten cel 94 500 

zł. Zakupiono 46 laptopów HP 250 G7 do zdalnego nauczania, w tym 17 laptopów dla Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Barlinku, 17 laptopów dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku,  

9 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Mostkowie, 3 laptopy dla Szkoły Podstawowej  

dla Dorosłych w Barlinku. Łącznie do uczniów naszych  szkół z rodzin wielodzietnych trafiło 

31 laptopów. 

Program „Zdalna Szkoła+” finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

3. Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA.  

 

Gmina Barlinek uzyskała wsparcie finansowe na realizację projektu grantowego  

pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie 

programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  

z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć 

związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. 

Program realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego. Gmina Barlinek realizowała zadanie polegające na wspieraniu osób 

znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się 

epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie 

jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, placówkach 

edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt 1 - 3 oraz 7 - 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

Zakres rzeczowo-finansowy działań, na który gmina Barlinek uzyskała grant, określony 

został szczegółowo we wniosku złożonym przez gminę we wrześniu 2020 r. Wniosek  

o powierzenie grantu został sporządzony na podstawie zapotrzebowań złożonych przez 

poszczególne placówki oświatowe prowadzone przez gminę Barlinek i Żłobek Miejski.  

Gmina realizowała grant zgodnie z warunkami umowy i zgodnie z zakresem rzeczowo-

finansowym złożonym przez poszczególne jednostki we wcześniej określonym wniosku.  

Zgodnie z Umową nr 114/2020 zawartą w dniu 04 listopada 2020 r. gmina Barlinek  

na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 230 956,00 zł, w tym: 

dotacja bieżąca: 

1) ze środków UE 196 312,60 zł, co stanowi 85% kwoty grantu; 

2) ze środków budżetu państwa 34 643,40  zł, co stanowi 15% kwoty grantu.   

Termin realizacji działań objętych umową ustalono od dnia 01.02.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r. Gmina Barlinek zrealizowała zadanie za 230 233,62 zł. 

 
 

 

 

 



POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA 

Lp. Nazwa szkoły 

Wartość wg 

projektu 

 

Wydatki 

II-XII 2020 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 80 000,00 79 971,73 

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 83 000,00 82 438,94 

3. Szkoła Podstawowa w Mostkowie 15 000,00 15 000,00 

4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 3 000,00 2 952,69 

5. Przedszkole Miejskie nr 1 22 000,00 21 911,22 

6. Przedszkole Miejskie nr 2  24 000,00 23 987,91 

7. Żłobek Miejski w Barlinku 3 956,00 3 971,13 

Wydatki ogółem 

w tym: 

230  956,00 230 233,62 

DOFINANSOWANIE EFRR 196 312,60 195 698,57 

DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA 34 643,40 34 535,05 

RAZEM DOFINANSOWANIE 230  956,00 230 233,62 

 

Projekt został rozliczony do 31.01.2021 r. 

  



BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI  

BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 

W 2020 roku w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostały dwa 

projekty, które zdobyły największą liczbę głosów naszych mieszkańców: 

 Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.  jako projekt miejski oraz 

 Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance jako projekt sołecki.  

Nr 

projektu 

Nazwa projektu Liczba 

 oddanych głosów 

PROJEKTY/ZADANIA MIEJSKIE 

1. Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek 

Sp. z o.o. 

3891 

PROJEKTY/ZADANIA SOŁECKIE 

1. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Rychnowie 363 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i spowolnienie 

ruchu pojazdów w miejscowości Jaromierki 

332 

3. Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance 3452 

4. Naprawa drogi gminnej Żydowo - Wilcze 87 
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BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021 

W 2020 roku odbyła się piąta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, po raz pierwszy 

przeprowadzona w formie elektronicznej. Kwota przeznaczona na realizację budżetu 

obywatelskiego na rok 2021 wynosiła 400 tys. zł, odpowiednio rozdzielone pomiędzy projekty 

miejskie 300 tys. oraz projekty sołeckie 100 tys. Wnioski do BBO składać można było zarówno 

tradycyjnie, w formie papierowej, jak i online, przy czym głosowanie odbywało się jedynie  

w formie online. Ostatecznie po weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego  

do głosowania dopuszczonych zostało 9 projektów: 4 miejskie i 5 sołeckich. 

 

W głosowaniu oddano 5029 głosów, które rozłożyły się w następujący sposób. 

 

Nr 

projektu 

Nazwa projektu Liczba 

oddanych 

głosów 

PROJEKTY MIEJSKIE 

1. Budowa skateparku 884 

2. Doposażenie jednostki OSP Barlinek w quada 

specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego 

586 

3. Budowa placu zabaw na Kąpielisku Miejskim w Barlinku 

przy ul. Sportowej 2 

380 

4. Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem 

porodowym w Szpitalu Barlinek sp. z o.o. 

460 

PROJEKTY  SOŁECKIE 

1. Zniesienie barier architektonicznych - budowa parkingu na 

terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie 

191 

2. Plac zabaw w Rychnowie 455 

3. Kompleks sportowo - rekreacyjny w Lutówku 701 

4. Centrum rekreacyjne mieszkańców Moczkowa 1220 

5. Remont kuchni i stołówki w Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Dziedzic 

152 

 



 
 

 

 
 

Projekty, które uzyskały najwyższą liczbą głosów tj.:  

 Budowa Skateparku – wśród projektów miejskich oraz,  

 Centrum rekreacyjne mieszkańców Moczkowa – wśród projektów sołeckich.  

Projekty będą realizowane w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.  
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REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARLINEK  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

NA ROK 2020 

 

 Dnia 28 listopada 2019 r.  Rada Miejska w Barlinku podjęła uchwałę Nr XIX/128/2019  

w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

       

 W § 8 przedmiotowej uchwały określono priorytetowe zadania publiczne w zakresie: 

 

1. pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności 

poprzez realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym 

wieku; 

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez 

realizację programów na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; 

3.   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez 

organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie lub uczestniczenie  

we współzawodnictwie sportowym, organizowanie imprez sportowych w różnych 

dyscyplinach sportu lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym; 

4.   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania           

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez: 

 organizację widowisk artystycznych, 

 upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających 

poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej. 

 

W roku 2020 zlecono realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym 

działającym na terenie gminy Barlinek, w trybie otwartych konkursów ofert na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:  

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 pomocy społecznej i działalności na rzecz osób wieku emerytalnym. 

 

Łącznie 13 różnych organizacji pozarządowych realizowało 13 zadań publicznych, w ramach 

16 zawartych umów (szczegółowy wykaz poniżej).  

 

 



Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji z 

budżetu 

gminy 

(łącznie w 

złotych) 

Realizator Rodzaj zadania 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 
piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

w szczególności na terenie miasta 

41.000,00 

 

Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju 

Sportu w Barlinku    

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w 

szczególności na terenie miasta 

33.000,00 

 

Barlinecka 

Akademia 

Futbolu 

(11.000zł) 

Klub Sportowy 

„Indywidualna 

Szkoła Futbolu 

Pogoń Barlinek” 

(22.000zł) 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 
organizowanie imprez sportowych w zakresie 

lekkiej atletyki 

15.000,00 Międzyszkolny 

Ludowy Klub 

Sportowy 
„LUBUSZ” 

Barlinek 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej w szczególności na terenie 

wiejskim w m. Mostkowo 

19.000,00 Klub Sportowy 

„KORAL” w 

Mostkowie 

Organizowanie szkolenia sportowego, lub 

organizowanie lub uczestniczenie we 

współzawodnictwie sportowym, lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki siatkowej 

3.500,00 Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju 

Sportu w Barlinku   

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 
organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej w szczególności na terenie 

wiejskim w m. Lutówko 

19.000,00 
 

Klub Sportowy 
„ISKRA” 

Lutówko 

 

Organizowanie szkolenia sportowego oraz 

organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej w szczególności na terenie 

wiejskim w m. Płonno 

14.000,00 

 

 

Klub Sportowy 

„GROM” Płonno 

 

Organizowanie imprez sportowych w zakresie 

piłki nożnej w szczególności na terenie miasta 

3.500,00 Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju 
Sportu w Barlinku   

Organizowanie szkolenia sportowego, lub 

organizowanie lub uczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym, lub 

organizowanie imprez sportowych w zakresie 

sztuk walki lub sportów walki 

8.500,00 

 

Akademia 

Sportów Walki 

BORAN TEAM 

(5.000zł) 

Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju 



Sportu w Barlinku     

(3.500zł) 

Organizowanie imprez o charakterze sportowo–

rekreacyjnym 

7.000,00 

 

Stowarzyszenie 

„Włóczykijki” 

Upowszechnianie kultury ludowej oraz 
podejmowanie przedsięwzięć umacniających 

poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej 

i integracji społecznej 

15.000,00 Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Dziedzic 

 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 

narodowego oraz 

podtrzymywanie i 

upowszechnianie 

tradycji narodowej, 

pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości 

narodowej, 

obywatelskiej i 
kulturowej 

Upowszechnianie kultury w szczególności 

poprzez organizację różnego rodzaju widowisk 

artystycznych, w tym koncertów 

8.000,00 Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chóru 

„Halka”  

Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i 

integracji społecznej osób w podeszłym wieku 

21.000,00 

Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej 

Zachodniopomors

ki Zarząd 

Wojewódzki w 

Szczecinie 

(10.000zł) 

Pomoc społeczna i 

działalność na rzecz 

osób w wieku 

emerytalnym 

Barlinecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

(11.000zł) 

Suma przekazanych dotacji 207.500,00 zł 

       

 

Reasumując: 

1. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych -  13. 

2. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym- 13. 

3. Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 

w ramach środków finansowych przekazanych przez gminę – 16. 

4. Wysokość środków gminy przekazanych na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe - 207.500,00 zł. 

5. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 18. 

6. Liczba ogłoszonych konkursów - 3. 

 

Prowadzono i systematycznie aktualizowano „mapę aktywności” - elektroniczną bazę 

danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Barlinek, na podstawie 

informacji dostarczanych przez zainteresowane organizacje. Przesłano do wszystkich 

organizacji pozarządowych figurujących w „mapie aktywności” formularz aktualizacyjny               

z prośbą o podanie zwrotnej informacji o zmianach danych umieszczonych w bazie.  

 W zakładce na stronie podmiotowej BIP Barlinek (www.bip.barlinek.pl) zamieszczano 

ważne informacje tut. Urzędu dla organizacji pozarządowych, a na oficjalnej stronie Gminy 

Barlinek (www.barlinek.pl), w module przeznaczonym dla organizacji pozarządowych, 

http://www.barlinek.pl/


informowano o różnego typu programach lub szkoleniach organizowanych przez inne 

jednostki.  

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych byli zapraszani do prac w komisjach 

konkursowych dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

 Przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy 

Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021.  

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA GMINY BARLINEK W 2020 R. 

W porozumieniu z miastami partnerskimi mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo 

mieszkańców, współpraca zagraniczna w 2020 r. została zawieszona ze względu na pandemie 

COVID – 19.  Niemniej jednak osoby odpowiedzialne za współpracę zagraniczną pozostawały 

cały czas w kontakcie, informując się o bieżących sprawach.   

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

1. ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA 

TURYSTYCZNA (ZROT) 

Gmina Barlinek jest członkiem ZROT, dzięki czemu mamy możliwość prezentacji 

naszej oferty turystycznej korzystając z ich doświadczenia oraz zasięgu. Rok 2020 był pod tym 

względem bardzo trudny, niemniej jednak dzięki internetowi udało się publikować interesujące 

treści. Dodatkowo w połowie roku gościliśmy dziennikarza z Niemiec Pana C. Heinke, który 

zbierał u nas materiały do tworzonej przez siebie książki – przewodnika po naszym regionie.  

2. STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU 

POMERANIA  

Gmina Barlinek jest członkiem stowarzyszenia i czynnie bierze udział w jego pracach. 

Gmina jest także beneficjentem projektów prowadzonych przez funkcjonujące w ramach 

Stowarzyszenia jednostki: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży,  Fundusz Małych 

Projektów oraz INTERREG. Dzięki pozyskiwanym funduszom finansowane są polsko – 

niemieckie projekty. Finansowanie z unijnych programów nie jest finansowaniem całkowitym.  

3. LIDER POJEZIERZA 

Gmina Barlinek jest członkiem Lidera Pojezierza, w związku z czym bierze udział w 

działaniach przez nich promowanych. Dodatkowo Lider Pojezierza ma w Urzędzie Miejskim 

specjalnie dedykowaną tablicę ogłoszeń, na której wywieszane są informacje dla mieszkańców.  

 

 



REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH 

PRZECIWKO GRYPIE DLA OSÓB 65+ Z TERENU MIASTA I GMINY 

BARLINEK 

 

W 2020 r. w gminie Barlinek podjęto decyzję o kontynuowaniu „Programu Szczepień 

Profilaktycznych Przeciwko Grypie dla Osób 65+ z Terenu Miasta i Gminy Barlinek”,  

na kolejny okres od 2020 do 2025 roku, przez kolejnych 5 sezonów.  

Koszty związane z realizacją Programu, to 295 000,00 zł (59 000,00 zł na sezon). 

W 2020 roku całkowity koszt szczepień w wysokości 21 371,00 zł poniesiony został z budżetu 

gminy Barlinek.  

 

Tabela poniżej przedstawia trzeci okres realizacji Programu, liczbę osób, które wzięły udział 

oraz poniesione koszty. 

Lp. Okres 

Liczba 

wykonanych 

szczepień 

Koszt 

jednostkowy 

szczepienia 

Wartość 

1. 

Okres od  

13 października 2020 r.  

do 1 grudnia 2020 r. 

355 60,20 zł 21 371,00 zł 

 

Uczestnikami programu były osoby, które w 2020 r. ukończyły 65 rok życia i starsze 

zameldowane na stałe na terenie gminy Barlinek.  

 

 

 

 

 

  



BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE I FUNKCJONOWANIE 

JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GMINIE 

BARLINEK W 2020 R. 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  

Obszar działania obejmuje powierzchnię 258,8 km2, łącznie z powierzchniami wód 

znajdujących się w jego granicach. Rejon działania położony jest w północno-zachodniej części 

województwa zachodniopomorskiego. Graniczy z gminami: Pełczyce, Przelewice, Strzelce 

Krajeńskie, Nowogródek Pomorski, Kłodawa, Lipiany.  

Jednostką administracyjną kształtującą charakter gminy z punktu widzenia ochrony 

przeciwpożarowej jest miasto Barlinek z zakładami produkcyjnymi, produkcyjno-usługowymi 

oraz gmina Barlinek z terenami rolnymi i dużymi kompleksami leśnymi. Miejscowości gminy 

Barlinek charakteryzują się niepalną konstrukcją ścian i pokrycia dachowego budynków. Na 

terenie gminy dominują budynki niskie i średniowysokie. W Barlinku występuje zabudowana 

zwarta, w pozostałych miejscowościach istnieje zabudowa kolonijna. Z wyjątkiem obiektów 

sakralnych nie wstępują budynki o wysokości większej niż pięć kondygnacji. Miejscowości 

wiejskie charakteryzują się głównie rolnictwem indywidualnym, drobną działalnością 

gospodarczą: tartaki, stolarstwo, zakłady mechaniczne, samochodowe i inne oraz działające  

na rzecz leśnictwa. 

2. ZAGROŻENIA WYSTEPUJĄCE NA TERENIE GMINY 

Nadleśnictwo Barlinek zajmuje powierzchnię 199,8 km2. W skład nadleśnictwa 

wchodzi trzynaście leśnictw, Gospodarstwo Szkółkarskie w miejscowości Moczydło oraz 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Lipach. Lasy Nadleśnictwa Barlinek charakteryzują się III 

stopniem zagrożenia pożarowego. Najwięcej pożarów powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie 

miasta Barlinka. Na terenie Nadleśnictwa  Barlinek przeważają siedliska borowe i lasy 

mieszane. Na siedliskach borowych w runie leśnym dominują trawy, trzcinnik, paproć i mchy 

głównie Rokiet. Zagrożenie pożarowe lasów jest szczególnie wysokie w okresie od wczesnej 

wiosny do jesieni. W dużym stopniu wpływ na to mają trawy porastające lasy, pobocza dróg 

przebiegających przez obszary leśne oraz nieużytki rolne. Znaczne zagrożenie pożarowe 

obszarów leśnych spowodowane jest przez szlaki komunikacyjne przebiegające przez  

te obszary: 

 Szczecin – Barlinek – Gorzów Wielkopolski,  

 Choszczno – Barlinek – Gorzów Wielkopolski,  

 Strzelce Krajeńskie – Barlinek – Gorzów Wielkopolski.  

Wymienione szlaki komunikacyjne charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu 

pojazdów oraz przebiegają przez duże kompleksy leśne. Na obszarach leśnych występuje duża 

ilość jezior i bogate runo leśne (jagody, grzyby), przez co tereny leśne narażone są na penetrację 

i wzmożony ruch turystyczny oraz ruch osób uprawiających wędkarstwo, co wpływa  

na zwiększenie zagrożenia pożarowego lasów. Nieużytki sąsiadujące bezpośrednio z obszarami 

leśnymi w okresie wiosenno-letnim stanowią bardzo duże zagrożenie pożarowe dla lasów  



z uwagi na wypalania nieużytków i traw na poboczach dróg. W płomieniach giną liczne gatunki 

fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody. 

Cechą charakterystyczną lasów powiatu myśliborskiego jest to, że około 67%  

to siedliska borowe, w których przeważają drzewostany I i II klasy wieku, czyli drzewostany  

o najwyższym zagrożeniu.  

Dla gminy Barlinek został ustalony stopień zagrożenia ZIIIG (powiat ZIIP). 

Na terenie gminy znajduje się zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

zlokalizowany w Barlinku przy ul. Okrętowej nr 1 tj. „GASPOL S.A.” Rozlewnia gazu 

płynnego w Barlinku. Zakład prowadzi operacje przeładunku i napełniania butli gazem 

płynnym propan i mieszaniną gazów propan-butan. Zagrożenie związane jest z możliwością 

wybuchu jednego ze zbiorników magazynowych lub autocystern. W strefie zagrożenia 

wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4 kW/m2 spowodowane 

gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu oraz odłamki powstałe w czasie wybuchu. 

Nazwa 

obiektu 
Jednostka Adres 

Rodzaj 

substancji 

niebezpiecznych 

Maksymalny 

ciężar 

całkowity w 

tonach 

Sposób 

składowania 

GASPOL 

S.A. 

Rozlewnia 

gazu płynnego 

Barlinek 

 

ul. Okrętowa 1 

74-320 

Barlinek 

 

Gaz LPG  
(propan, propan-

butan) 

 

323,945 t 

 

 

Zbiorniki 

magazynowe:  

281,945 t; 

Autocysterny: 

40 t; 

Rurociągi 

technologiczne: 

2 t 

3. DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE 

Zarówno w przypadku pożarów, jak i miejscowych zagrożeń, działania ratowniczo – 

gaśnicze prowadzone były przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej przy znaczącym 

udziale członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania podejmowane były przez 

jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także przez 

jednostki spoza systemu. Na miejsce zagrożenia w pierwszej kolejności przybywali ratownicy 

Ochotniczych Straży Pożarnych i podejmowali działania minimalizujące niekorzystne skutki 

zaistniałych zagrożeń poprzez sprawne i szybkie opanowanie niepożądanych zdarzeń, 

zapobieganie dalszemu rozwojowi zagrożeń oraz współpracę z innymi służbami ratunkowymi 

zadysponowanymi na miejsca zdarzeń. 

 

Wyszczególnienie Barlinek Mostkowo Rychnów Lutówko Dziedzice 
 

Łubianka Płonno 

Pożary 50 26 7 3 0 0 0 

Miejscowe 

zagrożenia 
146 34 13 1 0 0 0 

Alarmy fałszywe 8 2 1 0 0 0 0 

Razem 204 62 21 4 0 0 0 



 

4. KOSZTY UTRZYMANIA JEDNOSTEK OSP GMINY BARLINEK 

Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej, ochrony osobistej i dydaktycznego przy 

udziale środków zewnętrznych: 

 

OSP  Barlinek  

 

Źródło dotacji Pozyskane środki [zł] 

PSP dla jednostek OSP 

włączonych do KSRG 
19.389,00 

WFOŚiGW 25.000,00 

gmina Barlinek (zapewnienie 

wkładu własnego) 

13.070,39  

Razem 57.459,39 

Zakupy:  

 Wymiana bramy garażowej, 

 Podpory stabilizacyjne 4 szt., głowica łącząca podpory 1 szt., torba na podpory 2 szt., 

 Hełm strażacki 20 szt., 

 Deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i pasami 1 kpl. 

 

OSP  Mostkowo 

 

Źródło dotacji Pozyskane środki [zł] 

PSP dla jednostek OSP 

włączonych do KSRG 
  3.376,00 

WFOŚiGW 22.300,00 

gmina Barlinek (zapewnienie 

wkładu własnego) 
  3.583,00 

Razem 29.259,00 

0

50

100

150

200

Barlinek Mostkowo Rychnów Lutówko Dziedzice Łubianka Płonno

Wyjazdowość jednostek OSP w Gminie Barlinek 

w 2020 r.

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe



Zakupy: 

 Prądownica wodna 2 szt., 

 Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych 1 szt., 

 Wielogazowy detektor do pomiaru stężeń tlenu, dwutlenku węgla i innych 1 szt., 

 Najaśnice do oświetlenia terenu akcji 1 szt., 

 Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów 1 kpl, 

 Sygnalizator bezruchu 2 szt., 

 Kombinezon ochronny pszczelarski 2 szt., 

 Hełm strażacki 1 szt., 

 Kominiarka niepalna 5 szt., 

 Przedłużacz na zwijadle 1 szt., 

 Łopata 2 szt. 

 

OSP  Rychnów 

 

Źródło dotacji Pozyskane środki [zł] 

PSP dla jednostek OSP 

włączonych do KSRG 
  3.376,00 

WFOŚiGW 23.057,00 

gmina Barlinek (zapewnienie 

wkładu własnego) 
  3.637,00 

Razem 30.070,00 

 

Zakupy: 

 Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 2 szt., 

 Hełm strażacki 8 szt., 

 Ubranie specjalne 6 szt., 

 Rękawice specjalne 5 szt., 

 Wodery 6 szt., 

 Wielogazowy detektor do pomiaru stężeń tlenu, dwutlenku węgla i innych 1 szt., 

 Latarka ręczna 3 szt. 

 

OSP  Lutówko  

 

Źródło dotacji Pozyskane środki [zł] 

MSWiA dla jednostek OSP  

spoza KSRG 
13.114,00 

gmina Barlinek (zapewnienie 

wkładu własnego) 
  3.311,27 

Razem 16.425,27 

 

 

 



Zakupy: 

 Agregat prądotwórczy Honda ECT 7000P 7,0 kVA 1 szt., 

 Pilarka MS 251 35 cm 1 szt., 

 Kombinezon ochronny pszczelarski 2 szt., 

 Pirometr 2 szt., 

 Kominiarka niepalna 4K 8 szt., 

 Latarka czołowa 2 szt., 

 Latarka ręczna 8 szt., 

 Sito kominowe składane 1 szt. 

 
Koszty utrzymania jednostek OSP gminy Barlinek 

Lp. Wyszczególnienie Koszt [zł] 

1. Udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 77.810,00 

2. Umowy zlecenia kierowców-konserwatorów na obsługę sprzętu  

i prace gospodarcze 
38.547,89 

3. Materiały eksploatacyjne, paliwo, części, sprzęt utrzymania 

gotowości bojowej, wyposażenie ochrony osobistej 

61.517,96 

4. Zakup energii elektrycznej i cieplnej 60.091,18 

5. Naprawy, przeglądy pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów 38.205,54 

Razem  276.172,57 

 
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Barlinek 

Lp. Wyszczególnienie Koszt [zł] 

1. Zapewnienie wkładu własnego dla jednostek OSP na dotacje  

z KSRG, MSWiA i WFOŚiGW 

   23.567,49 

2. Utrzymanie i eksploatacja monitoringu na terenie miasta  5.848,25 

3. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do łodzi ratunkowej dla 

OSP Barlinek z budżetu gminy 
 147.194,00 

5. STAN WYSZKOLENIA JEDNOSTEK OSP GMINY BARLINEK 

W roku 2020 zostały przeprowadzone następujące szkolenia dla strażaków-ratowników 

z gminy Barlinek: 

 przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Myśliborzu: 

 szkolenie podstawowe dla 10 strażaków ratowników OSP,  

 przeprowadzone przez gminę Barlinek: 

 szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 16 strażaków OSP. 

 

 

 

 



Stan wyszkolenia jednostek OSP gminy Barlinek. 

Jednostka 

Rodzaj szkolenia (osoby) 

Podstawowe 
Dowódców 

OSP 
Naczelników 

Kierowców 
konserwatorów 

Kwalifikowana 
Pierwsza Pomoc 

Normatyw 12 2 2 3 4 

OSP Barlinek 30 7 3 0 15 

OSP Mostkowo 23 5 2 2    9 

OSP Rychnów 16 5 3 1 2 

OSP Lutówko 8 1 1 0 0 

OSP Łubianka 3 0 0 0 2 

6. STAN ORGANIZACYJNY JEDNOSTEK OSP GMINY BARLINEK 

Lp. Jednostki OSP Wyszczególnienie sprzętu 
Rok 

produkcji 

Ilość 

pojazdów 

1. 

OSP Barlinek 

KSRG 

GLBA-Rt 1/2.5 Renault Mascot 2004 r. 

4 

2. GBA 2.5/16/4.5 Mercedes Atego 2012 r. 

3. GLBA 0.4/8 International 1962 r. 

4. SL-Rr/Op Isuzu D-Max 2018 r. 

5. Łódź + przyczepa Whaly 435 2015 r. 

6. 
OSP Mostkowo 

KSRG 

GBA 2/24/2.5 MAN 2004 r. 

2 
7. SL-Kw/Op 

Mercedes 

Sprinter 
2006 r. 

8. 
OSP Rychnów 

KSRG 
GBA 3/24 

Renault  

MDB3 D 
2019 r. 1 

9. OSP Lutówko  GBM 2.5/16 
Magirus Deutz 

170D11 
1977 r. 1 

10. OSP Dziedzice GLBA 2.2/2.2 MAN 1981 r. 1 

11. OSP Łubianka brak - - - 

12. OSP Płonno Motopompa - - - 

 

Na terenie gminy Barlinek w 2020 r. działało 7 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

Trzy jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 

 OSP Barlinek  

 OSP Mostkowo 

 OSP Rychnów  

 



Cztery jednostki OSP działające poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym: 

 OSP Lutówko 

 OSP Dziedzice 

 OSP Łubianka  

 OSP Płonno  

 

Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Barlinek są ochotniczymi jednostkami 

powołanymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

W działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy wspierane są przez Jednostkę 

Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu. 

W ramach budżetu na ochronę przeciwpożarową wydatkowane zostały środki na: 

 utrzymanie budynków strażnic, 

 utrzymanie pojazdów specjalnych, ich konserwację i naprawę,  

 zakup materiałów pędnych i smarów,  

 sprzęt gotowości bojowej, 

 umundurowanie i środki ochrony osobistej, 

 ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz za udział w szkoleniach.  

 

Aktywność członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Barlinek w 2020 r.: 

 w związku z zaistniałą sytuacją wywołaną COVID-19 strażacy wzięli udział 

w szkoleniu zorganizowanym przez KP PSP w Myśliborzu, zostali przygotowani jak 

postępować z osobami w przypadku zakażenia Sars-CoV-2 oraz z osobami kierowanymi  

na kwarantannę domową,  

 brali czynny udział w akcji pt. „Zostań w domu” rozpowszechniając głosowe 

komunikaty ostrzegawcze dla mieszkańców na terenie całej gminy w czasie wzmożonego 

zagrożenia pandemią,   

 uczestniczyli w dowożeniu i rozdysponowaniu środków ochrony osobistej, płynów 

dezynfekcyjnych oraz akcesoriów (np. termometry bezdotykowe) z Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie i Starostwa Powiatowego w Myśliborzu do placówek 

gminnych, w tym edukacyjnych,  

 udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 16 członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych zorganizowanym przez gminę Barlinek znacząco uzupełnił braki 

wykfalifikowanych strażaków-ratowników w gminie,  

 poprzez zdobyte w ten sposób kwalifikacje doszło do nawiązania współpracy 

z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w postaci zabezpieczenia obsady 

przewozów mieszkańców naszego regionu do placówek leczniczych w okresie wzmożonego 

zachorowania wywołanego pandemia Sars-CoV-2. 

 w sezonie wakacyjnym jednostka OSP w Barlinku była wiodącą służbą dbającą 

o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów nad wodą. Regularnie patrolowała akwen Jeziora  

Barlineckiego oraz zlokalizowane na nim kąpieliska niestrzeżone w ramach działań 

prewencyjno-szkoleniowych „Bezpieczne Wakacje nad wodą 2020”. Strażacy prowadzili akcję 

informacyjną dla wypoczywających nad wodą: jak zachować bezpieczeństwo nad wodą oraz 

jak prawidłowo korzystać ze sprzętu wodnego,  



 współpracując z funkcjonariuszami Policji w Barlinku, gmina wspólnie z jednostką 

OSP Barlinek w okresie wakacyjnym zorganizowała patrole wodne strażaków i policjantów, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Barlinku wzięła udział w projekcie „Razem Bezpieczniej” 

realizowanym przez gminę Barlinek w 2020 r. mającym na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w centrum Barlinka, 

 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na wniosek Dyrektora Regionalnego LPR Regionu 

Zachodniego rozszerzyło współpracę z OSP w Barlinku poprzez cykliczne uczestnictwo 

strażaków w szkoleniu załogi LPR dotyczące lądowania w porze nocnej na wyznaczonym 

obiekcie. 

Strażacy oprócz zadań wynikających z zakresu obowiązków wykonują również inne 

przedsięwzięcia, w tym: systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, opiekują się, naprawiają i konserwują sprzęt pożarniczy, dokonują 

bieżącego przeglądu, wykonują prace remontowe i konserwacyjne obiektów, uczestniczą 

w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej dla dorosłych i dzieci, udzielają się w akcjach 

charytatywnych i czynnie uczestniczą w życiu mieszkańców. 

Dbałość o bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz stała gotowość i chęć do niesienia 

pomocy przez strażaków wynika z bezinteresownego angażowania ich czasu, odwagi, 

doświadczenia i poświęcenia się na rzecz innych. 

 

  



POMOC SPOŁECZNA W GMINIE BARLINEK W 2020 ROKU 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku jest jednostką organizacyjną gminy 

Barlinek, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie Statutu 

nadanego Uchwałą Nr  XLVI/400/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 października 2017 

r. W 2020 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej oraz koordynował realizację zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Barlinek na lata 2019 – 2023 i gminnych programach.  

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku była realizacja zadań 

wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

2. realizacja rządowych programów pomocy społecznej.  

 

Ponadto Ośrodek realizował także przekazane mu zadania wynikające z innych ustaw:  

1. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 

2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia  

wychowawczego 500 plus, zasiłków opiekuńczych oraz zasiłku 300 +, 

3. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

4. wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, 

5. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

6. prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

7. prowadzenie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

8. prowadzenie i realizacja świadczenia o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku  

1) Wydatki 

Wydatki  realizowane przez OPS Barlinek w 2020 roku wyniosły: 33 404 076,68 zł, w tym:  

1. środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu Wojewody – 28 786 637,44 zł; 

2. środki z budżetu gminy (samorządowe) -  4 484 359,67 zł; 

3. środki unijne – 133 079,57 zł. 

 

2) Dochody 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania uzyskuje dochody własne, które 

przekazywane są do budżetu gminy oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych  

i własnych rozliczanych z urzędem administracji państwowej (dotacje na dofinansowanie zadań 

własnych), które przekazywane są do budżetu państwa. 

 W 2020 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie – 599 227,32 zł, w tym:  

1. odpłatności za usługi opiekuńcze – 144 304,60  zł; 

2. odpłatności  za usługi opiekuńcze specjalistyczne – 8 196,78 zł; 

3. zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników wraz  

z odsetkami – 362 016,82 zł; 



4. zwrot opłaty za opłatę rodziny zastępczej – 578,60 zł; 

5. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu                 

alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego  – 34 774,07 zł; 

6. dochody z najmu i dzierżawy stołówki – 29 987,38 zł; 

7. refundacja prac publicznych PUP dla 1 osoby – 16 538,37 zł; 

8. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2 793,76 zł; 

9. kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 0,10 zł; 

10. duplikat karty Dużej Rodziny 36,84 zł. 

 

Realizacja najważniejszych zadań 

1. Pomoc i wsparcie w gminie Barlinek w 2020 roku otrzymało 695 rodzin, w tym 1325 

osób, co stanowiło 7, 32% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do roku 2019, 

łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 100 osób.  

2. W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku uczestniczył w projekcie, 

którego koordynatorem i organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu pod nazwą „Rodzina jest najważniejsza”. Głównym celem projektu było 

wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w których 

zaistniała groźba odebrania dzieci z rodzin biologicznych do pieczy zastępczej.  

W projekcie wzięły udział 3 rodziny, w których wychowuje się 8 dzieci w wieku 

szkolnym. 

3. W roku 2020 Ośrodek realizował wypłatę świadczenia wychowawczego realizowanego              

w ramach Programu Rządowego  Rodzina 500+, którego celem była pomoc                                             

w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Przyznane 

pieniądze służyły jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem 

potrzeb bytowych oraz wychowaniem dziecka. Z tej formy pomocy w roku 2020 

skorzystały 2 033 rodziny. Świadczenie 500 + na terenie gminy Barlinek otrzymało  

3 264 dzieci. W 2020 roku wypłacono 39 368  świadczeń wychowawczych osobom 

uprawnionym na kwotę 18 523 783 zł. 

4. Program „Dobry start” objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021. 

Przyznawanie i wypłatę świadczenia realizowały gminy, a w przypadku dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej – powiaty. W naszej gminie realizację świadczenia 

realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku. Świadczenie w wysokości 300 zł 

przyznawane było jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Świadczenie to przysługiwało na każde dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 

przez nie 20. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia  

24. roku życia. Z programu wyłączone zostały dzieci realizujące przygotowanie 

wczesnoszkolne czyli tzw. zerówki. W 2020 r. na program „Dobry Start” zostało 

złożonych 1 590 wniosków na podstawie, których zostało przyznanych 2 206 świadczeń 

na kwotę 661 800 zł. 

5. Świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” - nowe zadanie 

realizowane przez Ośrodek, którego głównym założeniem jest wsparcie w zakresie 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, 

m.in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie 

dostępności kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,                     



u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 

lub w czasie porodu. Świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest osoba, 

która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie. 

Świadczenie przysługuje jednorazowo, w wysokości 4 000 zł. W 2020 roku Ośrodek 

wypłacił 1 świadczenie na kwotę 4 000 zł. 

6. Wzrost liczby osób w podeszłym wieku w naszej gminie to zadania dla Ośrodka takie 

jak: usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, pomoc finansowa na zakup leków, opału 

oraz świadczenia pomocy w sprawach pozyskiwania sprzętu ortopedycznego i pomoc                           

w załatwianiu niezbędnych potrzeb osobistych, specjalnych i społecznych.  W roku 

2020 z usług opiekuńczych korzystało ogółem 90 osób (w tym: 23 osoby samotne,  

40 osób zamieszkujących samotnie, ale posiadających rodziny, 27 osób 

zamieszkujących z rodzinami), na rzecz których świadczone były usługi w ilości 14 525 

godzin. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zgodnie z uchwałą Nr XI/62/2019 

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30  maja 2019 r. odpłatność za 1 godzinę usług 

opiekuńczych ustalono na kwotę 17,00 zł. Z tytułu odpłatności za usługi uzyskano 

dochód w kwocie 144 305 zł. 

7. W dniu 28.05.2018 roku gmina Barlinek podpisała porozumienie partnerskie                                          

z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące zadań wynikających                   

z programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora. 

Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, 

edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.                

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. 

Karty wydawane były bezpłatnie. W 2020 roku wydano 487 Kart Seniora  

i 29 Zachodniopomorskich Kart Rodziny.  

8. Piecza zastępcza. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej, która weszła w życie od 01.01.2012 r. określa między innymi zasady  

i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych i sprawowaniu pieczy zastępczej. Piecza zastępcza realizowana jest               

w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W 2020 roku gmina Barlinek współfinansowała 

pobyt 44 dzieci przebywających: 

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 15 dzieci; 

 w rodzinach zastępczych zawodowych - 5 dzieci; 

 w rodzinnym domu dziecka - 12 dzieci; 

 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 4 dzieci; 

 w niezawodowej rodzinie zastępczej - 6 dzieci; 

 w placówce opiekuńczo-terapeutycznej - 1 dziecko; 

 w placówce opiekuńczo-leczniczej - 1 dziecko. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. – 2 dzieci powróciło do domu rodzinnego.  



Wszystkie 44 dzieci w pieczy zastępczej są członkami 28 rodzin, z których to 2 rodziny 

wyraziły zgodę na współpracę z asystentem rodziny. 

9. W okresie od 18 do 27 lipca 2020 r. z letniego wypoczynku w Przesiece, finansowanego 

przez Kuratorium Oświaty skorzystało 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zgłoszonych 

przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku. 

Organizatorem kolonii było Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe. 

10. W roku 2020 Ośrodek realizował Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 

– edycja 2019-2020. Celem Programu  było wprowadzenie usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie                        

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te miały 

możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych 

czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. 

Program miał na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa  

w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Program realizowany był 

ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym”. Czas trwania  usługi asystenta był 

realizowany przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych 

przypadkach godziny wykonywania usług były zmieniane. Limit godzin usług asystenta 

przypadających na 1 uczestnika Programu wynosił nie więcej niż 30 godzin 

miesięcznie. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosił odpłatności. Koszt 

jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta wynosił  

30 zł. W ramach Programu gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 100% 

kosztów realizacji usług asystenta. Z programu skorzystało 12 osób. Liczba 

zatrudnionych osób – 3. Realizacja projektu odbyła się w okresie od l lutego 2020 roku 

do 31 grudnia 2020 roku, asystenci wypracowali łącznie 2.376 godzin. Koszt programu 

to 69 459 zł. 

11. Od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 

realizował projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 

7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt był realizowany w partnerstwie  

z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach udziału w projekcie 

beneficjenci: 

1) nabywali, podwyższali lub dostosowywali kompetencje i kwalifikacje 

niezbędne na rynku pracy poprzez szkolenia i kursy zawodowe: 

a) spotkania z doradcą zawodowym; 

b) kursy zawodowe: 

 operator wózka jezdniowego -  1 osoba; 

 opiekun osoby starszej - 3 osoby; 

 magazynier - 2 osoby; 



 obsługa kasy fiskalnej - 2 osoby; 

 stylizacja paznokci - 1 osoba; 

 pomoc kuchenna - 2 osoby; 

 florysta - 1 osoba; 

 spawanie metodą MAG - 1 osoba, 

2) otrzymali wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności  

i kompetencji społecznych (miękkich) poprzez uczestnictwo w spotkaniach  

ze specjalistami takimi jak psycholog, radca prawny, 

3) nabyli umiejętności ekologicznego i ekonomicznego korzystania z surowców 

wtórnych podczas spotkań integracyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach 

działań środowiskowych przez Partnera w projekcie (wartością dodaną tego 

działania była nauka spędzania czasu wolnego i integracja środowiska 

lokalnego). 

 

Podsumowanie: 

 liczba osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie – 10, w tym: 

 liczba osób z podziałem na płeć: 6 kobiet i 4 mężczyzn; 

 liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnoprawności – 4; 

 liczba osób z terenu wiejskiego – 2; 

 liczba osób samotnie wychowujących dzieci – 4; 

 liczba osób objętych wsparciem asystenta rodziny – 1. 

 

12. Rok 2020 był dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych                  

działań wynikających z ustaw oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie                        

rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy          

społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Realizacja zadań była prowadzona 

poprzez kontynuację wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Barlinek na lata 2019-2023, która jest kompleksowym dokumentem 

określającym politykę społeczną gminy Barlinek. 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z covid-19 Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Barlinku wdrożył następujące działania: 

1. Realizowano bieżące zadania w sposób ciągły z ograniczeniem bezpośredniego 

kontaktu z osobami wymagającymi wsparcia. Wszelkie zgłoszenia mogły być 

kierowane do Ośrodka telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

W celu zapewnienia pomocy nie był wymagany bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Ośrodka. 

2. Przystąpiono do programu „Wpieraj Seniora”, którego celem było zapewnienie usługi 

wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny 

zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała                              

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 



3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano na bieżąco a ich 

sposób realizacji był systematycznie monitorowany. W miarę posiadania rodziny przez 

osoby korzystające z ww. usług zabezpieczano ich kontynuację przez członków rodzin.  

4. Za pośrednictwem lokalnych stron internetowych upowszechniono informację 

związaną z bezpłatną pomocą telefoniczną – wsparciem specjalistów dla osób będących 

w kryzysie m.in. seniorów i osób samotnych.  

5. Osobom objętym kwarantanną i izolacją sanitarną, które znalazły się w trudnej sytuacji 

i nie były w stanie samodzielnie zapewnić sobie wyżywienia i zakupu leków, zostało 

udzielane wsparcie w formie żywności i dostarczenia leków – pomoc była realizowana 

przez 7 dni  w tygodniu. 

6. Osobom starszym i niepełnosprawnym (w szczególności osobom samotnym), które  

nie mogły liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów w zrobieniu i dostarczeniu zakupów, 

pomocy udzielono za pośrednictwem pracowników Ośrodka oraz harcerzy  

z Harcerskiego Szczepu Puszczy Barlineckiej. 

7. Zabezpieczono dodatkową rezerwę artykułów żywnościowych pozyskanych 

bezpośrednio z Banku Żywności ze Szczecina m.in. dla cudzoziemców, którzy  

nie kwalifikowali się do pomocy w ramach ustawy o  pomocy społecznej oraz seniorów  

i osób bezdomnych. 

8. Z powodu obowiązujących obostrzeń sanitarnych Ośrodek zorganizował pomoc 

świąteczną (wigilię) w szczególności dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, 

samotnych, przewlekle chorych w formie cateringu. Posiłek został osobiście odebrany 

przez podopiecznych bądź dostarczony przez pracowników Ośrodka.  Cała akcja została 

zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Ponadto w okresie świątecznym dzięki podjętej współpracy z kibicami CRS „Pogoń” 

Barlinek zaangażowanymi w bezinteresowne wsparcie osobom samotnym przekazano pomoc 

trzem rodzinom wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolejne dwie osoby samotne 

otrzymały artykuły żywnościowe, chemiczne oraz upominki świąteczne przekazane  prywatnie 

przez mieszkankę Barlinka, która bezpośrednio zwróciła się do Ośrodka z gotowością 

kontynuowania swojego wsparcia  w kolejnych latach.  

Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców                                   

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane                           

w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do likwidowania 

problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju. W stosunku do 2019 roku 

nastąpił spadek liczby podopiecznych korzystających z pomocy społecznej. Świadczenie 

wychowawcze 500+ oraz 300+  w znacznym stopniu poprawiły standard życia mieszkańców 

gminy Barlinek. 
 

 

 

 

 

  



DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W OSINIE 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Osinie jest 

samodzielną jednostką gminną, działającą w obszarze pomocy społecznej, realizującą zadanie 

gminy zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Miniony rok był rokiem wyjątkowym i szczególnym, ze względu na panującą na całym 

świecie pandemię koronawirusa SARS – CoV – 2, który wywołując chorobę zakaźną COVID-

19, wymusił zmiany w funkcjonowaniu wielu dziedzin codziennego życia. Zmiany te dotknęły 

także placówki wsparcia, działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Brak możliwości 

swobodnego przemieszczania się, obostrzenia związane z ograniczeniami w spotkaniach, 

gromadzeniu większych ilości osób i koniecznością zachowywania dystansu społecznego  

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały, iż placówki wsparcia musiały 

dostosować swoje funkcjonowanie do panujących warunków. Zawieszona działalność 

spowodowała, iż wiele osób niepełnosprawnych mogło zostać pozbawionych wsparcia  

z zewnątrz, a wypracowane przez lata efekty terapii mogły zostać zniwelowane.  

Dlatego też, aby zapobiec negatywnym skutkom pandemii, pracownicy w okresie 

zawieszenia działalności placówki utrzymywali stały kontakt telefoniczny z uczestnikami, aby 

kontrolować ich sytuację domową i rodzinną, stan zdrowia,  udzielać wsparcia oraz niezbędnej 

pomocy rodzinom i uczestnikom. Przekazywane także były uczestnikom zadania i ćwiczenia 

edukacyjne, aby podtrzymywać posiadane umiejętności intelektualne, a także aby mogli 

aktywnie spędzać czas w domu i rozwijać swoje możliwości.  

Pracownicy przekazywali opiekunom informację o możliwości uzyskania pomocy 

finansowej w związku z zawieszeniem działalności placówek wsparcia za okres trzech miesięcy 

z programu PFRON:  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - moduł III. Pomagali   

w dostarczeniu, wypełnieniu i wysłaniu wniosków do PCPR w Myśliborzu. Monitorowali także 

drugi etap udzielania pomocy z tego modułu podczas kolejnego zawieszenia działalności  

i informowali rodziny o możliwości ponownego otrzymania wsparcia finansowego za okres 

październik i listopad 2020 r.  

W okresach zawieszenia działalności, tj. 12.03.2020 r. – 24.05.2020 r. oraz  

od 24.10.2020 r. do 31.12.2020 r. pracownicy wykonywali także szereg innych działań: prace 

porządkowe w placówce ( mycie okien, regularna dezynfekcja pomieszczeń, sprzętów), prace 

porządkowe na terenie siedziby Domu, prace gospodarcze i remontowe – malowanie elewacji 

budynku, barierek, poręczy, drzwi, pomieszczeń gospodarczych itp., przygotowując placówkę 

na powrót uczestników. Wykonywano także świąteczne (wielkanocne i bożonarodzeniowe) 

ozdoby, kartki dla uczestników, które zostały im przekazane do domów wraz z drobnymi 

upominkami w postaci zestawów kosmetyków i słodyczy. Odbywały się szkolenia kadry : 

 „Jak radzić sobie z kryzysem i wypaleniem zawodowym”, 

 „Zmniejszanie stresu i relaksacja dla pracowników”, 

 „Dorośli ze spektrum autyzmu”, 

 „Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego”.  

 



Codzienne funkcjonowanie placówki musiało także zostać dostosowane po powrocie 

uczestników. Opracowane w tym celu zostały wytyczne i zasady obowiązujące po powrocie 

uczestników na zajęcia, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia. Uczestnicy przed 

przyjazdem zobowiązani zostali do wypełnienia ankiety dotyczącej ich kontaktów z osobą 

potencjalnie zarażoną, chorą, a także aktualnego stanu zdrowia.  Aby maksymalnie zwiększyć 

bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach, regularnie ozonowane były wszystkie 

pomieszczenia, dezynfekowane powierzchnie tj. stoły, krzesła, blaty, klamki, drzwi, sanitariaty 

itp. Zawieszone zostały treningi kulinarne, a posiłki  w kuchni dla uczestników 

przygotowywała kadra. Wszystkie używane podczas pracy sprzęty kuchenne i narzędzia 

regularnie były wyparzane i myte w zmywarce. Posiłki wydawane były na jednorazowych 

talerzach, używano jednorazowych sztućców. W jadalni wydzielono odpowiednią ilość miejsc, 

aby zachować właściwy dystans, a uczestnicy podzieleni zostali na grupy podczas spożywania 

posiłków.  

Zmianie uległ także tryb dowożenia na zajęcia. Za zgodą uczestników lub  

ich opiekunów prawnych, każdorazowo mierzona była im temperatura ciała termometrem 

bezdotykowym i sprawdzany brak oznak chorobowych wskazujących na zakażenie wirusem. 

Ograniczona została o połowę liczba osób przebywających w busie podczas dowozu i odwozu. 

Wymagane było noszenie maseczek lub przyłbic.  

Podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych, każdy z uczestników przydzielony został 

do jednej z grup i określonego pracownika, aby zminimalizować kontakty z innymi osobami. 

Konieczne było zachowywanie dystansu podczas zajęć, a także noszenie ochronnych przyłbic 

lub maseczek oraz dezynfekcja rąk. Regularnie sprawdzano stan zdrowia uczestników i brak 

oznak chorobowych tj. katar, kaszel, przeziębienie, podwyższona temperatura. Treningi  

i zajęcia dostosowane zostały do obowiązujących obostrzeń, uczestnicy regularnie otrzymywali 

instruktaże dotyczące przestrzegania zasad higieny, regularnego mycia i dezynfekcji dłoni, 

zmiany maseczek jednorazowych, systematycznego prania maseczek wielorazowych, 

czyszczenia przyłbic.  

Część uczestników nawet w okresie wznowienia działalności placówki pozostała jednak  

w domu ze względu na obawy o własne zdrowie i zdrowie członków swoich rodzin,  

co uzasadniała panująca w dalszym ciągu pandemia i bardzo wysoka liczba zachorowań. 

Pracownicy placówki kontaktowali się z nimi regularnie telefonicznie oraz za pomocą 

komunikatorów i kamerek internetowych, monitorując  sytuację zdrowotną uczestników oraz 

przekazując informacje dotyczące wydarzeń i sytuacji w placówce.  

          W czasie funkcjonowania placówki przed wybuchem pandemii oraz w czasie 

wznowienia działalności (w okresie  trwania pandemii), treningi  realizowane były w możliwie 

jak największym zakresie i z przestrzeganiem  reżimu sanitarnego. 

  



BARLINECKI  OŚRODEK  KULTURY 

Barlinecki Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy z zakresu kultury, turystyki, 

rekreacji i sportu. Są one dla mieszkańców gwarancją i możliwością osobistego rozwoju. 

Zapewniają również miłe spędzenie czasu mieszkańcom i turystom. 

BOK zorganizował lub był współorganizatorem 101 wydarzeń (festyny, warsztaty, gale, 

festiwale, wystawy, rajdy itp.), w których wzięło udział ponad 7 700 osób. Do najważniejszych 

należą: Złote Barlineckie Gęsiarki, WOŚP, gala taneczna Fabryki Tańca Barlinek z okazji Dnia 

Babci i Dziadka oraz filmowa jubileuszowa gala z okazji 25-lecia działalności zespołu, Złote  

i Srebrne Gody - Święto Miasta, Impresje Kobiece z okazji Dnia Kobiet, spektakle plenerowe 

na Rynku:  ,,Morskie opowieści " dla dzieci oraz ,,Czas wilka" dla widzów starszych, promocja 

książki Bogumiły Kotowicz-Tuchmacher z pięknym koncertem znanego aktora Stanisława 

Górki oraz Festiwal Dobrego Jedzenia : FOOD Trucki.          

 Z Instytutu Książki otrzymaliśmy 14 500,00 zł na promowanie czytelnictwa. Projekt 

skupiał się głównie na przeprowadzeniu szeregu warsztatów literackich dla wszystkich grup 

wiekowych. W ramach zadania zostało przeprowadzone „Barlineckie Dyktando” oraz konkurs 

literacki „O Łabędzie pióro”. Najmłodszych widzów zaprosiliśmy podczas „Lata z Pegazem” 

na cykl mini festynów ,,Lato z książką"- Zaczytany Barlinek, podczas których odbyły się 

warsztaty literackie, plastyczne, wybory Bajkowej Miss i Mistera Lata, kiermasze książki, 

bookcrosing oraz 4 plenerowe spektakle teatralne w wykonaniu aktorów teatrów GWITAJCIE 

i WILK ART ze Szczecina. 

PANDEMIA 

Okres pandemii koronawirusa był trudny dla pracowników Barlineckiego Ośrodka 

Kultury, niemożność realizacji zaplanowanych działań, głównie imprez artystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych, zaostrzony reżim sanitarny, izolacja pracowników nie były 

korzystne dla ich psychiki. W związku z tym dyrektor poprosił pracowników o przygotowanie 

indywidualnych harmonogramów pracy, uwzględniających panujące obostrzenia z naciskiem 

na pracę w systemie online. Założono profil na serwisie społecznościowym 

Facebook ,,Barlinecka kulturazostańwdomu", na którym wszystkie jednostki organizacyjne 

BOK prezentowały swoje materiały. Od czerwca profil zmienił nazwę na Barlinecki Ośrodek 

Kultury. Zespoły taneczne prowadziły zajęcia dla dzieci i młodzieży poprzez aplikacje 

internetowe. Pracownicy  techniczni i gospodarz obiektu zajęli się porządkowaniem terenów 

BOK, odnawianiem pomieszczeń w budynkach na Podwalu i Leśnej, obito m.in. 70 krzeseł  

w jadalni.  

W kwietniu ruszyła „BOK kitchen”, czyli kuchnia BOK przygotowywała dania  

na zamówienie. Od początku maja kolejno wznowiliśmy działalność Biblioteki Publicznej, 

Muzeum Regionalnego i Centrum Informacji Turystycznej. W czerwcu Fabryka Tańca Barlinek 

oraz  Feeling Dance Group rozpoczęły zajęcia taneczne w plenerze w ECS na Leśnej. 

 

 

 



LATO Z PEGAZEM 

Barlinecki Ośrodek Kultury przygotował w 2020 r. ofertę kulturalną na sezon letni dla 

mieszkańców naszej gminy i turystów- Lato z Pegazem. Jednakże z uwagi na pandemię 

koronawirusa, nasze imprezy  miały ograniczone formy, spełniające reżim sanitarny. Wysłano 

pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Myśliborzu z harmonogramem 

planowanych imprez letnich i informacją o procedurach sanitarnych, które miały być  

zastosowane podczas ich organizacji, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W dniu 24 czerwca odbyła 

się kontrola pracowników ww. instytucji, która pozytywnie oceniła przygotowanie miejsca 

wydarzeń i procedur sanitarnych  BOK jako organizatora.  Zrealizowane  wydarzenia w ramach 

Lata z Pegazem wpłynęły pozytywnie na nastrój mieszkańców i wzbogaciły ofertę turystyczną 

Barlinka, w tym trudnym okresie. Na Rynku Miejskim odbyły się dwa duże spektakle 

plenerowe, wystawy fotograficzne dawnego Barlinka przygotowane przez muzeum oraz 

niedzielne koncerty plenerowe. Na Ośrodku Wypoczynkowym Janowo i plaży miejskiej 

odbywały się zabawy sportowe dla najmłodszych. Przed Muzeum Regionalnym prezentowane 

były cyklicznie wystawy fotografii, malarstwa i ceramiki. Na terenie barlineckiego szpitala  

i na plaży miejskiej prezentowano „Zanikające zawody”. W ECS na ul. Leśnej odbywały się 

warsztaty literackie, artystyczne, muzyczne, spektakle teatralne dla dzieci, Letnie Wieczory 

Filmowe. 

PRACOWNIA CERAMIKI UNIKATOWEJ 

 Pracownia wykonała napis ceramiczny KINO PANORAMA, mural na budynek  

na ul. A. Mickiewicza w Barlinku, anioła na grób B. Bagińskiego, zorganizowała wystawę prac 

ceramicznych w Muzeum Regionalnym i cykl kiermaszów. 

 

KINO PANORAMA 

 
 

Kino 
Letnie Wieczory 

Filmowe 

Nowe Horyzonty 

Edukacji Filmowej 

ilość widzów 5824 ok. 450 784 

ilość seansów 86 10 10 

 

MUZEUM REGIONALNE 

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19, muzeum zmieniło charakter pracy  

i wystawy oraz działania muzealne organizowano w plenerze, zgodnie z procedurami 

epidemicznymi. 

Wystawy i wydarzenia: 

 poplenerowa „Piękno ukryte – Barlinek 2019”; 

 40 – lecie pracy twórczej Krzysztofa Kłosowicza; 



 wystawa pocztówek o tematyce miłosnej „Gada woda i sitowie, że my mamy się ku 

sobie” ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego; 

 wystawa Artystów Amatorów; 

 prezentacja fotografii Katarzyny Mielcarek  (ogród przed muzeum); 

 Letnia Prezentacja Artystyczna prac ceramicznych Anny Mioduszewskiej – plener; 

 „Berlinchen – Barlinek – kurort wypoczynkowy” – wystawa fotografii na promenadzie 

Jeziora Barlineckiego oraz teren przed muzeum; 

 plenerowa prezentacja historycznej fotografii barlineckiego rynku - Rynek Miejski; 

 ceramika Teresy Bartkiewicz – wystawa plenerowa w ramach Letniej Prezentacji 

Artystycznej; 

 wystawa malarstwa Katarzyny Mielcarek – przestrzeń przed muzeum; 

 wystawa prac artystów biorących udział w Plenerach Ceramiczno – Malarskich „Piękno 

Ukryte”; 

 kiermasz prac ceramicznych z pracowni Barlineckiego Ośrodka Kultury ( 3 razy); 

 wystawa  malarstwa Mirosława Rzepniewskiego – artysta, podopieczny Domu Pomocy 

Społecznej w Myśliborzu (plener-2 razy); 

 wystawa plenerowa dot. dworca kolejowego i barlineckiej kolei; 

 historia młynarstwa okolic Barlinka – prezentacja przed muzeum; 

 prezentacja fotografii „Pierwsze miesiące powojennego Barlinka” ze zbiorów Czesława 

Paśnika oraz ,,Dawnych restauracji czar"; 

 prelekcja Eugeniusza Drozdowskiego w ramach cyklu „Kresy Wschodnie w fotografii 

i opowieściach z domowego archiwum”; 

 spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Kresów Wschodnich, młodzieży SP 1 

i muzeum Regionalnego w ramach projektu „Łączymy pokolenia”; 

 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Barlineckie Anioły” i koncert zespołu 

„Sonata”; 

 udział Muzeum Regionalnego w Barlinku w produkcji filmu nt. E. Laskera i rodzin 

żydowskich w przedwojennym Barlinku – Firma „Kulikfilm” ze Szczecina; 

 „Zanikające zawody” w prezentacji dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczego i Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie  Szpitala w Barlinku; 

 prezentacja „Zanikające zawody” na plaży miejskiej w Barlinku (2 razy); 

 drzwi otwarte muzeum z koncertem zespołu „Sonata”; 

 drzwi otwarte muzeum z koncertem wrocławskiej artystki Joanny Kuklińskiej. 

 

Częściowo, działalność muzeum prezentowana była online na profilu serwisu 

społecznościowego Facebook Muzeum Regionalnego, gdzie udostępniano artykuły historyczne 

związane z Barlinkiem i okolicą. 

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

              Główna działalność Centrum Informacji Turystycznej to usługi informacyjne  

o Barlinku, gminie Barlinek oraz regionie. Centrum Informacji Turystycznej działa  

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 do 16.00. W sezonie turystycznym również w soboty 



od 09.00 do 17.00. W biurze pracują 2 osoby. Dodatkowo Katarzyna Mielcarek pełni również 

funkcję Pełnomocnika Burmistrza Barlinka ds. Nordic Walking, a Olga Napierała - funkcję 

Inspektora Ochrony Danych. 

       Pracownicy w ramach przygotowania 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. Pracownicy CIT 

prowadzą również profil CIT-u „Barlinek to mnie rusza!” na serwisie społecznościowym 

Facebook, gdzie umieszczane są informacje o atrakcjach Barlinka a także nowinki dotyczące 

naszego miasta.  

CIT prowadzi również sprzedaż map, informatorów, widokówek z Barlinka. Główna 

propozycja pamiątki z naszego miasta to wyroby ceramiczne z Pracowni Ceramiki Unikatowej 

w Barlinku, małe gadżety (magnesy, przypinki, zakładki, breloczki, puzzle), grafiki, foldery, 

widokówki, zawieszki, koszulki, kubki, fotografie i inne.  

Z uwagi na pandemię COVID-19 Centrum Informacji Turystycznej było częściowo 

zamknięte dla odwiedzających. W tym czasie praca odbywała się w systemie zdalnym. 

Prowadzone były akcje promocyjne na serwisie społecznościowym Facebook Barlinek To mnie 

rusza i BOK takie jak: zagadki przyrodnicze, artykuły promujące Królową Puszczy 

Barlineckiej, widokówki Barlinka i okolic w postaci interaktywnych puzzli, zagadki o historii 

i walorach turystycznych dla dzieci, artykuły wspomnieniowe o historii kultury i rekreacji, 

artykuły o turystyce aktywnej, artykuły na temat jezior barlineckich i walorów przyrodniczych, 

posty dot. tras turystycznych, czytanie „Baśni o Królowej Puszczy Barlineckiej”.  

W tym czasie przeprowadzone zostały również prace archiwizacyjne dokumentacji.  

Zgodnie z zaleceniami Polskiej Organizacji Turystycznej dot. obsługi turystów w czasie 

pandemii COVID-19 w maju 2020 CIT został przygotowany do uruchomienia bezpośredniej 

obsługi klienta.   

IMPREZY I INNE DZIAŁANIA : 

 Wernisaż wystawy PhotoDay II Barlinek 31.01.2020 (50osób); 

 Festiwal „Włóczykijki” – prelekcja pt „Turystycznie i  artystycznie wokół Barlinka. 

Urzekająca przyroda okolic” 8-9.02.2020; 

 Perły i Perełki Turystyczne Barlinka 20.02.2020 (50 osób); 

 Święto Barlineckiej Niezapominajki 15.05.2020 ( 50 osób); 

 Cotygodniowe spacerki nordic walking w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2020; 

 Przygotowano i przeprowadzano badania ruchu turystów odwiedzających Barlinek  

w obiektach noclegowych na podstawie ankiet kierowanych do hotelarzy i gestorów innych 

obiektów noclegowych; 

 Reportaż „Małe i duże podróże” – reportaż Izabeli Patek – Polskie Radio Zachód; 

 Reportaż „Pasje przyrodnicze Barlinian” – Polskie Radio Zachód; 

 Barlinek w Polskim Radio Program 1 „Jedyne takie miejsce” audycja Romana Czejarka; 

 Promocyjny film Urzędu Marszałkowskiego o nowych trasach rowerowych 25.06.2020; 

 Reportaż Izabeli Patek „Po prostu kije” – o Barlinku Europejskiej Stolicy NW Radio Zachód 

lipiec 2020; 

 Wsparcie prezentacji „Gorzów on Tour” w Barlinku 14.07.2020; 

http://www.it.barlinek.pl/


 Promocja Barlinka w Radio Szczecin – audycja na żywo 26.07.2020; 

 Promocyjny film realizowany na zlecenie Barlinecko – Gorzowskiego Parku 

Krajobrazowego „Kultura i turystyka”; 

 Wizyta studyjna dziennikarza z Niemiec na zlecenie Zachodniopomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej i POT oddział Berlin (Carsten Heinke); 

 Współpraca w ramach projektu „Młyny i wiatraki w Euroregionie Pomerania”  

 prezentacja na spotkaniu gestorów młynów z Polski i Niemiec w Barlinku luty 2020, 

 przygotowanie materiałów do publikacji książkowej o młynach, 

 współpraca w ramach spotkania o wykorzystaniu historii młynów w turystyce 

29.08.2020, 

 wywiad do filmu o młynach przygranicznych po stronie niemieckiej i polskiej; 

 Śladami Mistrzostw NW z Grzybobraniem 12.09.2020 (40 osób); 

 Wizyta studyjna 6 dziennikarzy i operatorów turystycznych z Niemiec na zlecenie ZROT – 

Barlinek jako zaplecze noclegowe dla pola golfowego Modry Las w Choszcznie 18.09.2020; 

 PhotoDay Barlinek „Tajemnice Barlineckich młynów” 11.11.2020 (20 uczestników). 

 

WYDAWNICTWA : 

 informacja o bazie noclegowej Barlinka w trzech językach - wydruk własny; 

 informacje o Barlinku przekazywane są również do Zachodniopomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej – wykorzystywane są w wydawnictwach dot. województwa; 

 opracowywanie materiałów, przygotowywanie zdjęć do artykułów umieszczanych w prasie 

branżowej; 

 opracowanie materiałów dla Polskiej Organizacji Turystycznej. 

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Biblioteka Publiczna w Barlinku posiada 3 filie biblioteczne: Mostkowo, Płonno  

i Rychnów. W 2020 roku biblioteka otrzymała dotację celową na zadanie w ramach programu 

Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". Z tej dotacji zakupiono 

książki na kwotę 10 123 zł. Łącznie na zakup książek wydano kwotę 29 031 zł. Za tę kwotę 

zakupiono 1 672 książki. 

Księgozbiór: 

Stan księgozbioru ogółem: 51 808, w tym: 

 na filiach: 33 530 

 w bibliotece w Barlinku: 18 278 

Procentowo zakupiono w Barlinku i na filiach 3,22% księgozbioru w stosunku  

do całości księgozbioru. W 2020 roku ubytkowano 3 818 książek, w tym na filiach: 1 147 

książek, co stanowi  7,36% księgozbioru biblioteki. 

 

 



CZYTELNICTWO: 

Liczba czytelników zarejestrowanych ogółem: 1 350 

 w tym w Barlinku: 917 

 na filiach: 433 

 

Stosunkowy procent czytelników zarejestrowanych w bibliotece i na filiach w stosunku 

do ogólnej liczby czytelników: 

1. osoby uczące się (dzieci, młodzież i studenci): 35,23%; 

2. osoby pracujące (pracownicy umysłowi, fizyczni, rolnicy oraz inni): 34,67%; 

3. pozostali (emeryci, renciści i bezrobotni): 27,10%. 

 
Tabela ilustrująca podział na grupy czytelnicze według wieku  (aktywnie wypożyczający): 

Biblioteka Do 5 
lat 

6-12 lat 13-15 
lat 

16-19 
lat 

20-24 
lat 

25-44 
lat 

45-60 
lat 

Powyżej 
60 lat 

Biblioteka 
w Barlinku 

57 205 54 39 17 198 129 152 

Filia 
Płonno 

0 4 5 10 9 18 9 6 

Filia 
Mostkowo 

5 82 43 19 16 77 49 66 

Filia 
Rychnów 

1 5 1 1 2 2 2 1 

Razem 63 296 103 69 44 295 189 225 
 

W 2020 roku wypożyczono 21 828 książek, z tego na filiach 5 418 książek. 

W roku 2020 w miesiącach marzec/kwiecień  oraz w listopadzie biblioteka i filie  

dla czytelników były nieczynne ze względu na pandemię koronawirusa SARS COV-2. 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA 

Biblioteka - działy dla dzieci i dorosłych wraz z filiami Płonno i Mostkowo brały udział 

w organizacji wielu imprez kulturalnych, których celem było zachęcanie do czytania  

i proponowanie różnych form spędzania czasu wolnego.  

Biblioteka organizowała spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,  

a także konkursy literackie i plastyczne, współpracując z przedszkolami i szkołami z  gminy 

Barlinek .  Od września 2018 roku biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim projekcie  

„Mała Książka - Wielki Człowiek”, dzięki któremu każdy trzylatek (a od września 2019 r. także 

4-6 latek) otrzymał Wyprawkę Czytelnika, kartę Młodego Czytelnika oraz dyplom,  

po 10 odwiedzinach biblioteki. 

Od trzech lat w dziale dla dorosłych a rok później w dziale dla dzieci działa system 

biblioteczny MAK PLUS, co zwiększyło kontrolę nad księgozbiorem i ułatwiło czytelnikom 

dostęp do biblioteki.  

Biblioteka organizuje cykliczne  spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki we współpracy 

z DKK Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz Instytutem Książki.  



Animatorzy Barlineckiego Ośrodka Kultury oraz zaproszeni goście w czasie ferii 

zimowych zorganizowali zajęcia dla dzieci z naszej gminy. Dzieci miały okazję wziąć udział 

m.in. w warsztatach pszczelarskich, plastycznych, ceramicznych, szachowych, kulinarnych, 

tanecznych, wytwarzania mydełek ekologicznych i konstruowania z klocków lego. Wzięły 

udział w Lekcji Bankowania oraz kursach samoobrony. Obejrzały występ magika oraz 

przedstawienie pt. „Pinokio”. Grały w piłkę, tenisa stołowego oraz piłkarzyki. Odwiedziły 

pracownię ceramiczną i bibliotekę. Zobaczyły jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy  

i mogły poćwiczyć na fantomach. 

Na zakończenie pierwszego tygodnia przygotowały dla swoich najbliższych 

Walentynki, zobaczyły jak wygląda studio nagrań oraz stały się na jeden dzień prawdziwymi 

piratami. Na zakończenie drugiego tygodnia ferii, odbył się tradycyjny bal karnawałowy. 

Nowością w tym roku, były codzienne bajkowe pokazy filmowe z konkursami i darmowym 

popcornem oraz popołudniowe zajęcia o tematyce krótkofalarskiej, ceramiczne, muzyczne, 

plastyczne, grawerowanie na szkle, a w każdy piątek turniej w FIFA 2020. Każde zajęcia, 

kończyły się pysznym jedzeniem przygotowanym przez kuchnię BOK.  

W miesiącach marzec - czerwiec 2020 ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie 

imprezy zostały odwołane. 

W sobotę 5 września 2020 roku o godzinie 11.00, po raz kolejny odbyła się w parku 

obok Barlineckiego Ośrodka Kultury ogólnopolska akcja Narodowego Czytania, która  

organizowana jest po patronatem Prezydenta RP od 2012 roku. W 2020 roku – podczas 9. 

edycji Narodowego Czytania – lekturą była Balladyna Juliusza Słowackiego - wybitne dzieło 

polskiego romantyzmu.                                                                                                                            

W dniu 23 września odbyły się warsztaty literackie dla dorosłych. Prowadzącym była 

Iwona Żytkowiak, od urodzenia mieszkająca i pisząca w Barlinku.  

LATO z PEGAZEM – MINI FESTYNY PLASTYCZNO - LITERACKIE 

Mini festyny odbywały się w każdą sobotę począwszy od 18 lipca do 8 sierpnia.  

Podczas  imprez dzieci wzięły udział w różnorodnych zajęciach plastyczno – literackich.  

25 lipca mini festyn połączony był z konkursem „Bajkowa Miss i Mister lata 2020”, a 1 sierpnia 

odbyły się warsztaty literackie dla najmłodszych z Jolantą Karasińską. Każdy festyn kończył 

się edukacyjnym przedstawieniem teatralnym w wykonaniu teatrów szczecińskich. 

EUROPEJSKIE CENTRUM SPOTKAŃ 

Europejskie Centrum Spotkań dostosowano dla potrzeb lokalnej społeczności. 

Wyodrębnione zostały pomieszczenia dla funkcjonujących na terenie miasta organizacji, 

stowarzyszeń, zespołów wokalnych, tanecznych, muzycznych skupiających osoby starsze, 

dzieci i młodzież. W Europejskim Centrum Spotkań gospodarz obiektu czuwa nad organizacją 

i prawidłowym przebiegiem spotkań według ustalonego harmonogramu korzystania z sal, jeden 

pracownik jest zatrudniony do dbania o czystość w obiekcie. Na co dzień z obiektu korzystają 

23 podmioty: zespoły, stowarzyszenia i organizacje barlineckie.   

W okresie letnich wakacji w ECS odbywał się szereg imprez kulturalnych dla 

mieszkańców i turystów m.in. Lato z Pegazem, Letnie Wieczory Filmowe, warsztaty 

artystyczne, spektakle i koncerty. 



FEELING DANCE GROUP 

Feeling Dance Group w roku 2020 liczył ponad 200 członków pracujących  

w 10 grupach tanecznych. Instruktorami w zespole byli : Kamil Fabich, Magdalena Bibro, 

Arleta Osińska, Ewelina Wieczorek. Co piątek zajęcia z akrobatyki prowadził Piotr Suchocki.  

Zajęcia odbywały się cały tydzień w salach Barlineckiego Ośrodka Kultury oraz Europejskiego 

Centrum Spotkań. Działalność  zespołu to głównie pokazy i występy w naszym mieście oraz 

wyjazdy za granicę do miast partnerskich. Uczestnicy szkolą swoje umiejętności na warsztatach 

organizowanych przez zespół. Bardzo ważnym organem wspomagającym zespół jest 

Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group z Prezesem Izabelą Zych na czele.  

Dnia 20.02.2020 r. zespół otrzymał Perłę Turystyczną za wieloletnią promocję Barlinka 

w kraju i za granicą oraz reprezentowanie miasta na wielu konkursach tanecznych i imprezach 

turystycznych.  

Zespół brał udział w Impresjach Kobiecych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 

oraz w koncercie charytatywnym na rzecz czworonogów.  

Od połowy marca podczas pandemii zespół brał udział w zajęciach online zarówno  

z instruktorami zespołu jak i z instruktorami z zewnątrz. 

W czerwcu w mniejszych grupach (według zaleceń sanitarnych) zespół wznowił zajęcia. 

W sierpniu pod koniec wakacji zorganizowane były letnie warsztaty taneczne, w których brali 

udział tancerze z zespołu.  

Od września 2020 r. zespół wznowił działalność w normalnych składach.  

FABRYKA TAŃCA BARLINEK 

W zespole pracowali instruktorzy: Marzena Luisetto, Katarzyna Gradowska, Klaudia 

Jastrzębska, Kamil Wesołowski – Akrobatyka, Ada Steinke – choreograf, Grażyna Gaudyn 

Kołodziejczyk – choreograf, Katarzyna Stanisławska – kierownik.  

Zespół pracuje w 5 grupach tanecznych. 

WYDARZENIA: 

 11-12.01.2020 warsztaty taneczne z Adą Steinke-przygotowanie choreografii  

do jubileuszowej gali tanecznej z okazji 25 - lecia działalności zespołu; 

 16.01.2020 Dzień Babci i Dziadka w BOK; 

 01.02.2020 udział w 12 Karnawałowym Festiwalu Tańca z Gracją w Sławnie: 

Najlepsza technika tańca BURZA PIASKOWA, RADIO 

Najlepsze widowisko taneczne WOJSKO OUUEN; 

 06.02.2020 Zabawa karnawałowa w kostiumach – ECS; 

 28.02.2020 konkurs choreograficznym Top Dance Competition, występ duetu  

N. Ściesiek i A. Wyderskiej; 

KWIECIEŃ i MAJ całkowite zawieszenie składek za tańce  

 06.04.2020 zdalne zebranie z rodzicami; 

 od 07.04  do 28.05.2020 zajęcia w formie zdalnej na platformie ZOOM; 



 od 02.06  do 23.06.2020 zajęcia w ECS tylko na powietrzu w reżimie sanitarnym; 

wywiad sanitarny, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk - przygotowania  

do Jubileuszowej Filmowej Gali Tanecznej; 

 09.06.2020 nagrania tańców do filmu na jubileusz; 

 25.06.2020 przygotowania sali widowiskowej do Filmowej Gali Tanecznej; 

 26.06.2020 Filmowa Jubileuszowa Gala Taneczna z okazji 25-lecia działalności 

zespołu.       

BARLINECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Mija ósmy rok, od kiedy działa Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczelnia 

stwarza seniorom okazję do ciekawych spotkań, pozwala im rozwijać pasje, na które dotąd 

w ich życiu nie było czasu i miejsca, pomaga spełniać marzenia. BUTW jest 

współorganizatorem wielu wydarzeń.  

W 2020 r. kontynuowano działalność  sekcji: gimnastycznej, włóczykijów, rękodzieła 

artystycznego, artystycznej, nauki języków obcych czy kawiarenki „Pod Sową”. 

W  styczniu 2020 r. : 

 wykład w kawiarni BOK – „Kolędy i pastorałki w tradycji polskiej  

i zachodnioeuropejskiej” - prof. Iwona Wiśniewska – Salamon – projekt 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego; 

 udział w Święcie Miasta – występ grupy artystycznej w sali widowiskowej BOK. 

W lutym 2020 r.: 

 udział w pieczeniu ciasteczek podczas ferii dla dzieci – ECS. 

W marcu, kwietniu, maju  2020 r.: 

 pandemia koronawirusa – zamknięcie ECS- odwołanie imprez BUTW i przeniesienie 

niektórych z nich na inne terminy. 

W czerwcu 2020 r. : 

 Ogólne Zebranie Sprawozdawcze Członków BUTW – sala widowiskowa BOK; 

W lipcu 2020 r. : 

 udział członków  BUTW w ,,gaszynchallenge” -  Franek  Kępa- wojownik – park  

Laskera –przelew na Fundację Siepomaga  - kwoty 100,00 zł; 

 udział w projekcie OPS „Odmieniamy swoja przyszłość – Regionalny Program   

Operacyjny  Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020- spotkanie  

z mieszkańcami wsi   Moczydło, Strąpie i Barlinka. 

W sierpniu 2020 r. : 

 udział w spotkaniach  członków BUTW  w Klubie Żeglarskim SZTORM – rejs po 

Jeziorze Barlineckim; 

 wyjazd do ogrodu w Przelewicach, do miejscowości Równo i Jaru Libertta, pieczenie 

kiełbasek; 

 udział członków BUTW w Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku. 

 

 



We wrześniu  2020 r. : 

 udział w jednodniowym wyjeździe do Kołobrzegu – spotkanie z grupą  słuchaczy  

z kołobrzeskiego UTW; 

 wyjazd grupy artystycznej BUTW do Świnoujścia, występ w muszli koncertowej, 

integracja ze  słuchaczami świnoujskiego UTW;  

 wyjazd jednodniowy  do Łagowa i Gościkowa-Paradyża; 

 udział w warsztatach  literackich  dla seniorów z  pisarką M. Żytkowiak w ramach 

projektu BOK. 

Ze względu na ogólnie panującą sytuację w kraju i w Europie (pandemia koronawirusa)   

i  zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczy – odwołano planowaną wycieczkę do Budapesztu  

i Bratysławy. 

KLUB SENIORA ,, ZŁOTA STRZECHA" I BARLINIACY 

Klub Seniora ,,Złota Strzecha ‘’ korzysta z lokalu ECS przy ul. Leśnej 1 trzy razy  

w tygodniu. Dyżury członków Zarządu odbywały się w poniedziałki w godz. 12:00 do 14:00  

i we wtorki w godz. 17:00 do 19:00,  seniorzy spotykali się w środy w  godz. 13:00 - 15:00  

w tamtejszej kawiarence. W związku  z pandemią zespół śpiewaczy  zaprezentował się tylko 

raz z okazji Dnia Kobiet / 09.03.2020 r. /na spotkaniu członków PKPS  Klubu Seniora  

,,Złota Strzecha” w sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku. Od marca 2020 r., w związku  

z pandemią COVID-19 chór zawiesił swoją działalność. 

 

SPORT 

Z powodu pandemii odbyła się tylko jedna zaplanowana impreza. W okresie 

wakacyjnym instruktorzy BOK prowadzili zajęcia sportowe dla dzieci na terenie plaży 

miejskiej i Ośrodka Wypoczynkowego Janowo. 

TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- to święto, podczas którego 

upamiętniamy  żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Tradycyjnie 

w tym dniu, w całej Polsce, rozgrywane są biegi „Tropem wilczym”. W 2020 r. była to już  

VIII edycja tej imprezy. 

Punktualnie o godz. 12.00 w każdym mieście, które zdecydowało się zorganizować 

bieg, zawodnicy wystartowali na dwóch dystansach – 1 963 m oraz 5 km. Barlinecki start odbył 

się tak, jak w latach ubiegłych, krótszy z ul. Szewskiej, a dłuższy z Rynku Miejskiego, gdzie 

też była ustawiona meta biegów. W biegu wystartowało ok. 200 osób. Nagrodzono najlepszych. 

Dla wszystkich uczestników imprezy, przygotowano gorącą grochówkę. 

Organizatorem biegu „Tropem wilczym” byli Barlinecki Ośrodek Kultury oraz 

Burmistrz Barlinka. Uczestnik nie ponosił żadnych kosztów związanych ze startem. Pakiety 

oraz poczęstunek były darmowe. Imprezę poprowadził Jarosław Bednarek. Trasę zabezpieczali 

policjanci z Komisariatu Policji w Barlinku, a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Rychnowie. W imprezę zaangażowali się również: Barlinecka Grupa Kolarska, młodzież  

i Jednostka Strzelecka przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. 



INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GMINNYCH  

SZPITAL BARLINEK SPÓŁKA Z O.O.  

Przedmiotem działania spółki z o. o. zgodnie z informacjami w Krajowym Rejestrze 

Sądowym jest: 

 działalność szpitali,  

 praktyka lekarska ogólna,  

 praktyka lekarska specjalistyczna, 

 działalność fizjoterapeutyczna,  

 praktyka pielęgniarek i położnych,  

 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

 pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,  

 pozostałe zakwaterowanie. 

 

Struktura organizacyjna:  

      Zarząd – jednoosobowy: Prezes Zarządu,  

Prokura łączna: Dyrektor ds. Lecznictwa wraz z Główną Księgową, 

Miejsce prowadzenia działalności: Barlinek, ul. Szpitalna 10  

Struktura Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku w rozbiciu na zakłady lecznicze 

podmiotu leczniczego przedstawia się następująco: 

1. Szpital,  

2. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne I, 

3. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne II,  

4. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy. 

Umowy zawarte na rok 2020 z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Szczecinie obligowały nas do świadczenia usług na rzecz osób 

ubezpieczonych w rodzaju: 

1. Lecznictwa stacjonarnego, 

2. Lecznictwa ambulatoryjnego specjalistycznego, w tym podstawowy program 

profilaktyki raka szyjki macicy,  

3. Rehabilitacji leczniczej, 

4. Diagnostyki specjalistycznej (endoskopii, kolonoskopii) - ambulatoryjne świadczenia 

diagnostyczne, 

5. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, 

6. Podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

(zasięg działania: miasto i gmina Barlinek, gmina Pełczyce, miasto i gmina Myślibórz, 

gmina Nowogródek Pom.), 

7. Opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień w ramach Oddziału Dziennego 

Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego. 



Struktura organizacyjna PODMIOTU LECZNICZEGO Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

(zakłady lecznicze podmiotu leczniczego – jednostki organizacyjne): 

1. SZPITAL 

1) Oddziały szpitalne – stan na 31.12.2020 rok 

Szpital liczył 77  łóżek, 11 łóżeczek noworodkowych i 2 inkubatory w tym:  

a) 30 łóżek – oddział chorób wewnętrznych (internistyczny) - od dnia 31.12.2020 r.  

z ogólnego potencjału 30 łóżek na oddziale chorób wewnętrznych 7 łóżek jest 

przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem / zakażeniem chorobą zakaźną 

wywołaną wirusem SARS-CoV-2,  

b) 21 łóżek – oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym, 

c) 26 łóżek – oddział ginekologiczno-położniczy, 

d) 13 łóżek (11 łóżeczek noworodkowych i 2 inkubatory) - oddział pediatryczno-

neonatologiczny – Noworodki. 

Oddział pediatryczno-neonatologiczny – Pediatria -  ze względu na brak lekarzy 

działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia, została zlikwidowana  

i z dniem 15.07.2020 r. oddział został wykreślony z rejestru Wojewody. 

W skład oddziału ginekologiczno-położniczego wchodzą: część ginekologiczna, część 

położnicza – patologia ciąży, część położniczo-noworodkowa, część pediatryczno-

neonatologiczna – Noworodki, trakt porodowy i punkt przyjęcia na oddział oraz sala operacyjna 

do cięć cesarskich.  

2) Inne komórki działające na rzecz pacjentów: 

a) izba przyjęć, 

b) blok operacyjny, 

c) apteka szpitalna, 

3) Dział diagnostyki: 

a) pracownie USG, EKG, prób wysiłkowych –na potrzeby komórek organizacyjnych 

Spółki, 

b) pracownia RTG, 

c) pracownia endoskopii, 

d) laboratorium z bankiem krwi. 

2. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I 

1) Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne: 

a) ginekologiczna, 

b) chirurgiczna,  

c) laryngologiczna, 

d) ortopedyczna, 



e) gastroenterologiczna, 

f) kardiologiczna, 

g) onkologiczna, 

h) diabetologiczna; 

2) Podstawowa Opieki Zdrowotna  

a) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Barlinku, 

b) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Myśliborzu – punkt działa od 01.10.2017 r.  

3) Dzienny Dom Opieki Medycznej - ilość miejsc 15, 

4) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny – ilość miejsc 10. 

5) Rehabilitacja: 

a) kinezyterapia ambulatoryjna, 

b) fizykoterapia ambulatoryjna, 

c) fizjoterapia (w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczych). 

6) Diagnostyka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne - endoskopia  

i kolonoskopia - wykonywane są w ramach pracowni endoskopowej. 

3. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE II (poradnie 

specjalistyczne ) 

a) okulistyczna, 

b) neurologiczna. 

4. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY 

1) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - ilość łóżek – 45, 

2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej działający na zasadach 

komercyjnych  - ilość łóżek – 20. 

Szpital Barlinek od  1.10.2017 r. jest wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia w systemie 

Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia (PSZ) Świadczeń Opieki Zdrowotnej. W ramach 

Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia podział środków finansowych z tytułu zawartych 

umów przedstawia się wg następującej struktury: 

w ramach przyznanego ryczałtu (umowa PSZ): 

1. leczenie szpitalne:  

choroby wewnętrzne – hospitalizacja, 

chirurgia ogólna – hospitalizacja, 

położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ginekologiczna; 

2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 

świadczenia w zakresie gastroenterologii w tym porady pierwszorazowe i świadczenia 

zabiegowe, 



świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, w tym świadczenia zabiegowe, 

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w tym świadczenia zabiegowe i 

przesiewowe badania cytologiczne; 

poza ryczałtem w jednej z PSZ umowie : 

3. ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia diagnostyczne: 

badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, 

badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia; 

4. ambulatoryjna opieka specjalistyczna:  

świadczenia w zakresie gastroenterologii - diagnostyka onkologiczna, 

świadczenia w zakresie gastroenterologii -diagnostyka poza pakietem onkologicznym, 

świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka onkologiczna, 

świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, 

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - diagnostyka onkologiczna, 

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - diagnostyka poza pakietem 

onkologicznym, 

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – pierwszorazowe, 

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – świadczenia 

zabiegowe, 

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu ze wskazań nagłych, 

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - diagnostyka 

onkologiczna, 

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - diagnostyka poza  

pakietem onkologicznym, 

świadczenia w zakresie neurologii, 

świadczenia w zakresie neurologii – pierwszorazowe, 

świadczenia w zakresie neurologii-diagnostyka poza pakietem onkologicznym, 

świadczenia w zakresie neurologii-diagnostyka onkologiczna, 

świadczenia w zakresie kardiologii , 

świadczenia w zakresie kardiologii – pierwszorazowe; 

5. leczenie szpitalne:  

neonatologia - hospitalizacja, 

neonatologia - hospitalizacja N20,N24,N25, 

położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20, 

położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny, 

położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - poza pakietem onkologicznym, 

chirurgia ogólna - hospitalizacja-pakiet onkologiczny, 

chirurgia ogólna - hospitalizacja-poza pakietem onkologicznym, 

izba przyjęć; 

6. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

(na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 000 osób (Barlinek, Myślibórz); 



w ramach odrębnych umów z NFZ rozliczenie następuje wg schematu: 

1. ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 

świadczenia w zakresie okulistyki, 

świadczenia w zakresie okulistyki ze wskazań nagłych,  

świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02, 

świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna, 

świadczenia w zakresie otolaryngologii, 

świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02, 

świadczenia w zakresie otolaryngologii - diagnostyka onkologiczna, 

świadczenia w zakresie onkologii, 

świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe, 

świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna, 

świadczenia w zakresie diabetologii, 

świadczenia w zakresie diabetologii - świadczenia pierwszorazowe, 

2. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym, 

3. rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia ambulatoryjna, 

4. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Oddział Dzienny Psychiatryczny 

Rehabilitacyjny – od 01.09.2018 r.). 

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia całodobową opiekę, zaspokaja niezbędne 

potrzeby bytowe, opiekuńcze, zdrowotne, społeczne i religijne zgodnie z obowiązującymi 

wymogami. Podstawą przyjęcia do Zakładu jest skierowanie wystawione przez lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wydaje skierowanie w oparciu o wydane przez siebie bądź 

przedłożone mu przez wnioskodawcę zaświadczenie lekarskie, a także w oparciu o wywiad 

pielęgniarski. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu może wystąpić: 

 osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu, 

 przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu, 

 za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu lub jej przedstawiciela 

ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej. 

 W przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest osobą ubiegającą się o skierowanie do Zakładu 

wymagane jest  pełnomocnictwo ogólne lub inny dokument urzędowy potwierdzający 

upoważnienie przez  osobę ubiegającą się o pobyt w Zakładzie do zastępowania jej w sprawach 

i czynnościach związanych ze skierowaniem do Zakładu. W skierowaniu do Zakładu lekarz 

kierujący może wskazać, że według jego oceny jest to przypadek nagły, uzasadniony 

zdarzeniem losowym lub stanem zdrowia – lekarz opiniujący może ustalić termin przyjęcia 

poza kolejnością. Pobyt w Zakładzie jest pobytem na czas określony. Po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku i zakwalifikowaniu  świadczeniobiorcy do pobytu w Zakładzie, 

Kierownik Zakładu wpisuje go w kolejkę oczekujących na przyjęcie i powiadamia o terminie 

przyjęcia. W 2020 roku w ZPO przebywało 115 pacjentów.  

Działający na zasadach komercyjnych Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko  

i Długoterminowej przeznaczony jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych, niewymagających hospitalizacji, z ustalonym rozpoznaniem i leczeniem, 



u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają całodobowej, 

profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji w celu kontynuacji leczenia i rehabilitacji 

zapobiegającej skutkom długotrwałego unieruchomienia. Podstawą przyjęcia jest skierowanie 

wystawione przez lekarza, felczera medycyny lub bez skierowania na wniosek: 

1) osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka, 

2) przedstawiciela ustawowego osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka, 

3) za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka lub jej przedstawiciela 

ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej. 

W 2020 roku z Ośrodka korzystały 64 osoby. 

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku – do 30.11.2018 r. był pilotażowym 

projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany od 01.02.2017 r. w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój - Wsparcie dla obszaru zdrowia. Świadczenia realizowane są w dni robocze  

i skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których 

stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki 

zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego 

nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Od 01.12.2018 r. 

przez 2019 i 2020 rok działalność opiera się na współpracy i współfinansowaniu z gminą 

Barlinek.  

Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu w Barlinku jest bardzo 

potrzebne i celowe. Działalność obejmuje przede wszystkim wszelkiego rodzaju rehabilitację 

osób ze znacznymi, utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania, które wymagają aktywizacji, 

wsparcia w uzyskaniu poprawy stanu zdrowia. Zgodnie z założeniami projektu, po zakończeniu 

umowy, okres działania DDOM to data 31.12.2021 r.  

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii 

i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. 

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Dziennego 

Domu Opieki Medycznej należą: 

1. opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki  

i   samopielęgnacji,  

2. doradztwo w wyborze odpowiednich wyrobów medycznych,  

3. usprawnianie ruchowe,  

4. stymulacja procesów poznawczych,  

5. terapia zajęciowa,  

6. przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).  

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki 

Medycznej zapewniony zostaje odpowiedni do stanu zdrowia posiłek. Z pobytu w DDOM  

w 2020 roku korzystały 22 osoby.   

Szpital świadczył i świadczy usługi w zakresie lecznictwa zamkniętego nie tylko  

dla mieszkańców powiatu myśliborskiego, lecz także dla powiatów i województw ościennych.  

 



Izba Przyjęć: 

- obsługuje pacjentów przyjmowanych do wszystkich oddziałów szpitala, 

- obsługuje pacjentów przyjmowanych do zakładów opieki długoterminowej,  

- świadczy porady ambulatoryjne w ramach odmowy przyjęcia do szpitala, 

- świadczy usługi w zakresie doraźnej pomocy medycznej – porady ambulatoryjne - nagłe 

zachorowania i przypadki urazowe.  

Najważniejszym zapleczem oddziałów zabiegowych jest blok operacyjny z dwoma 

salami operacyjnymi  wraz z salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego. Dysponujemy 

również salą operacyjną do cięć cesarskich w oddziale ginekologiczno-położniczym. 

W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych, rehabilitacja służy głównie potrzebom 

mieszkańców miasta i gminy Barlinek i w znacznej mierze mieszkańców z terenu miasta  

i gminy Pełczyce – powiat choszczeński oraz pacjentom hospitalizowanym (szpital, ZPO). 

Znacznie większy, niż rehabilitacja, jest zasięg terytorialny udzielanych porad w poradniach 

specjalistycznych. Są to pacjenci nie tylko z terenu miasta i gminy Barlinek, ale w znacznej 

mierze z innych miejscowości powiatu myśliborskiego, choszczeńskiego ze szczególnym 

udziałem osób z gminy Pełczyce i powiatu pyrzyckiego, w szczególności gmina Lipiany  

i pacjenci z województwa lubuskiego.  

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w Szpitalu w Barlinku 

Uruchomiony w 2018 roku Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny 

funkcjonuje na zasadach określonych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Długość pobytu 

uzależniona jest od potrzeb indywidualnych, maksymalnie pobyt trwa 16 tygodni. Podstawą 

przyjęcia jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego oraz rozmowa 

kwalifikacyjna. Działalność oddziału obejmuje rehabilitację osób ze znacznymi, utrwalonymi 

zaburzeniami funkcjonowania, które wymagają aktywizacji, wsparcia w uzyskaniu poprawy 

stanu zdrowia. Celem oddziaływań terapeutycznych jest wypracowanie umiejętności 

pozwalających na lepsze radzenie sobie z objawami chorobowymi, poprawa samodzielności, 

zmiana negatywnych wzorców zachowań związanych z funkcjonowaniem wyłącznie w roli 

osoby chorej. Pacjenci są konsultowani przez lekarza psychiatrę, mają dostęp do leczenia 

farmakologicznego i opieki psychologicznej. Program oparty jest na zasadach społeczności 

terapeutycznej w połączeniu z metodami treningowo-edukacyjnymi. Prowadzone są treningi 

kompetencji społecznych oraz umiejętności związanych z samoobsługą. Proponowane  

są również zajęcia służące lepszemu radzeniu sobie z chorobą i jej ograniczeniami. W ramach 

oddziału zaplanowane są różnorodne formy terapii i rehabilitacji. Pacjenci uczestniczą  

w różnych formach zajęć terapeutycznych: psychoterapia grupowa, psychorysunek, relaks, 

terapia zajęciowa, warsztaty psychoedukacyjne. W trakcie tych zajęć pod opieką zespołu 

terapeutycznego pacjenci mają możliwość wyrażania siebie, przepracowania aktualnych 

kłopotów i trudności osobistych. W 2020 roku z tej formy terapii korzystało 40 osób. 

W ramach przedsięwzięć promujących zdrowie, wspólnie z gminą Barlinek 

przeprowadzona została akcja „Szczepienia dla osób starszych” - wiek 65+ – na grypę 

zaszczepiono 355 osób. 

  



BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O. O. W BARLINKU 

I    Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020, tj. ul. Gorzowska 56, 66,67, Chmielna 6 w Barlinku  

        

Lp. 

 

Adres 

 

Zakres prac 

 

Koszt 

inwestycji [zł] 

 

Udział 

gminy 

 

Wartość przypadająca 

 na gminę [zł] 

 

 

1. 

 

Gorzowska 56 

 

Termomodernizacja 

 

447 523,78 

 

64,00% 

 

286 415,21 

 

2. 

 

Gorzowska 66 

 

Termomodernizacja 

 

324 148,95 

 

- 

 

- 

 

3. 

 

Gorzowska 67 

 

Termomodernizacja 

 

461 035,20 

 

26,20% 

 

120 791,22 

 

4. 

 

Chmielna 6 

 

Termomodernizacja 

 

469 491,93 

 

78,73 % 

 

369 631,00 

 

Umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania, firmą „MAC-BUD” z siedzibą 

w Reczu, reprezentowaną przez właściciela Pana Wiesława Maciejewskiego, podpisano  

07 czerwca 2019 r. 

    Projekty na kolorystykę budynków oraz zagospodarowanie terenu zostały opracowane 

przez Pracownię Projektową „PROJEKTIKA” Patrycja Kucab ze Szczecina. 

   Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projekty i Nadzory Budowlane  

mgr inż. Witold Krasowski. 

Wartość całkowita robót związanych z termomodernizacją i remontem budynków 

mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych wyniosła 1 702 199,86 zł brutto. 

Koszty  kwalifikowalne projektu  - 1 511 302,00 zł 

Dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego - 65% kosztów 

kwalifikowalnych – 982 346,30 zł  

Źródła finansowania inwestycji: 

 środki własne zgromadzone na funduszu remontowym + kredyt – 719 853,56.zł 

 dofinansowanie ze środków unijnych – 982 346,30 zł 

Zakres prac obejmował docieplenie i remont budynków, tj.: 

 docieplenie stropów piwnic oraz stropodachów, 

 remont kapitalny dachów wraz z kominami, 

 docieplenie budynków wraz z kolorystyką,  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych oraz opaski 

odwadniającej z polbruku wokół budynków, 

 remont klatek schodowych, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych,  

 wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod.kan. w częściach wspólnych 

nieruchomości, 



 wykonanie nowych instalacji domofonowych, 

 wykonanie zagospodarowania terenów posesji wraz z wykonaniem nasadzeń zieleni. 

 Termin zakończenia prac – luty 2021 r. 

 

Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Gorzowska 56 po termomodernizacji 

 

 

 

  



Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Gorzowska 66 po termomodernizacji 

 

 

 

 

 

  



Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Gorzowska 67 po termomodernizacji 

 

 
                    

 

                                                    



Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Chmielna 6 po termomodernizacji 

 

 

 

       

 

 

 



II   Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5 wspólnot mieszkaniowych  

tj. Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5 w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 9.3  Wspieranie   rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 

 

Lp. 

 

Adres 

 

      Zakres prac 

      Koszt 

inwestycji [zł] 

 

  Udział gminy 

Wartość przypadająca 

       na gminę [zł] 

 

 

 1. 

 

Gorzowska 8 

 

Termomodernizacja 

   

 387 610,87 

         

        21,60 % 

                  

                83 723,94 

 

 2. 

 

Gorzowska 49a 

  

Termomodernizacja 

 

 336 646,79   

         

        70,91% 

               

              238 716,23 

  
 3. 

 
Gorzowska 54 

 
Termomodernizacja 

 
 373 665,51 

            
             - 

               
                      - 

 

 4. 

 

Gorzowska 62 

 

Termomodernizacja 

  

 334 236,90 

        

        71,52 % 

                

              239 046,23 

 

 5. 

 

Kozia 5 

 

Termomodernizacja 

   

 248 684,67 

         

        28,04 % 

                  

                69 731,18 

 

Umowę z wykonawcą zadania, wyłonioną w drodze przetargu firmą „MAC-BUD”  

z siedzibą w Reczu, reprezentowaną przez właściciela, Pana Wiesława Maciejewskiego, 

podpisano 21 maja  2019 r. 

      Projekty na kolorystykę budynków oraz zagospodarowanie terenu zostały opracowane 

przez Pracownię Projektową „PROJEKTIKA” Patrycja Kucab ze Szczecina.  

     Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projekty i Nadzory Budowlane  

mgr inż. Witold Krasowski. 

    Wartość całkowita robót związanych z termomodernizacją i remontem  budynków  

mieszkaniowych 5 wspólnot mieszkaniowych wyniosła 1 680 844,74 brutto. 

Koszt  kwalifikowalny  projektu – 1 602 650,00 zł 

Dofinansowanie  ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% kosztów 

kwalifikowalnych – 1 041 722,50 zł  

 

Źródła finansowania inwestycji: 

 Środki własne zgromadzone na funduszu remontowym + kredyt –  639 122,24  zł 

 Dofinansowanie  ze środków unijnych – 1 041 722,50 zł.  

 

Zakres prac obejmował docieplenie i remont budynków, tj.: 

 remont kapitalny dachów wraz z kominami, 

 docieplenie stropu piwnic oraz stropodachów, 

 docieplenie budynków wraz z kolorystyką, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych oraz opaski 

odwadniającej z polbruku  wokół budynków, 

 remont klatek schodowych, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych,  

 wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod.kan. w częściach wspólnych 

nieruchomości, 



 wykonanie nowych instalacji domofonowych, 

 wykonanie zagospodarowania terenów posesji wraz z wykonaniem nasadzeń zieleni.    

Termin zakończenia prac – luty 2021 r. 

 

 

Budynek ul. Gorzowska 8 po termomodernizacji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budynek wspólnoty mieszkaniowej  ul. Gorzowska 49 a  

po termomodernizacji 
 

 
 

Budynek wspólnoty mieszkaniowej  ul. Gorzowska 54                                                                                                                     

po termomodernizacji 
 

 



Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Gorzowska 62 po termomodernizacji 

 

 

 

 



Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Kozia 5  po termomodernizacji 

 

 
 

       



III   Termomodernizacja i remont budynków mieszkalnych komunalnych tj. ul. Gorzowska16,  

ul. Gorzowska 23, ul. 31-go Stycznia 18, ul. 31-go Stycznia 23, ul. 31-go Stycznia 24, ul. Górna 37, 

ul. Podwale 2 - umowa nr RPZP.09.03.00-32-0021/18 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020. 

Lp.  

Adres 

 

      Zakres prac 

      Koszt 

inwestycji [zł] 

 

  Udział gminy 

Wartość przypadająca 

       na gminę [zł] 

 

 

 1. 

 

Gorzowska 16 

 

Termomodernizacja 

  

 414 655,99 

        

        100 % 

                

              414 655,99 

 
 2. 

 
Gorzowska 23 

 
Termomodernizacja 

   
 383 516,00  

         
        100 % 

                  
              383 516,00  

 

 3. 

 

     31-go 

Stycznia 18 

  

Termomodernizacja 

 

 392 134,50   

         

        100% 

               

              392 134,50    

 

 4. 

 

     31-go 

Stycznia 23 

 

Termomodernizacja 

 

 268 134,00 

            

        100% 

               

               268 134,00 

 

 5. 

     31-go 

Stycznia 24 

 

Termomodernizacja 

   

 320 473,00 

         

        100 % 

            

               320 473,00       

 6. 

 

Górna 37 Termomodernizacja 251 522,99         100 %                251 522,99 

7. 

 

Podwale 2 Termomodernizacja 443 324,00         100%                443 324,00 

 

     Umowa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania, Zakładem 

Ogólnobudowlanym Tomasz Jagielski z siedzibą w Barlinku, została podpisana 09 grudnia 

2019 r. 

Projekty na kolorystykę budynków oraz zagospodarowanie terenu zostały opracowane przez 

Pracownię Projektową „PROJEKTIKA” Patrycja Kucab ze Szczecina.  

Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold 

Krasowski. 

     Wartość całkowita robót związanych z termomodernizacją i remontem 7 budynków 

mieszkaniowych komunalnych wyniosła 2 473 760,48zł brutto. 

Koszt  kwalifikowalny projektu -  1 570 000,00 zł 

Dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków 

kwalifikowalnych – 1 020 500 ,00 zł 

 

Źródła finansowania  inwestycji: 

 środki własne gminy Barlinek –  1 453 260,48 zł  

 dofinansowanie ze środków unijnych -  1 020 500,00 zł 

 

Zakres prac obejmował: 

 remont kapitalny dachów wraz z kominami, 

 docieplenie budynków wraz z kolorystyką, 

 docieplenie stropów piwnic oraz stropodachów, 



 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych oraz opaski 

odwadniającej z polbruku  wokół budynków, 

 remont klatek schodowych, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych,  

 wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod.kan. w częściach wspólnych 

nieruchomości, 

 wykonanie nowych instalacji domofonowych, 

 wykonanie zagospodarowania terenów posesji wraz z wykonaniem nasadzeń zieleni. 

Termin zakończenia prac – czerwiec 2021 r. 

 

Budynek  komunalny przy ul. Gorzowskiej 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Budynek  komunalny przy ul. Gorzowskiej 23 

 

 

 

Budynek komunalny przy ul. 31-go Stycznia 18 po termomodernizacji  

 

 

 



  Budynek komunalny przy ul. 31-go Stycznia 23 po termomodernizacji 

 

 
 

  Budynek komunalny przy ul. 31-go Stycznia 24 po termomodernizacji 

 

 

 

 

 



Budynek komunalny przy ul. Górnej 37 po termomodernizacji 

 

 
 

 



Budynek komunalny przy ul. Podwale 2 po termomodernizacji 
 

 

 

 

      

       



IV Termomodernizacja budynku Moczydło 18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPZP 09.03.00-32-0022/18-

00 - II ETAP inwestycji  – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego  

w parterze istniejącego budynku mieszkalnego w miejscowości Moczydło 18 na Świetlicę Wiejską 

 

 

 

 

 

 

          

 



Umowa z wyłonionym w drodze zapytania ofertowego wykonawcą zadania, Zakładem 

Ogólnobudowlanym Zbigniew Werbolewski z siedzibą w Barlinku, została podpisana 05 maja  

2020 r. z terminem zakończenia prac w grudniu 2020 r. 

Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold 

Krasowski. 

 

Koszt zadania – 78 498,92 zł 

Dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków 

kwalifikowalnych 

Zakres prac obejmował: 

 przyłączenie pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego do istniejącej 

świetlicy poprzez wykonanie otworu w ścianie nośnej; 

 wykonanie schodów zejściowych do piwnicy zlokalizowanej pod przyłączanym 

pomieszczeniem; 

 wykonanie sanitariatu oraz aneksu kuchennego w świetlicy; 

 przeprowadzenie niezbędnych przeróbek instalacji wod. kan. i elektrycznej; 

 przeprowadzenie prac remontowych ogólnobudowlanych. 

 

                                                                                        

 

 

 

  



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA  

Z O.O. W BARLINKU 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku w roku 2020  

w głównej mierze realizowało zadania wynikające z umowy z dnia 23.12.2019 r.  na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                                                         

i niezamieszkałych z terenu gminy Barlinek, oraz zadania dotyczące utrzymania zieleni 

miejskiej, lasów komunalnych, cmentarzy, szaletów miejskich, placów zabaw, targowiska, 

administrowania kąpieliskiem, stadionem wraz z boiskiem treningowym, prowadzeniem usług 

pogrzebowych i innych zleconych przez gminę Barlinek. 

Od dnia 01.03.2020 r., w związku z uchwałą Nr XXII 146/2020 Rady Miejskie  

w Barlinku oraz uchwałą Nr XXIV/162/2020, odbieranie odpadów komunalnych PGK Sp. z o. 

o. realizowało z uwzględnieniem obowiązkowej segregacji od wszystkich mieszkańców  

i podmiotów gospodarczych z gminy Barlinek. W związku z tym, do wywozu zwiększonej 

ilości odpadów segregowanych, przystosowano kolejny pojazd o ładowności do 3,5 t.  

Wraz z firmą Eko-Myśl zorganizowano również dodatkowe miejsca odbioru odpadów 

segregowanych i zwiększono w istniejących punktach, zgodnie z potrzebami mieszkańców, 

ilość pojemników typu „dzwon”. 

We wrześniu 2020 roku zakupiono nową śmieciarkę o pojemości załadunkowej 22 m3   

do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Na terenie Spółki funkcjonuje Punt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, czynny w każdy roboczy dzień tygodnia 

oraz w soboty, przyjmujący od mieszkańców odpady zbierane selektywnie. 

 

 
 

W zakresie administrowania kąpieliskiem miejskim wykonano następujące prace: 

remont dwóch pokoi noclegowych wraz z zakupem nowych mebli, remont czterech toalet  

i łazienek dostępnych dla plażowiczów, naprawa nawierzchni betonowej tarasu, czyszczenie 



kąpieliska z wodorostów oraz bieżące prace naprawcze zabudowy drewnianej. Zgodnie  

z zaleceniami „Sanepidu” dostosowano obiekt do wymogów związanych z pandemią. W lipcu 

2020 roku gmina Barlinek zakończyła realizację inwestycji polegającej na budowie nowego 

pomostu plaży miejskiej, w związku z tym kąpielisko czynne było od 1 sierpnia do 15 września 

2020 r. (uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Miejskiej w Barlinku). 

W zakresie administrowania stadionem i boiskiem treningowym prowadzone były prace 

związane z utrzymaniem trybun, nawierzchni trawiastej (nawożenie, aeracja, wertykulacja, 

koszenie i podlewanie) oraz nawierzchni sztucznej boiska treningowego (czyszczenie  

i uzupełnianie granulatu). Na potrzeby rozgrywek piłkarskich, w związku z przedłużającą się 

budową zaplecza socjalnego przystosowano domki letniskowe na szatnie. 

W 2020 r. zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Barlinku, został zakupionym ze środków 

gminnych, nowy ciągnik, służący do utrzymania czystości na ścieżkach rowerowych. Spółka 

przeprowadzała również bardzo liczne naprawy infrastruktury i elementów wyposażenia 

ścieżek rowerowych, ze względu na ich dużą dewastację. 

 

 
  



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE 

PŁONIA SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU 

Przedsiębiorstwo zrealizowało w 2020 r. uchwały Rady Miejskiej w Barlinku poprzez 

przejęcie, następujących obiektów: 

1. Oczyszczalni ścieków w m. Dziedzice 

Przejęcie obiektu oczyszczalni ścieków w m. Dziedzice zlokalizowanej na dz. nr 5/4 

obręb Dziedzice pozwoli na jej stały monitoring i kontrolę prawidłowości funkcjonowania 

procesów oczyszczania ścieków i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług odbioru 

ścieków od mieszkańców włączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Dziedzina.  

W przyszłości pozwoli na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Strąpie, Nowa 

Dziedzina i Dziedzice.   

2. Nieruchomości gruntowej dz. nr 223/13 obręb Płonno 

Spółka przyjęła prawo własności gruntu, na którym w 2012 r. pobudowała 

przepompownię ścieków i budynek techniczny obsługujący sieci kanalizacyjne na terenie wsi 

Płonno. Obiekty zostały pobudowane przez spółkę i stanowiły jej własność. Posiadanie prawa 

własności gruntu reguluje stan prawny obiektów oraz pozwala na pełne wykorzystanie prawa 

własności w przyszłości np. przy modernizacji obiektów.  

3. Nieruchomości gruntowej dz. nr 55/2 i 63/20 obręb Osina 

Spółka przyjęła prawo własności gruntu, na którym jest zlokalizowana przepompownia 

ścieków stanowiąca własność spółki, pobudowana w 2012 r. Posiadanie gruntu, na którym 

znajduje się przepompownia pozwoli na sprawniejsze jej funkcjonowanie i skuteczniejsze 

przeciwdziałanie czynnikom utrudniającym pracę przepompowni oraz na skuteczniejszą 

eliminację zagrożeń wywołanych obiektem dla otoczenia. 

4. Nieruchomości gruntowej dz. nr 4/138 obręb Mostkowo 

Spółka przyjęła prawo własności gruntu, na którym jest zlokalizowana oczyszczalnia 

ścieków obsługująca mieszkańców miejscowości Mostkowo. Posiadanie gruntu, na którym 

znajduje się oczyszczalnia pozwoli na sprawniejsze jej funkcjonowanie, skuteczniejsze 

przeciwdziałanie czynnikom utrudniającym pracę oczyszczalni, usprawni w przyszłości proces 

odnawiania zgody wodnoprawnej na zrzut ścieków z oczyszczalni do odbiornika oraz pozwoli 

w najbliższym czasie zlokalizować na jej terenie instalację fotowoltaiczną wytwarzającą 

energię elektryczną na potrzeby oczyszczalni. 

 

 



5. Obiektu Stacji Uzdatniania Wody w m. Moczydło, wraz przynależnym 

gruntem, na którym jest zlokalizowana stacja 

Przejęcie przez Przedsiębiorstwo SUW w m. Moczydło, pozwoli na stałą jego kontrolę 

i prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego  

i możliwie bezawaryjnego jej funkcjonowania, a co za tym idzie na zapewnienie dostaw wody 

o odpowiedniej jakości i w ilości niezbędnej dla mieszkańców miejscowości Moczydło. 

6. Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosowej w Barlinku 

Przedsiębiorstwo przejęło odcinek sieci wodociągowej o długości 193 m i średnicy  

Ø 110 mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø 200 mm o długości  

257 m, zlokalizowane na dz. nr 546, 276/5, 276/7, 276/4, 275/7 obręb 1 Barlinek. Przejęcie 

sieci przez Przedsiębiorstwo pozwoli na ich nadzorowanie i kontrolę prawidłowego  

ich funkcjonowania, a co za tym idzie zapewni niezawodność świadczonych usług  

dla odbiorców zamieszkałych w 9 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych przy  

ul. Szosowej. 

7. Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice 

Przedsiębiorstwo przejęło sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 340, 

106/1, 341/5, 341/4, 332/15 obręb Dziedzice o łącznej długości 1715 m oraz przepompownię 

ścieków zlokalizowaną na dz. nr 332/15 obręb Dziedzice. Posiadanie tych obiektów pozwoli 

Przedsiębiorstwu na ich stałą kontrolę, umożliwi sprawne i szybkie usuwanie awarii, a także  

w przyszłości rozbudowę i podłączanie nowych mieszkańców co poprawi skanalizowanie 

miejscowości wiejskich z terenu gminy Barlinek.  

Inwestycje zrealizowane przez spółkę w roku 2020: 

1. „Budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 1770 m w Krzynce na obszarze 

objętym planem miejscowym – ETAP 1” 

W ramach inwestycji wybudowano całą zaprojektowaną sieć wodociągową: Ø 125 mm 

PE o dł. 994,7 m oraz Ø 90 mm PE o dł. 285,5 m. Wartość inwestycji 320 304,26 zł netto.  

W ramach zrealizowanej inwestycji uzbrojono w sieć wodociągową działki znajdujące  

się na obszarze obowiązywania MPZP. Wybudowana sieć wodociągowa pozwoli  

na zaopatrzenie w wodę około 100- 150 budynków. 

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3290 m w Krzynce  

na obszarze objętym planem miejscowym – ETAP 1” 

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania 

rozpoczęto w 2020 r., zakończenie realizacji planowane jest na wrzesień 2021 r. Zadanie 

realizowane z udziałem dofinasowania z PROW w formie bezzwrotnej dotacji do wysokości 

63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania, które wynoszą 832 223,03 zł netto, co daje kwotę 



dotacji w wysokości 529 543,51zł. Wartość zadania po przetargu zamyka się kwotą 998 142,98 

zł netto. Wybudowanie kanalizacji umożliwi odbiór ścieków z około 100 - 150 budynków 

jednorodzinnych. 

3. „Budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 410 m na osiedlu Górny Taras  

w Barlinku na obszarze objętym planem miejscowym, w drodze  

4-KD-L” 

Przedsiębiorstwo posiada projekt budowlany dla całości przedsięwzięcia, jednakże brak 

zgody właściciela jednej z nieruchomości, na których była planowana budowa sieci 

spowodował, że uzyskano pozwolenie na budowę dla części sieci wodociągowej i w ramach 

uzyskanego pozwolenia wybudowano 76 m sieci wodociągowej Ø 160 mm z rur PE za cenę 

netto 17 712,60 zł. Wybudowana sieć wodociągowa stworzy możliwość zaopatrzenia w wodę 

do około 10 budynków mieszkalnych.  

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 600 m na osiedlu Górny 

Taras w Barlinku na obszarze objętym planem miejscowym,  

w drodze 4-KD-L” 

Przedsiębiorstwo posiada projekt budowlany dla całości przedsięwzięcia, jednakże brak 

zgody właściciela jednej z nieruchomości, na których była planowana budowa sieci 

spowodował, że uzyskano pozwolenie na budowę dla części sieci kanalizacji sanitarnej  

i wybudowało w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę odcinek sieci grawitacyjnej  

o dł. 70,1 m z rur PVC o średnicy Ø 200 mm za kwotę 26 457,20 zł netto. Wybudowana sieć 

kanalizacji sanitarnej stworzy możliwość odbioru ścieków z około 10 budynków mieszkalnych. 

5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ożar w ul. Owocowej  

o dł. ok. 1850 m”  

W ramach realizacji inwestycji wybudowano przepompownię ścieków oraz odcinki 

sieci tłocznej Ø 90 mm z rur PE o dł. 909 m oraz grawitacyjnej Ø 315 mm PVC dł. 117,5 m,  

Ø 250 mm PVC dł. 849 m, Ø 200 mm PVC dł. 989 m. Realizację inwestycji rozpoczęto w roku 

2019. Zakończona realizacja inwestycji pozwoli na odbiór ścieków sanitarnych z istniejącej  

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się w miejscowości Ożar 

przy ul. Kasztanowej, Dębowej, Rolnej, Śliwkowej, Owocowej, co planowane jest w kolejnym 

etapie inwestycji w latach 2022-2023 i umożliwi likwidację istniejących zbiorników na ścieki 

i oczyszczalni przydomowych chrakteryzujących się niską sprawnością oczyszczania ścieków. 

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w m. Moczkowo” 

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od dł. 276 

m z rur PVC Ø 200 mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 71,2 m z rur PE Ø 90 mm, 

oraz przepompownię ścieków. Wartość zadania 295 462,18 zł netto. Wybudowana kanalizacja 



sanitarna będzie docelowo obsługiwała 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy  

ul. Pogodnej w m. Moczkowo.  

7. „Wymiana sieci wodociągowej o dł. ok. 250 m w Barlinku  

w ul. Św. Bonifacego w drodze powiatowej na wysokości  

dz. nr 9 do 4/17”. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano renowację sieci wodociągowej  

na odcinku 239 m, metodą bezwykopową przewiertu sterowanego, wymieniono 

wyeksploatowaną sieć na nową z rur PE o średnicy 140 mm. Wartość zadania 44 745,66 zł 

netto. Wymieniona sieć wodociągowa pozwoli na zmniejszenie ilości awarii na sieci 

wodociągowej w ul. Św. Bonifacego i zachowanie ciągłości świadczenia usług dla odbiorców 

przy ul. Św. Bonifacego. 

8. „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Dziedzinie o dł. 250 m” 

W ramach zadania wykonano metodą bezwykopową renowację sieci wymieniając starą 

wyeksploatowaną sieć na nową z rur PE o średnicy 90 mm i dł. 210,3 m. Wartość inwestycji 

40 284,74 zł netto. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej na nową pozwoli na zachowanie 

ciągłości świadczenia usług dla około 50. mieszkańców miejscowości Nowa Dziedzina. 

9. „Wymiana sieci wodociągowej o dł. 850 m w Barlinku  

ul. Św. Bonifacego od drogi powiatowej do budynków nr 44 położonych 

na dz. nr 94/4 obręb 1 Barlinek 

W ramach zadania wykonano wymianę sieci wodociągowej na odcinku 717 m,  

w miejsce starej wyeksploatowanej sieci z rur stalowych wykonano nową sieć z rur PE Ø 90 

mm. Roboty prowadzono metodą bezwykopową przewiertem sterowanym. Wartość zadania 

134 236,98 zł netto. Wymieniona sieć pozwoli na zachowanie płynności w świadczeniu usług 

dla mieszkańców tej części miasta.  

10.  „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rychnowie” 

Zawarto umowę pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania. Wartość umowna robót 

1.324.790,00 zł netto. Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2021 r. W ramach 

inwestycji przewidziana jest budowa instalacji do zmiękczania wody co umożliwi 650. 

mieszkańcom m. Rychnów na korzystanie z wody lepszej jakości niż dotychczas. 

11.  „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego  

na oczyszczalni ścieków w Barlinku” 

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki zewnętrznej oraz wykonano ocieplenie 

ścian i stropodachu budynku co pozwoliło na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych  

w przedmiocie ogrzewania oraz przyczyniło się do zmniejszania ilości powstających gazów 

cieplarnianych. Wartość zadania 372.106,46 zł netto. 



12.  „Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od inwestorów 

prywatnych (nowe tereny inwestycyjne)” 

W ramach realizacji zadania wykupiono następujące sieci: 

 Dzikówko – sieć wodociągowa o dł. 96 m Ø 90 mm – dz. nr 140, 120, 115, 118/13 

obręb Dzikówko – koszt inwestycji 13 568,18 zł; 

 Moczkowo – sieć wodociągowa o dł. 214 m, średnicy 110 i 90 mm z rur PE, położona 

na  działkach nr 328/5 i 328/13 obręb Moczkowo – koszt  inwestycji 15 405,29 zł; 

 Moczkowo – sieć wodociągowa o dł. 128 m, średnicy 90 mm PE, położona  na dz. nr 

306 i 323/9 obręb Moczkowo – koszt  inwestycji 14 674,24 zł; 

 Moczkowo – sieć kanalizacji sanitarnej na dz. nr 306, 323/9 obręb Moczkowo z rur 

PVC Ø 200 mm, o dł. 145 m, obręb Moczkowo – koszt  inwestycji 15 000 zł. 

Wartość wykupionych przez spółkę odcinków sieci została określona z wykorzystaniem 

metody dochodowej, co pozwoliło na uzyskanie korzystnych dla spółki cen zakupu. 

Wykupione przez Przedsiębiorstwo odcinki sieci wybudowanych przez osoby prywatne 

otworzą nowe tereny inwestycyjne i pozwolą na rozwój gminy Barlinek. 

 



Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Barlinku 

Realizacja uchwał podjętych przed 2020 r. 

 

 

Nr uchwały 

 

Data 

podjęcia 

uchwały 

 

Uchwała w sprawie 

 

Sposób i termin realizacji 

XIX/157/2004 29.01.2004 r. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot 
własności Gminy Barlinek 

Uchwała w trakcie realizacji w trybie ustawy z dnia 21.08.1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami.  
W roku 2020 r. odbywała się sukcesywna sprzedaż lokali na rzecz ich 
najemców w oparciu o przepisy powołanej uchwały. Z zasobu gminy 
dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych o wartości rynkowej 482 091 
zł, za cenę, która po udzieleniu bonifikaty, stanowi kwotę 101 133,86 zł. 

XXXII/418/2008 29.12.2008 r. dopuszczenie zapłaty podatków kartą płatniczą Uchwała obowiązuje od 3 kwietnia 2009 r. Kasa Urzędu Miejskiego  
w Barlinku realizuje płatności kartą płatniczą. Realizacja stała. 

VII/89/2011  28.04.2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2011-2032” 

W 2020 r. gmina pozyskała środki w kwocie 13 813,38 zł na realizację 
programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie (50 % WFOŚiGW, 50% NFOŚiGW), przy całkowitym 
koszcie działania 26 050,36 zł czyli finansowanie demontażu, zebrania  
i utylizacji 32,526 Mg eternitu z 19 nieruchomości gminy Barlinek. 
Realizacja zadania programowego w danym zakresie zakończyła się  
w grudniu 2020 r. Pozostałą na terenie gminy ilość eternitu (wyrobów 
zawierających azbest) będzie można zbierać i utylizować po uzyskaniu 
dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie, gdy ten uruchomi środki celowe. 

XXXIV/436/2012 20.12.2012 r. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Wprowadza  opłatę 
prolongacyjną w gminie Barlinek w zakresie podatków i opłat lokalnych 
odroczonych lub rozłożonych na raty. Realizacja stała. 

XXXIV/437/2012 20.12.2012 r. trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 
użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 

Uchwała obowiązuje od 12 lutego 2013 r.   Określa szczegółowe warunki 
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej. Realizacja stała. 

XLVI/557/2013 24.10.2013 r. wprowadzenia opłaty od posiadania psów  Uchwała wprowadza na terenie gminy Barlinek opłatę od posiadania 
psów. Obowiązuje od 1.01.2014 r. Realizacja stała. 

LVII/770/2014 28.08.2014 r. zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Ma zastosowanie w zakresie 
działalności gospodarczej i dotyczy firm, które na terenie gminy Barlinek 
ponoszą koszty inwestycyjne w zakresie nieruchomości. Realizacja stała. 

LVII/771/2014 28.08.2014 r. zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Ma zastosowanie w zakresie 
działalności gospodarczej i dotyczy firm z terenu gminy Barlinek, które 
zwiększają zatrudnienie. Realizacja stała. 

VIII/167/2015 23.04.2015 r. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej  
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała obowiązuje od 1 marca 2015 r. Podatki i opłaty lokalne z terenu 
sołectw podatnicy mogą regulować u sołtysa właściwej wioski. Realizacja 
stała. 



XIV/226/2015 26.11.2015 r. opłaty targowej Uchwała wprowadza na terenie gminy Barlinek opłatę targową  
oraz określa obowiązujące stawki opłaty od 1.01.2016 r. Realizacja stała. 

III/8/2018 3.12.2018 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Stawki podatku obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. Realizacja stała. 

IV/17/2018 20.12.2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym  
w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym 
realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie 
pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy 
o pomocy społecznej. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 
docelowo od 01.01.2019 r. zastąpił dotychczas realizowany program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. Celem 
Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych  
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania osób, których 
dochód nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego (1.051,50 zł 
miesięcznie w przypadku 1. osobowego gospodarstwa domowego  
i 792,00 zł miesięcznie na 1 osobę w przypadku wieloosobowego 
gospodarstwa domowego), w formie zakupu posiłku lub przekazania 
pomocy pieniężnej na zakup posiłku albo żywności w celu przygotowania 
ciepłego posiłku. Ogólny koszt realizacji ww. programu wyniósł – 529 486 
zł. Źródłem finansowania Programu była dotacja celowa z budżetu 
państwa – 366 563 zł oraz środki własne – 162 923 zł . 

IV/18/2018 20.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa 
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 
Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej oraz  528,00 zł na osobę w rodzinie, 
zgodnie z Rozporządzeniem  Rady  Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.  
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej.  W związku z trudną sytuacją 
dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu 
pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego  
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności ułatwiło oraz uskuteczniło działalność zapobiegającą 
rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwiło dzieciom, uczniom  
i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym 
lub niepełnosprawnym i samotnym,  zabezpieczenie potrzeb 
żywieniowych. 

XLIX/430/2018 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 
Barlinek oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów 

Zgodnie z podjętą Uchwałą, Gmina Barlinek zwana dalej „Gminą”, sprawia 
pogrzeb osobom zmarłym, w tym osobom bezdomnym, zamieszkałym lub 
przebywającym na terenie Gminy w chwili zgonu, w przypadku braku  
podmiotów uprawnionych do dokonania pochówku  w rozumieniu art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 ze zm.). Realizację zadania 
prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku. W roku 2020 Ośrodek 
Pomocy Społecznej zlecił pochówek 7 osób NN, wyspecjalizowanemu 
podmiotowi prowadzącemu usługi pogrzebowe, po uzgodnieniu zakresu 



niezbędnych czynności i górnych granic kosztów możliwych  
do poniesienia. Łączny koszt pochówku – 9 643,00 zł. 

V/27/2019 31.01.2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i  ustalenia stawki 
opłaty za pojemniki o określonej pojemności 

Uchwała obowiązywała w miesiącach styczeń i luty 2020 r. 

VI/37/2019 11.02.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Uchwała obowiązywała w miesiącach styczeń i luty 2020 r. 

VIII/42/2019 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Barlinek na lata 2019-2023 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Barlinek na lata 2019-2023 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który w ramach zadań 
własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka”. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
to dokument przedstawiający koncepcję działań zmierzających  
do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie 
rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania 

negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Strategia 
stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 
społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania 
lokalnej społeczności. Zgodnie z art. 110 pkt 4 ustawy o pomocy 
społecznej, koordynatorem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Barlinek na lata 2019-2023 jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Barlinku. Sformułowane w dokumencie kierunki działań 
będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów  
w realizacji, w zależności od posiadanych i pozyskanych środków 
finansowych. Monitoring zapisów strategicznych, polegający na zbieraniu 
i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych 
już działań, będzie prowadzony przez podmioty realizujące strategię  
i współdziałające w jej realizacji. 
Gromadzone dane pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, które 
pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą  
o podjęciu działań korygujących, czy realizacja wyznaczonych działań 
zmierza w słusznym kierunku. Monitoring strategii dostarczy również 
informacji pozwalających na przeprowadzenie jej ewaluacji, która 
umożliwia ustalenie rzeczywistych rezultatów wdrożenia dokumentu – czy 
uzyskane efekty są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co 
miały wpływ. Sprawozdanie z realizacji ww. Programu za rok 2020 
zostanie przedłożone Radzie Miejskiej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w październiku br. 

VIII/43/2019 28.03.2019 r. Uchwalenia i zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2019-2021 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Ochrony Ofiar 
jest realizowany w latach 2019-2021. Głównym celem Programu jest 
ograniczenie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz eliminowanie 
następstw zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie 



skuteczności pomocy dla rodzin, w których była realizowana procedura 
,,Niebieskie Karty”. Program  realizowany jest poprzez cele operacyjne 
takie jak: 
1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 
gminy Barlinek na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości 
uzyskania pomocy:  
a) rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy Barlinek broszury 
zawierającej informacje o możliwościach uzyskania pomocy. Na broszurze 
zamieszczone zostały wykazy jednostek organizacyjnych zajmujących się 
ochroną zdrowia-rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  Broszura była rozpowszechniona 
w miejscach dostępnych dla mieszkańców miasta Barlinek oraz wśród 
mieszkańców obszarów wiejskich (20 sołectw), 
b) przekazanie informacji na portalu ,,Barlinek24” i „ebarlinek”  
o podejmowaniu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, 
c) uaktualnianie informacji na stronie internetowej pn. 
centrumwsparciarodziny.pl.  ops-barlinek.pl oraz stronie barlinek.pl 
Strony przekazują szereg informacji dotyczących diagnozowania sytuacji 
przemocowej, problemów uzależnienia od środków psychoaktywnych  
i alkoholu. Z informacji zawartych na stronie można uzyskać informację 
o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w kryzysowym momencie 
oraz dowiedzieć się jak zapobiegać stosowaniu przemocy a także jak 
poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu czy środków 
psychoaktywnych. Za pomocą informacji zawartych na stronach 
internetowych przekazano mieszkańcom informacje na temat radzenia 
sobie w sytuacji kryzysowej i możliwości uzyskania wsparcia podczas 
trwania pandemii covid-19. Ponadto na stronach przekazywane są 
informacje  o bieżących działaniach ZIPPwR oraz o działaniach 
planowanych  w przyszłości. Dzięki stronom www. zwiększyła się 
dostępność mieszkańców do informacji; 
2. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  w gminie 
Barlinek (udział w szkoleniach i webinarach w formie online ze względu 
na sytuację panującą w kraju- pandemia Covid-19) ; 
3. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których 
występuje przemoc: 
a) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny znajdujący się w Centrum 
Wsparcia Rodziny w Barlinku w 2020 r. udzielał wsparcia w następującej 
formie: specjalista ds. przemocy w rodzinie;  specjalista ds. uzależnień               
i współuzależnień, prawnik, psycholog dziecięcy. Ze względu na sytuacje 
w kraju wszystkie formy wsparcia były prowadzone w formie kontaktu 

online lub rozmów telefonicznych, 
b) Zespół czynnie współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Myśliborzu kierując osoby do Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla 
sprawców przemocy w rodzinie, 



c) ZIPPwR współpracuje z poradnią Leczenia Uzależnień w Barlinku oraz 
Ośrodkiem Terapii Uzależnień ,,ZMIANA” w Choszcznie, 
d) dzieci z rodzin z problemem przemocowym objęte są bezpłatną pomocą 
w formie pracy psychologa dziecięcego;  
4.  Integracja środowisk i działań na rzecz budowania lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w gminie Barlinek. 
Z uwagi na sytuację   epidemiologiczną w kraju i skutki jakie wywołała 
epidemia COVID-19 oraz rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 nie 
realizowano działań w ramach ww. punktu; 
5. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy:  
a) w ramach tych działań profilaktycznych, Zespół przygotował  
i zrealizował zajęcia profilaktyczne z zakresu ,,Bezpieczne Dzieciństwo”, 
które obejmowały zagadnienia bezpieczeństwa w relacjach z osobami 
obcymi, wołanie o pomoc i bezpieczny dotyk. Zajęcia przeprowadzono  
w Małym Przedszkolu w Rychnowie. Dzieci obejrzały film pt. ,,Gadki  
z psem”, po którym odbyła się pogadanka. Zajęcia te przeprowadzane są 
cyklicznie raz do roku na przełomie września-października i cieszą się 
dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci. Niestety ze względu 
na zamkniecie szkół i wprowadzenie nauczania zdalnego przeprowadzono 
tylko jedne zajęcia. Pozostała forma działań profilaktycznych oparła się 
głównie na informacjach i spotach zamieszczanych w internecie np. na 
stronach internetowych szkół.  
W roku 2020 Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy                   
w Rodzinie przeprowadził we współpracy z Komisariatem Policji w Barlinku 
zajęcia edukacyjne pn. ,,Zagraj z nami w realu”. Zajęcia skierowane były 
do młodzieży barlineckich szkół podstawowych  z klas VI – VIII (zajęcia 
były przeprowadzone przed przejściem szkół na nauczanie zdalne).  
Koordynatorem Programu była Przewodnicząca ZIPPwR w Barlinku. 
Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań w roku 2020 
wyniosły 27.000,00 zł. Z powyższej kwoty wykorzystano środki  
w wysokości 12.190,04 zł. Pozostała kwota została zwrócona do Urzędu 
Miejskiego w Barlinku. 

XI/62/2019 30.05.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 
osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, 
która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. Usługi 
opiekuńcze świadczone były przez 11 opiekunek domowych 
zatrudnionych na czas nieokreślony, które okresowo wspomagane były 
przez 1 opiekunkę zatrudnioną w ramach robót publicznych oraz 1 
stażystkę. Z usług opiekuńczych korzystało ogółem 90 osób (23 osoby 
samotne, 40 osób zamieszkujących samotnie ale posiadających rodziny                      
i 27 osób zamieszkujących z rodzinami) na rzecz, których świadczone były 
usługi w ilości 14 525 godzin. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc  
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 



zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem.                       
Zgodnie z uchwałą Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 
maja 2019 r. odpłatność za  1 godzinę usług opiekuńczych ustalono  
na kwotę 17 zł. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane  
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze     specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług 
opiekuńczych, kwalifikacje osób je świadczących, warunki i tryb 
pobierania opłat określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były w ramach zadań 
zleconych i obejmowały usługi świadczone na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były  
w ramach zadań zleconych i obejmowały usługi świadczone na rzecz osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Dwie opiekunki Ośrodka świadczyły usługi 
w ilości 2 131 godzin na rzecz 10 osób w ich środowisku zamieszkania. 
Cenę 1 godziny usług ustalono na kwotę 20,69 zł na podstawie 
Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 12/2019 z dnia 30 
grudnia 2019 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej 
z dnia 22 września 2005 roku. Koszt realizacji tego zadania to kwota  
111 286 zł. Z tytułu odpłatności za ww. usługi dochód gminy  
wyniósł – 8 197 zł. 

XVIII/99/2019 30.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Uchwała obowiązywała w miesiącach styczeń i luty 2020 r. 

XIX/123/2019 28.11.2019 r. W sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do realizacji programu 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych 

W roku 2020 Ośrodek realizował Program Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 2019-2020. Celem Programu  było 
wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te miały możliwość 
skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych 
czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności 
społecznej. Program miał na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji 
i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 
umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych 
czy sportowych. Program realizowany był ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem 
Solidarnościowym”. 
Czas trwania  usługi asystenta był realizowany przez 7 dni w tygodniu,  
w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny 
wykonywania usług były zmieniane. Limit godzin usług asystenta 
przypadających na 1 uczestnika Programu wynosił nie więcej niż 30 
godzin miesięcznie. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosił 



odpłatności. Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu 
świadczenia usług asystenta wynosił  30 zł. W ramach Programu gmina 
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów realizacji usług 
asystenta. Z programu skorzystało 12 osób, przy czym Ośrodek zatrudnił 
11 asystentów. Program ukończyło 8 osób. Realizacja projektu odbyła się 
w okresie od l lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, asystenci 
wypracowali łącznie 2.376 godzin. Koszt programu to 69 459 zł. 

XIX/128/2019 28.11.2019 r. programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

Uchwała zrealizowana w 2020 r.; Poszczególne Referaty Urzędu 
Miejskiego i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy oraz 
jednostki organizacyjne Gminy w 2020r. prowadziły z organizacjami 
pozarządowymi współpracę finansową i pozafinansową. Zbiorcze 
sprawozdanie z prowadzonej w 2020 r. współpracy złożono do Rady 
Miejskiej w Barlinku. 

XXI/136/2019 30.12.2019 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym 
z terenu Gminy Barlinek. 

W dniu 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące m.in. 
ustawę o pomocy społecznej (ustawa   z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.). Spośród zmian 
wprowadzonych nowelizacją jedną z nich jest zmiana art. 97 
określającego ustalenie opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia.  
W aktualnym brzmieniu art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej 
stanowi, iż w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla 
osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa 
niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 
w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych,                         

a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi 
nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. Obecne zapisy art. 97 
ustawy o pomocy społecznej pozwalają zatem na ustalenie odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz  w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi także tym osobom, których dochód 
nie przekracza kryterium dochodowego. Zgodnie z treścią art. 97 ust. 5 
ustawy o pomocy społecznej to rada powiatu lub rada gminy w drodze 
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych, a zatem zachodzi konieczność dostosowania obecnie 
obowiązującej uchwały do obowiązujących przepisów prawa.  
W roku 2020 zlokalizowano 26 osób bezdomnych (2 kobiety i 24 
mężczyzn), w tym 7 osób przebywających w schroniskach. Na terenie 
gminy Barlinek nie funkcjonuje żadna placówka świadcząca schronienie 
osobom bezdomnym, w związku z tym pomoc osobom bezdomnym 
świadczona była w zakresie udzielenia posiłków oraz schronienia przez 
placówki na terenie innych gmin:  
a) Schronisko Samopomocowe wsparcia „Dom wspólnoty  
w Chynowie”- Zielona Góra;  



b) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Jarosławiu; 
c) Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Dębnie; 
d) Schronisko Św. Franciszka w Wolinie. 
Za osoby przebywające w placówkach Ośrodek poniósł koszty  
w wysokości  14 360 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Barlinku 

Realizacja uchwał podjętych w 2020 r. 

 

 

Nr uchwały 

 

Data 

podjęcia 

uchwały 

 

Uchwała w sprawie 

 

Sposób i termin realizacji 

XXII/144/2020 30.01.2020 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2020 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr 
XXII/144/2020 Rady Miejskiej w Barlinku    z dnia 30 stycznia 2020 r. był 
realizowany do 31 grudnia 2020 r. Program, określał strategię w zakresie 
profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych 
wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Stanowił lokalną 
strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód 
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu  
i narkotyków. Cele i zadania zawarte  w Programie oparte były na 
diagnozie problemów alkoholowych  i narkotykowych na terenie gminy 
Barlinek. Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  
Realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych, uchwalanego 
corocznie przez radę gminy. W odniesieniu do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii niniejsza uchwała 
zawiera również zaplanowane działania w obszarze profilaktyki związanej 
z między innymi substancjami psychoaktywnymi. Głównym celem 
Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych 
środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy  
i świadomości mieszkańców gminy Barlinek; podejmowanie działań 
zmierzających do zmiany struktury spożycia i wzorów używania napojów 
alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań 
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Koordynatorem 
realizacji Programu jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  
Łącznie na realizację Programu w roku 2020 przeznaczono kwotę 
278.161,37 zł, w tym:  
Dział 851 – Ochrona zdrowia – Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 
– kwota 5.025,06 zł; 
Dział 851 – Ochrona zdrowia – Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi– kwota 273.136,31 zł. 

XXII/145/2020 30.01.2020 r. wyznaczenia inkasentów opłaty od posiadania psów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała została uchylona. 



XXII/146/2020 30.01.2020 r. regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami 
na terenie Gminy Barlinek 

Unieważniono uchwałę XXII/146/2020  w całości rozstrzygnięciem 
nadzorczym NR  P-1.4131.71.2020.AA Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 5 marca 2020 r. 

XXII/147/2020 30.01.2020 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Unieważniono uchwałę XXII/147/2020 w całości rozstrzygnięciem 

nadzorczym NR P-1.4131.72.2020.AA Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia 5 marca 2020 r. 

XXII/148/2020 30.01.2020 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwała weszła w życie od 1 marca 2020 r. 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 
Barlinek zastosowano dla nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych oraz domków letniskowych. 

XXII/149/2020 30.01.2020 r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Uchwała weszła w życie od 1 marca 2020 r. 
Wzór deklaracji został dostosowany do wprowadzenia obowiązku 
segregacji odpadów komunalnych w gminie Barlinek. 

XXII/150/2020 30.01.2020 r. zniesienia formy ochrony przyrody z obiektów uznanych za pomniki 
przyrody 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody, 
dokonuje Rada Miejska w Barlinku w drodze uchwały, po uzgodnieniu  
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Realizacja 
przedmiotu uchwały ma na celu uporządkowanie stanu prawnego 
pomników przyrody ustanowionych rozporządzeniem Wojewody 
Gorzowskiego z dnia 12 września 1990 r. i  opisanych w załączniku nr 1 
do ww. rozporządzenia, ustanowionych zarządzeniem Wojewody 
Gorzowskiego z dnia 21 czerwca 1982 r., opisanych w załączniku nr 31/85 
do ww. zarządzenia oraz ustanowionych orzeczeniem nr 57 Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 13.06.1956 r.   
Z dniem 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji  
i podziale zadań administracji publicznej w województwie, Rada Miejska 
jest organem powołującym pomniki przyrody. W latach wcześniejszych 
kompetentnym organem był Wojewoda Gorzowski, który wydał 
rozporządzenie Nr 2 z dnia 12 września 1990 r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody. Celem wprowadzenia rozporządzenia było prawne 
usankcjonowanie obiektów przyrody, które ustanowione były jako 
pomniki przyrody. 
W związku z przekazaniem kompetencji w zakresie ustanawiania  
i znoszenia pomników przyrody występujących na terenie gminy Barlinek 
w 2019 r. przeprowadzono weryfikację i aktualizację danych dotyczących 
pomników przyrody występujących na terenie naszej gminy. Weryfikacji 
i aktualizacji dokonano na podstawie m.in. materiałów dot. pomników 
przyrody przekazanych przez Nadleśnictwo Barlinek, wizji terenowych, 
informacji dostępnych na stronach GDOŚ oraz informacji w posiadaniu, 
których jest gmina. 

XXII/151/2020 30.01.2020 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na 
realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Myśliborskiego” 

Uchwała zrealizowana – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu 
Myśliborskiego na realizację zadania pn. „Organizacja systemu 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu 
Myśliborskiego”. 



XXIII/152/2020 27.02.2020 r. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Lider Pojezierza projektu realizowanego w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w działaniu 19.3 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego celem będzie 
przebudowa budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury na Dom Lidera 
- Społeczne Centrum Kreatywności 

Uchwała intencyjna – mająca na celu wyrażenie woli przystąpienia  
do realizacji projektu wspólnie ze Stowarzyszeniem Lider Pojezierza. 

XXIII/153/2020 27.02.2020 r. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 
w gminie Barlinek 

Uchwałą Nr XXIII/153/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku Rada Miejska w 
Barlinku wyznaczyła Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku do realizacji 
zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2020-2022 w gminie Barlinek jest rozwijanie zintegrowanego 
systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Osiągniecie tak sformułowanych 
celu głównego i celów operacyjnych wymaga wdrożenia wyznaczonych 
zadań. 
Cele: 
1. Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz 
promowanie jej prawidłowego modelu. 
Zadania : 
- doskonalenie form pracy socjalnej z rodziną, 
- dalsze zapewnianie wsparcia ze strony asystenta rodziny, 
- ustanawianie w razie potrzeby, rodzin wspierających dla rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz organizowanie dla nich szkoleń, 
- zapewnienie szerszego dostępu do poradnictwa specjalistycznego, 
konsultacji, treningu umiejętności wychowawczych, terapii rodzinnej i 
mediacji, 
- tworzenie grup wsparcia dla rodzin, w tym samopomocowych dla osób 
samotnie wychowujących dzieci, 
-  utworzenie w gminie Centrum Wsparcia Rodziny, w tym utworzenie 
placówki wsparcia dziennego, 
- wzmacnianie więzi rodzinnych, m.in. poprzez organizowanie 
środowiskowych imprez integracyjnych. 
- Wspieranie interdyscyplinarne rodzin oraz zapewnienie dostępu do 

szkoleń dla osób mających świadczyć wsparcie interdyscyplinarne, 
- opracowywanie i realizowanie środowiskowych programów i projektów 
na rzecz rodzin, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
-  zintegrowanie podejmowanych działań poprzez stałą współpracę 
podmiotów działających na rzecz rodziny. 
2. Wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. 
Zadania: 
-  udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom ubogim, 
-  upowszechnianie wśród rodzin dotkniętych bezrobociem ofert pracy, 
informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa 



zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach 
i zatrudnieniu socjalnym, 
- organizowanie akcji integracyjnych społeczeństwa gminy w 
szczególności na terenach wiejskich, 
-  udzielanie wsparcia dzieciom z rodzin ubogich, m.in. organizowanie 
dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego, zapewnienie 
dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
-  rozwijanie w gminie mieszkalnictwa komunalnego, w tym socjalnego. 
3. Zaspakajanie potrzeb zdrowotnych rodziny oraz zapewnienie jej 
bezpieczeństwa publicznego. 
Zadania: 
- promowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 
- zabezpieczanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki medycznej oraz 
zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego, 
- zwiększenie dostępności wsparcia dla rodzin z dziećmi dotkniętymi 
niepełnosprawnością, w tym w formie poradnictwa i rehabilitacji, 
- udzielanie wsparcia rodzinom zagrożonych  i dotkniętym problemami 
uzależnień i przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań zgodnie                           
z uchwalonymi programami w tym  zakresie, 
- prowadzenie działań profilaktyczno -informacyjnych i edukacyjnych z 
zakresu zagrożeń, 
- patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych oraz poprawianie 
bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont dróg gminnych, budowę 
przejść dla pieszych, oświetlenia i miejsc parkingowych. 
4. Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 
Zadania: 
- podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, 
m.in. poprzez doskonalenie kadr nauczycielskich i pedagogów szkolnych 
oraz doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i programy nauczania, 
- zwiększenie w gminie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, 
- organizowanie zajęć i spotkań profilaktyczno-wychowawczych i 
edukacyjnych oraz opracowywanie  i realizowanie programów w tym 
zakresie, 
- zwiększenie w gminie dostępu do świetlic środowiskowych wiejskich dla 
dzieci i młodzieży, 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, dofinansowanie udziału                          
w wycieczkach, kulturze, sporcie i rekreacji, udzielanie pomocy w nauce 
(np. przez wolontariuszy), przyznawanie pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki szkolne), 
-  zapewnienie dostępu do kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych 
poprzez tworzenie grup i klas integracyjnych, prowadzenie nauczania 

indywidualnego, likwidowanie barier architektonicznych, zapewnienie 
transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, 
- wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 



- rozwijanie w gminie infrastruktury umożliwiającej dzieciom i młodzieży 
spędzanie czasu wolnego (w tym sportowo-rekreacyjnej) i zwiększenie jej 
bezpłatnej dostępności, 
-  upowszechnianie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży w placówkach 
oświatowych. 
5. Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz 
umożliwienie im powrotu do rodzin biologicznych. 
Zadania: 
-  współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej 
formie pieczy zastępczej, 
-  podejmowanie współpracy z rodziną biologiczną w zakresie 
opracowania planu pracy zbieżnego z planem pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej, 
- podejmowanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz powrotu 
dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 
Do 23 maja 2020 r. tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 
asystentów rodziny. Od dnia 24 maja 2020 r. pracę wykonywał 1 asystent 
rodziny. Wsparciem asystentów objęte były 22 rodziny (46 dzieci), w tym 
11 rodzin na wniosek Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Łącznie odbyło się 
427  bezpośrednich spotkań z rodzinami, opracowano 22 plany pracy przy 
aktywnym udziale i współpracy pracownika socjalnego. 
 

XXIII/154/2020 27.02.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/26 

Zrealizowana sprzedaż, akt notarialny z dn. 06.11.2020, Rep. A  
nr 6636/2020. 

XXIII/155/2020 27.02.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/27 

Zrealizowana sprzedaż, akt notarialny z dn. 06.11.2020, Rep. A  
nr 6643/2020. 

XXIII/156/2020 27.02.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/28 

Zrealizowana sprzedaż, akt notarialny z dn. 06.11.2020, Rep. A  
nr 6657/2020. 

XXIII/157/2020 27.02.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/29 

Zrealizowana sprzedaż, akt notarialny z dn. 06.11.2020, Rep. A  
nr 6650/2020. 

XXIII/158/2020 27.02.2020 r. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Barlinek wkładu 
niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego 
Płonia Sp. z o.o. 

Zrealizowane, akt notarialny z dn. 22.01.2021 Rep. „A” Nr 261/2021. 

XXIII/159/2020 27.02.2020 r. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital 
Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie 
jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale 

Uchwała zrealizowana. 

XXIII/160/2020 27.02.2020 r. uchylająca uchwalę w sprawie przystąpienia do uchylenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Barlinek w zakresie zmiany numer 4 i 8 

Uchwała zrealizowana. Podjęta została w związku uzyskaniem opinii  
i stanowiska Wojewody Zachodniopomorskiego o utracie mocy 
obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonych w 1996 roku.   

XXIII/161/2020 27.02.2020 r. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę 
Barlinek nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 
działka nr 729/13 

Działka, o wartości 151.000,00 zł została przejęta nieodpłatnie od KOWR 
w dniu 9 grudnia 2020 r. – Umowa przeniesienia własności nieruchomości 
zawarta Aktem notarialnym z dnia 9 grudnia 2020 r. (Repertorium A  
nr 8859/2020). 



XXIV/162/2020 28.04.2020 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Po stwierdzeniu 05.03.2020 r. rozstrzygnięciem nadzorczym NR P-
1.4131.72.2020.AA Wojewody Zachodniopomorskiego nieważności 
uchwały Nr XXII/147/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 stycznia 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
Rada Miejska podjęła nową uchwałę w ww. sprawie, wprowadzając    
konieczne z mocy prawa zapisy. Ich umiejscowienie w uchwale 
wymuszała zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw. 
Uchwała stanowi regulator działań gminy oraz jej mieszkańców w kwestii 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz sposobów 
postępowania z nimi. 

XXIV/163/2020 28.04.2020 r. regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na 
terenie Gminy Barlinek 

Po stwierdzeniu 05.03.2020 r. rozstrzygnięciem nadzorczym Nr RP-
1.4131.71.2020.AA Wojewody Zachodniopomorskiego nieważności 
uchwały Nr XII/146/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 stycznia 
2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku  
i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek, Rada Miejska podjęła 
nową uchwałę w sprawie ww. regulaminu, wprowadzając wszystkie  
konieczne z mocy prawa zapisy. Ich umiejscowienie w regulaminie 
wymuszała zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw.  
Uchwała stanowi regulator działań gminy oraz jej mieszkańców w kwestii 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz sposobów 
postępowania z nimi. 

XXIV/164/2020 28.04.2020 r. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w gminie 
Barlinek w 2020 roku. 

Uchwała wyznaczyła obszary kąpielisk zgodnie z załączoną dokumentacją 
oraz pozytywnymi opiniami organów zewnętrznych (PPIS, GIOŚ, PGW 
Wody Polskie). W wykazie znalazły się: „Plaża Miejska” oraz „Janowo”.  
Kąpieliska mogły funkcjonować na terenie gminy Barlinek w okresie 
wyznaczonym przez uchwałę tj. między 1 czerwca a 30 września 2020 
roku. Kąpielisko „Janowo” prowadzone przez PHU „BIMEX” działało  
od czerwca do sierpnia 2020 r.,  zaś „Plaża Miejska” prowadzona przez 
gminę a przekazana w administrowanie PGK Sp. z o.o. w Barlinku działała 
w sierpniu i wrześniu 2020 r. Otwarcie sezonu na „Plaży Miejskiej”  
w sierpniu, spowodowane było remontem jej pomostów, który trwał 
dłużej niż pierwotnie zakładano. 
Uchwała pozwala na bezpieczną kąpiel w wyznaczonych do tego 
miejscach na terenie gminy Barlinek oraz ich kontrolę przez uprawnione 
organy. 
 

XXIV/165/2020 28.04.2020 r. wyznaczenia inkasentów opłaty od posiadania psów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała została uchylona. 



XXIV/166/2020 28.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka w Żłobku Miejskim w Barlinku 

Uchwała realizowana, dotyczy zwrotu opłaty miesięcznej rodzicom, 
opiekunom prawnym w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) 
żłobka. Obowiązuje od 12 marca 2020 r. 

XXIV/167/2020 28.04.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej; 

Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXIV/168/2020 28.04.2020 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Uchwała  w trakcie realizacji. 

XXIV/169/2020 28.04.2020 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek 

Zadanie własne gminy realizowane w sposób ciągły. Polega na 
zapewnianiu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Barlinek, w 
szczególności na: wyłapywaniu bezdomnych psów i przekazywaniu do 
schroniska z możliwością adopcji, dokarmianiu oraz sterylizacji i kastracji 
kotów wolno żyjących, objęciu interwencyjną opieką weterynaryjną 
zwierząt bezdomnych podczas wypadków komunikacyjnych, leczeniu 
zwierząt bezdomnych; udzielaniu pomocy zwierzętom gospodarskim, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Uchwała podejmowana corocznie do 31 marca. 

XXIV/170/2020 28.04.2020 r. Statutu Sołectwa Dziedzice w Gminie Barlinek Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała stanowi realizację delegacji ustawowej (art. 35 ust. 1 uosg). 

XXIV/171/2020 28.04.2020 r. Statutu Sołectwa Łubianka w Gminie Barlinek Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała stanowi realizację delegacji ustawowej (art. 35 ust. 1 uosg). 

XXIV/172/2020 28.04.2020 r. Statutu Sołectwa Okunie w Gminie Barlinek Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała stanowi realizację delegacji ustawowej (art. 35 ust. 1 uosg). 

XXIV/173/2020 28.04.2020 r. Statutu Sołectwa Jarząbki w Gminie Barlinek Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała stanowi realizację delegacji ustawowej (art. 35 ust. 1 uosg). 

XXIV/174/2020 28.04.2020 r. Statutu Sołectwa Swadzim w Gminie Barlinek Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała stanowi realizację delegacji ustawowej (art. 35 ust. 1 uosg). 

XXIV/175/2020 28.04.2020 r. Statutu Sołectwa Dzikowo w Gminie Barlinek Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała stanowi realizację delegacji ustawowej (art. 35 ust. 1 uosg). 

XXV/176/2020 

 

25.06.2020 r. udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania Zrealizowana - Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania. 

XXV/177/2020 25.06.2020 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok. 

Zrealizowana - Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie. 

XXV/178/2020 25.06.2020 r. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka Zrealizowana - Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi absolutorium. 

XXV/179/2020 25.06.2020 r. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa i 
pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, położonej w 
Barlinku przy ul. Sosnowej – działka nr 560/49 

Nieruchomość zaplanowana do sprzedaży w 2021 r. Przygotowano 
dokumentację niezbędną do przeprowadzenie procedury zbycia 
nieruchomości. 



XXV/180/2020 25.06.2020 r. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Poziomkowej na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 708/4 

Nieruchomość zaplanowana do sprzedaży w 2021 r. Przygotowano 
dokumentację niezbędną do przeprowadzenie procedury zbycia 
nieruchomości. 

XXV/181/2020 25.06.2020 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy 
ul. Jeziornej 

Wszczęta procedura sprzedaży działek o nr 243/47, 243/48, 243/49, 
243/51. 

XXV/182/2020 25.06.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej; 

Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXV/183/2020 25.06.2020 r. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital 
Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie 
jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym 
kapitale 

Uchwała zrealizowana. 

XXV/184/2020 25.06.2020 r. wyznaczenia inkasenta opłaty od posiadania psów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała obowiązuje od 1 marca 2020 r. 
Wyznaczono inkasenta opłaty od posiadania psów z terenu miasta 
Barlinek oraz określono prowizyjne wynagrodzenie inkasenta. 

XXVI/185/2020 09.07.2020 r. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku 
Krajobrazowego 

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy został podzielony na dwa 
odrębne parki. Powstał Barlinecki Park Krajobrazowy – woj. 
zachodniopomorskie i Gorzowski Park Krajobrazowy – woj. lubuskie. 
Granica podziału przebiega po granicy województwa. 

XXVII/186/2020 27.08.2020 r. określenia ceny jednostek paliwa w gminie Barlinek na rok szkolny 
2020/2021. 

Uchwała realizowana, dotyczy średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Barlinek. Obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021. 

XXVII/187/2020 27.08.2020 r. przyjęcia Programu Szczepień Profilaktycznych przeciwko grypie dla 
osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek 

Uchwała realizowana, dotyczy zapobiegania infekcjom i powikłaniom 
spowodowanym przez wirusa grypy u osób od 65 roku życia z terenu 
Miasta i Gminy Barlinek. Obowiązuje od 2020 r. do 2025 r. 

XXVII/188/2020 27.08.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy 
ul. Jeziornej - działka nr 246/32 

Uchwała w trakcie realizacji. Sprzedaż zaplanowana na 2021 r. 

XXVII/189/2020 27.08.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy 
ul. Jeziornej - działka nr 246/31 

Uchwała w trakcie realizacji. Sprzedaż zaplanowana na 2021 r. 

XXVII/190/2020 27.08.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy 
ul. Jeziornej - działka nr 246/35 

Uchwała w trakcie realizacji. Sprzedaż zaplanowana na 2021 r. 

XXVII/191/2020 27.08.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy 
ul. Jeziornej - działka nr 246/36 

Uchwała w trakcie realizacji. Sprzedaż zaplanowana na 2021 r. 

XXVII/192/2020 27.08.2020 r. nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 250/4 obr.1 
Barlinek 

Ustanowiono kuratora. Uchwała w trakcie realizacji. 

XXVII/193/2020 27.08.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części 
nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej 

Uchwała w trakcie realizacji. Sprzedaż zaplanowana na 2021 r. 

XXVII/194/2020 27.08.2020 r. przyjęcia do realizacji i finansowania w 2020 r. zadania pn. Poprawa 
bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka w ramach rządowego 
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem Bezpieczniej im. Władyslawa Stasiaka na lata 2018-2020 

Uchwała zrealizowana. Zakres projektu obejmował poprawę warunków 
bezpieczeństwa na pięciu przejściach dla pieszych na ul. Niepodległości  
w Barlinku oraz działania nieinwestycyjne mające na celu zwiększenie 
wiedzy i świadomości uczestników ruchu drogowego w Barlinku  
w zakresie zachowania ostrożności w pobliżu i na przejściach dla pieszych. 
Prace budowlane polegały na zastosowaniu na przejściach dodatkowego 
oświetlenia dedykowanego poprawiającego widoczność pieszego, 



urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego  
i poziomego. W ramach działań nieinfrastrukturalnych zrealizowano 
zajęcia w szkołach i przedszkolach gminy Barlinek z udziałem policji  
i straży pożarnej, przekazano dzieciom elementy odblaskowe, 
przygotowano ulotkę dotyczącą zasad bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych, przepisów ruchu drogowego w tym zakresie, danych 
statystycznych dot. wypadków z udziałem pieszych, wyemitowano 
materiały filmowe dla pieszych skierowane do dzieci, jak i dorosłych w 
temacie bezpieczeństwa na przejściach. Wartość całego zadania wyniosła 
136.067,46 zł, z czego 93.250 zł pochodziło z „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 (realizacja programu w 2020 
r.), cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych”. 

XXVII/195/2020 27.08.2020 r. powołania Komisji do spraw oddziaływania na środowisko zakładów 
pracy w Gminie Barlinek 

Uchwała zrealizowana. 

XXVII/196/2020 27.08.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXVIII/197/2020 24.09.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXVIII/198/2020 24.09.2020 r. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Barlinek na lata 2020-2034 

Przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zrealizowano zgodnie z 

założeniami. 

XXVIII/199/2020 24.09.2020 r. emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXIX/200/2020 05.10.2020 r. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital 
Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Uchwała została zrealizowana. 

XXX/201/2020 22.10.2020 r.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2021 r.  Nowe stawki w podatku od 
nieruchomości. 

XXX/202/2020 22.10.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXX/203/2020 22.10.2020 r. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Barlinek wkładu 
niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego 
Płonia Sp. z o.o. 

Zrealizowane, akt notarialny z dn. 22.01.2021 Rep. „A” Nr 261/2021. 

XXX/204/2020 22.10.2020 r. zatwierdzenia zmiany uchwały Nr XLVIII/418/2017 Rady Miejskiej w 
Barlinku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa Wodociągowo - 
Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2018 - 2021 

PWK „Płonia” wystąpiła z projektem zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego 

„Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2018 – 2021, powołanym uchwałą 

Nr XLVIII/418/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z 28 grudnia 2017 r. 

Spółka prowadzi gospodarkę wodno- ściekową w imieniu gminy Barlinek 

a po przeglądzie stanu realizacji Planu stwierdziła konieczność wniesienia 

zmian przedstawiając je w uzasadnieniu.  

Rada Miejska przyjęła poprawki uchwałą Nr XXX/204/2020, dzięki czemu 
Spółka może realizować swoje zadania do końca 2021 roku. 

XXX/205/2020 22.10.2020 r. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

Uchwała została podjęta na wniosek PWK „Płonia”. 

https://barlinek-rada.alfatv.pl/pliki/barlinek/rada/127/sesja-nadzwyczajna.pdf
https://barlinek-rada.alfatv.pl/pliki/barlinek/rada/127/sesja-nadzwyczajna.pdf


Wodociągowo - Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku na lata 
2022 - 2024 

 Potrzebę uchwalenia Planu, rok przed wygaśnięciem obowiązującego, 

PWK „Płonia” uzasadniła koniecznością procedowania zatwierdzenia 

taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Barlinek na okres kolejnych 3 lat, do czego 

Wieloletni plan  jest niezbędny. 

Na podstawie Planu Spółka realizuje inwestycje zaopatrzenia ludności  
w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek przez 
okres jego obowiązywania, tj. między 2022 a 2024 rokiem. 

XXX/206/2020 22.10.2020 r. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka Skarga została rozpatrzona przez Radę i uznana za bezzasadną. 

XXX/207/2020 22.10.2020 r. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka Skarga została rozpatrzona przez Radę i uznana za bezzasadną. 

XXXI/208/2020 30.11.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka w Żłobku Miejskim 

Realizacja stała od 01.01.2020 r. dotyczy opłaty za wyżywienie w Żłobku 
Miejskim prowadzonym przez gminę Barlinek. 

XXXI/209/2020 30.11.2020 r. programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 

Uchwała realizowana w 2021 roku. 
 

XXXI/210/2020 30.11.2020 r. zwolnień od podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID - 19 

Uchwała weszła w życie 13.01.2021 r. Zwolnienie obowiązuje  
od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. Wprowadza zwolnienia w podatku  
od nieruchomości dla działalności gospodarczych zamkniętych na 
podstawie rozporządzenia RM z powodu epidemii COVID-19. 

XXXI/211/2020 30.11.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej; Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXXII/212/2020 18.12.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej; Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXXIII/213/2020 28.12.2020 r. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek 

Uchwała w trakcie realizacji w trybie ustawy z dnia 21.08.1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami.  

XXXIII/214/2020 28.12.2020 r. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barlinek 31.12.2020 r. z mocy prawa wygasały uchwały sejmików wojewódzkich 
powołujących aglomeracje. W przypadku gminy Barlinek, uchwała  
Nr XV/286/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 
października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barlinek oraz 
likwidacji aglomeracji Barlinek wyznaczonej rozporządzeniem Nr 50/2007 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2007 r. (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4903). Taki stan rzeczy 
wymuszał na gminie podjęcie nowej uchwały aglomeracyjnej.  
Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu uzgodnień projekt uchwały 
został przedstawiony Radzie Miejskiej i podjęty 28.12.2020 r. Uchwała 
wyznacza obszar skanalizowany i perspektywicznie przeznaczony  
do skanalizowania przez inwestycje PWK „Płonia”, a także bezpośrednio 
inwestycje prowadzone przez gminę.  
Na dany obszar kierowane mogą być środki pozyskiwane z funduszy 
europejskich do momentu wygaszenia go przez prawo wyższego rzędu. 

XXXIII/215/2020 28.12.2020 r.  wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Barlinek wkładu 
niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego 
Płonia sp. z o.o. 

Zrealizowane, akt notarialny z dn. 22.01.2021 Rep. „A” Nr 261/2021. 

XXXIII/216/2020 28.12.2020 r. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Myśliborskiego dot. zadania pn. „ Funkcjonowanie w Barlinku filii Wydziału 



Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu”. Wsparcie zostało 
udzielone na okres od stycznia do grudnia 2021 r. 

XXXIII/217/2020 28.12.2020 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi Rada Miejska w Barlinku podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.  

XXXIII/218/2020 28.12.2020 r. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego Placówka Wsparcia Dziennego została utworzona w dniu 28 grudnia 
2020 r. Uchwałą Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Barlinku. Na dzień 
dzisiejszy prowadzony jest nabór dzieci oraz kadry. Docelowo placówka 
będzie przeznaczona dla 15 dzieci. 
Placówka będzie funkcjonować w ramach struktury Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Barlinku. Głównym źródłem finansowania Placówki będą 
środki zabezpieczone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.  
Miejsce prowadzenia Placówki – Centrum Wsparcia Rodziny  
przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku.  

XXXIII/219/2020 28.12.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2021 - 2034 Przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

W trakcie realizacji zgodnie z założeniami. 

XXXIII/220/2020 28.12.2020 r. uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

W trakcie realizacji zgodnie z założeniami. 

XXXIII/221/2020 28.12.2020 r. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok Przekazano do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Zrealizowano zgodnie z założeniami. 

XXXIII/222/2020 28.12.2020 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Uchwała zrealizowana, dotyczyła wspólnej realizacji z 
Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
przebudowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 
Gorzowskiej w Barlinku poprzez wprowadzenie systemu wymuszającego 
ograniczenie prędkości do 50 km/godz. Gmina w ramach współpracy 
wykonała dokumentację a zadanie zostało wykonane i sfinansowane 
przez Województwo Zachodniopomorskie. 

XXXIII/223/2020 28.12.2020 r. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej 
przedmiot własności Gminy Barlinek 

Uchwała zrealizowana w części ponieważ wymaganą wierzytelność w 
kwocie 800 000 zł w pełni zaspokoiły dwie nieruchomości: 
1)4.02.2021 r. obciążono hipoteką łączną nieruchomości oznaczone 
działkami nr 261/8 i 258/3, o. Barlinek 2 – miasto, 
2)odstąpiono od obciążenia nieruchomości oznaczonej działką nr 288/2 o. 
Barlinek 2 – miasto.   

XXXIII/224/2020 28.12.2020 r. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na 2021 rok W trakcie realizacji. 

XXXIII/225/2020 28.12.2020 r. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku 
na rok 2021 

W trakcie realizacji. 

 


