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1 2022-09-16 09:46 Łukasz Stefański BEZPIECZEŃSTWO NASZEJ GMINY I 
MIASTA

 miejski
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Barlinek w zakresie ratownictwa wodnego i 
poszukiwawczego w terenach niedostępnych dla pojazdów ciężkich. Pierwszym pomysłem jest 
łódź ratownicza aluminiowa, której zadaniem byłoby stacjonowanie stałe na Jeziorze 
Barlineckim. Umożliwi to podjęcie zdecydowanie szybszych działań ratowniczych na jeziorze.
Skupiając się na ratownictwie poszukiwawczym i ratowniczo-gaśniczym w miejscach 
niedostępnych takich jak tereny podmokłe, leśne czy ścieżki rowerowe, kolejnym pomysłem jest 
pojazd typu buggy trzyosobowy wyposażony w przyczepkę ratowniczą, zbiornik wody i 
niezbędny sprzęt ratowniczy.
Realizacja powyższego projektu bardzo podniesie bezpieczeństwo na terenie gminy Barlinek w 
niesieniu pomocy dla naszych mieszkańców.
My jako ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku jesteśmy świadomi rozwijającej się 
infrastruktury ścieżek rowerowych, nad akwenami wodnymi i na terenach przyległych oraz 
dużej ilości osób z niej korzystających.

299 999 zł Gmina Barlinek i Jezioro 
Barlineckie.

Pozytywna Pozytywna Negatywna

2  08.09.2022  21:54 Izabela Łacek REMONT STOŁÓWKI I KUCHNI sołecki Założono następujące roboty remontowe:
-wymiana stolarki okiennej ( okna o współczynniku uc =0,9 w/m2k z nawietrznikami 
higrosterowalnymi montowanymi w górnej ramie okiennej ) ze zminiejszeniem okien w 
stołówce ;
-wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią , gniazdami, łącznikami, przewodami, 
wentylatorem kuchennym, gniazdami instalacji siły ;
-wymiana 4 drzwi wewnętrznych z ościeżnicami stalowymi , wymiana 1 drzwi zewnętrznych z 
pcv ;
-wykonanie szpachlowania oraz malowania powierzchni sufitów i ścian farbą zmywalną ;
-wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej ;
zakres prac może ulec zmianom z uwagi na ograniczenia finansowe.

100 000 zł BUDYNEK PO BYŁEJ SZKOLE W 
DZIEDZICACH 

Pozytywna Pozytywna Negatywna

3 2022-09-15 22:58  Roman Wilk ZAKUP QUADA RATOWNICZEGO DLA 
OSP MOSTKOWO WRAZ Z OSPRZĘTEM

sołecki Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego quad Polaris z przyczepą ratowniczą, noszami i 
torbą R1 pozwoli na efektywne prowadzenie działań ratowniczych jednostki OSP Mostkowo na 
terenie Gminy Barlinek i okolicznych miejscowości. Zakupiony sprzęt zapewni bezpieczeństwo 
strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych, pozwoli szybciej dotrzeć z pomocą do osób 
wymagających pomocy i miejsc gdzie działania strażaków są niezbędne oraz zwiększy 
bezpieczeństwo osobiste mieszkańców poprzez zwiększenie środków dostępnych do użycia w 
sytuacjach, gdy czas oczekiwania na pomoc może mieć wymiar ludzkiego życia. Pojazd zostanie 
również wyposażony w dodatkowe oświetlenie, dzięki czemu będzie mógł służyć podczas 
poszukiwań na terenach trudno dostępnych oraz podczas usuwania skutków zjawisk 
atmosferycznych. Będzie również wykorzystywany podczas zabezpieczeń imprez kulturalnych i 
sportowych w Sołectwie oraz Gminie Barlinek.

80 000 zł TEREN GMINY BARLINEK 
PRZYLEGŁY DO MIEJSCOWOŚCI 
MOSTKOWO 

Pozytywna Pozytywna Negatywna

4 2022-09-16 07:43 Leszek Buchman PROJEKT OBYWATELSKI DLA „OBIEKTU 
SPORTOWEGO GROM PŁONNO"

sołecki PROJEKT OBYWATELSKI DLA TEGO OBIEKTU TO:
1 Postawienie 2 budynków gospodarczych wg projektu zgłoszonego do starostwa po 30m² 
każdy (Szkic budynków gospodarczych przy boisku dla piłkarzy - załącznik nr 1, szkic budynków 
zgłoszonego do Starostwa w Myśliborzu - załącznik nr 2)
2. Położenie instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej.
3. Wykonanie studni głębinowej i instalacji do nawadniania murawy boiska. (Studnia głębinowa - 
załącznik nr 3)

100 000 zł Miejscowość Płonno, działka nr 
68, o powierzchni 12 911 m2, 
obręb 0013, gmina Barlinek 

Pozytywna Pozytywna Negatywna

5 2022-09-16 12:40 Tomasz Bednarczyk  BUDOWA CHODNIKA W DZIKOWIE sołecki  Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w kierunku drogi woj. 156.
Chodniki max. 150cm szer. z czterema wjazdami na prywatne posesje.

100 000 zł Dzikowo, gmina Barlinek, przy 
drodze powiatowej 2148Z

Pozytywna Pozytywna Negatywna

6 2022-09-18 18:36 Sylwester Łuczak "RUCH I ZABAWA TO DLA NAS WAŻNA 
SPRAWA". TEREN REKREACYJNY NA 

POTRZEBY  SP NR 1.

miejski Powstanie kompleksu zabawowo-rekreacyjnego.
Celem zgłoszonego projektu jest zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 przy ul. Leśnej poprzez 
powstanie strefy aktywności, która będzie wspierać rozwój sprawności fizycznej oraz 
stworzenie miejsca wypoczynku i wyciszenia dzieci.
Projekt zakłada budowę:
3 sztuk trampolin
1 szt. huśtawka typu ptasie gniazdo podwójne
1 szt. huśtawka podwójna
3 szt. podwójny hamak
Osłona cieniująca lub osłon cieniujących
Element typu "mała Pajęczyna" (doskonalenie i rozwijanie sprawności fizycznej)
Element typu" Meduza"
Nawierzchnia, (podłoże pod urządzeniami)
Elementy małej architektury - 3 donice

296 000 zł Barlinek ul. Leśna 10. Działka nr 
561/5 obręb Barlinek 2.                   

Pozytywna Pozytywna Negatywna

Projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.
UWAGI

Ocena merytorycznaOcena formalna

Negatywna

Negatywna

Negatywna

Negatywna

Negatywna

Negatywna



7 2022-09-17 23:34 Bernarda 
Lewandowska

BUDOWA SIECI MONITORINGU 
POWIETRZA W BARLINKU Z 

UWZGLĘDNIENIEM OKOLIC ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH.

miejski Cel: przygotowanie sieci monitoringu jakości powietrza wraz z dostosowanym do 
indywidualnych wymagań systemem informowania w postaci dedykowanej platformy 
multimedialnej oraz aplikacji mobilnej.
Efekt: rzetelne i zweryfikowane pomiary powietrza w czasie rzeczywistym, dedykowana 
platforma i aplikacja mobilna, dzięki którym każdy mieszkaniec Barlinka ma nieograniczony i 
bezpłatny dostęp do aktualnych danych pomiarowych, walka o czyste powietrze, lokalizacji 
źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz możliwość precyzyjnej analizy ich rozprzestrzenianie się, 
edukacja i budowanie świadomości problemu smogu wśród mieszkańców Barlinka, 
odpowiedzialność społeczna, budowanie wizerunku nowoczesnego i odpowiedzialnego miasta, 
dbałość o czyste powietrze i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pozytywnie wpływających na 
postawę mieszkańców

280 000 zł Rozmieszczenie sensorów i 
tablic multimedialnych: ul. 11 
Listopada 7, ul. Szosowa 5, ul. 
Gorzowska 2, ul. Niepodległości 
1, ul. Św. Bonifacego 15

Pozytywna Pozytywna Negatywna

8 2022-09-18 20:11 Jerzy Bober POPRAWA INFRASTRUKTURY 
DROGOWO-CHODNIKOWEJ - 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
W OSINIE 

sołecki Naprawa istniejącego ciągu drogowo - chodnikowego. 100 000 zł 74-230 Osina 19A Pozytywna Pozytywna Negatywna

9 2022-09-18 21:11 Izabela Łacek SYSTEM CENTRALNEGO KTG ORAZ 
ZAKUP GŁOWICY USG

miejski Projekt dotyczy zakupu nowoczesnego systemu nadzoru okołoporodowego z możliwością 
monitorowania jednocześnie w bazie centralnej kilku stanowisk KTG ( rejestruje i ocenia 
jednocześnie czynnośc skurczową macicy i akcje serca płodu). Dodatkowym atutem 
funkcjonalnosci jest możliwośc pracy pojedynczego urządzenia KTG w czasie przemieszczania 
się kobiety rodzącej , co daje komfort pacjentce. Drugim elemmentem zgłaszanego projektu 
jest zakup specjalistycznej głowicy USG do funkcjonującego w diagnostyce ultrasonograficznej 
aparatu USG MINDRAJ, który będzie funkcjonował w Poradni dla kobiet.

300 000 zł Szpital Barlinek Sp. z o.o. Pozytywna Pozytywna Negatywna

Projekty sołeckie 

Negatywna

Projekty miejskie

Negatywna

Negatywna

Projekty zaakceptowane do głosowania


