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Żłobek został utworzony w dobudo-
wanym budynku przy Przedszkolu nr 2 
w Dębnie na ul. Jana Pawła II 42. Na 
dzień dzisiejszy przyjęto już 33 dzieci, 
które podzielono na dwie grupy: młod-
szą od 20 tygodnia do 2 lat i starszą 
od 2 do 3 lat.

Sale żłobkowe znajdują się na par-
terze i I piętrze. Każda grupa żłobkowa 
ma zapewnione dwie sale, w których 
jedna przeznaczona jest do zabaw, 

a druga do spania. Sale te dzieli ścian-
ka mobilna, która może być zamknięta 
lub otwarta dając wówczas jedną dużą 
przestrzeń o łącznej powierzchni ok. 
147 m2. Oczywiście każda grupa ma 
swój odrębny sanitariat. 

Na parterze dodatkowo znajduje 
się duża szatnia dla dzieci, a na I pię-
trze pomieszczenia biurowe dla admi-
nistracji żłobka. 

Gminny Żłobek 
w Dębnie już działa

Bieżący rok rozpoczął się 
dla Gminy Dębno otwarciem 
nowego Gminnego Żłobka 
dla dzieci do lat 3. Może 
zapewnić opiekę dla 50 
dzieci, w dwóch grupach do 
25 osób.

W podpiwniczeniu zlokalizowana 
została kuchnia z szerokim zapleczem 
kuchennym, spełniającym wszystkie 
obowiązujące wymogi, dotyczące od-
dzielnego przechowywania produktów 
różnych grup spożywczych, a także od-
rębnych stanowisk dla przygotowywa-
nia: mięsa, warzyw, jajek i ryb. Oprócz 

zaplecza kuchennego, w piwnicy znaj-
dują się także pomieszczenia socjalne 
i sanitariaty dla całego personelu oraz 
inne pomieszczenia techniczne.

Posiłki oraz brudne naczynia 
transportowane są na poszczególne 
kondygnacje oddzielnymi windami 
towarowymi. Jedna winda transportu-

je posiłki z kuchni do tzw. rozdzielni 
znajdujących się na parterze i na I pię-
trze. Druga winda transportuje brudne 
naczynia z tzw. „brudni” znajdujących 
się na I piętrze i parterze do zmywalni 
znajdującej się w piwnicy. W ten spo-
sób zapewniona jest sterylność wa-
runków.

Powierzchnia zabudowy części 
dobudowanej wyniosła blisko 394 m2. 

Powyższy zakres robót budowla-
nych – obejmujący część żłobkową 
uzyskał dofinansowanie w ramach re-
sortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH” edycja 2015 Ministerstwa 
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Jakie są jego pierwsze wrażenia? 
– Na razie ze wszystkim się zapozna-
je. Znam urząd z dotychczasowej pra-
cy, bowiem  ostatnio pełniłem funkcję 
dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Ad-
ministracyjnego Szkół w Dębnie. Na 
stałe współpracowałem z pracowni-
kami magistratu. Żywię ogromną na-
dzieję, że praca i współpraca będzie 
przebiegała w bardzo dobrej i meryto-
rycznej atmosferze – powiedział nowy 
wiceburmistrz.  

Jan Knapik jest absolwentem Uni-

Nowy wiceburmistrz już urzęduje

Z dniem 31 stycznia br. dotychczasowy zastępca burmistrza Wojciech 
Czepułkowski zakończył swoją pracę. Na jego miejsce burmistrz Piotr Downar 
powołał Jana Knapika, który rozpoczął urzędowanie w poniedziałek, 15 lutego. 

świadectwo „Zarządzania projektami 
według metodyki PRINCE 2”. Prze-
szedł motywacyjną analizę potencjału 
zawodowego przeprowadzoną przez 
amerykańską firmę. Był przewod-
niczącym dwóch rad nadzorczych 
z zakresu informatyki i automatyki 
przemysłowej. Pracował i zarządzał 
w dużych spółkach prawa handlowe-
go.   

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju 

wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ukończył studia praw-
nicze na wydziale Prawa i Admini-
stracji. Odbył specjalistyczne zajęcia 
w Międzynarodowej Szkole Zarzą-
dzania przy Uniwersytecie Warszaw-
skim. Zdał egzamin państwowy na 
członka rady nadzorczej. Posiada 
certyfikaty z zakresu restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, dyplom Francuskie-
go Instytutu Gospodarki, ukończenia 
seminariów warsztatowych „Sztu-
ka zwiększania wartości firmy” oraz 

Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość 
dotacji wyniosła 2 mln złotych. 

Obecnie trwają jeszcze pra-

ce remontowe w części istniejącej 
– „starej”, w której docelowo pozostaje 
przedszkole. Ta część nie podlega do-
finansowaniu i w całości realizowana 

jest ze środków gminy. Prace remon-
towe mają na celu przede wszystkim 
dostosować obiekt do obowiązujących 

przepisów, a przede wszystkim do wy-
mogów przeciwpożarowych i sanitar-
nych, do których gmina Dębno została 
pokontrolnie zobowiązana. W ramach 

remontu zostaną wymienione wszyst-
kie instalacje, przebudowane sanita-
riaty i drogi ewakuacyjne, cały obiekt 
zostanie ocieplony i odświeżony. 

Generalnym wykonawcą jest wy-
łoniona w drodze przetargu nieograni-
czonego firma Skanska S.A. Warsza-
wa, Oddział Budownictwa Ogólnego 
Szczecin, która planuje zakończyć po-
zostały zakres objęty zamówieniem do 
końca kwietnia bieżącego roku.

Barbara Remberger
Wydział Realizacji Inwestycji 
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Z początkiem marca została uru-
chomiona nowa strona internetowa 
www.debno.pl. Dostosowano ją do 
aktualnych oprogramowań, jest re-

Nowa strona Gminy Dębno

Strona dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i do korzystania na urządzeniach 
mobilnych oraz nowa, bardziej przejrzysta szata 
graficzna. Taka jest nowa strona internetowa Gminy 
Dębno. 

sponsywna, a to oznacza, że moż-
na ją przeglądać bez problemów na 
smartfonie czy tablecie. Strona jest 
także dostosowana dla osób niedo-

widzących. Użytkownik może usta-
wić sobie większy kontrast, zwięk-
szyć czcionkę itp.  

Ponadto opracowano zupełnie 
nową szatę graficzną.  Podzielono 
informacje na trzy główne działy, 
co ma ułatwić ich wyszukiwanie. 
Projektowanie nowej strony nasta-
wione zostało na łatwą i intuicyjną 
obsługę. Mamy nadzieję, że korzy-
stanie z naszego serwisu przyniesie 
Państwu przyjemność. 

Będziemy stale zwiększać jego 
atrakcyjność i funkcjonalność. 
Mamy nadzieję, że spełni on Pań-
stwa oczekiwania. Czekamy na su-
gestie i opinie pod  adresem e-mail: 
e.jenda@debno.pl. 

Koszt powstania nowej witryny 
wyniósł 7 380 zł i został sfinanso-
wany z budżetu gminy. Zadanie 
zrealizowała Wytwórnia Telewizyj-
no-Filmowa „ALFA” Spółka z o.o. ze 
Szczecina. 

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju

Co robić w przypadku utraty do-
kumentów?

-Natychmiast zastrzec je w Syste-
mie -DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

-Powiadomić Policję (gdy utracono 
je w wyniku kradzieży).

-Zawiadomić najbliższy organ gmi-
ny lub placówkę konsularną i wyro-
bić nowy dokument. Informacje 
dotyczące konieczności zawia-
domienia organu gminy o utra-
cie dokumentu, znajdują się na 
stronie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych.

Gdzie i jak zastrzegać?
-W każdej placówce swojego 

Banku.
-Jeżeli ktoś nie posiada ra-

chunku bankowego, powinien 
udać się do Banku przyjmujące-
go zastrzeżenia także od osób 
nie będących Klientami danego 
Banku 

Jakie rodzaje dokumentów nale-
ży zastrzegać?

Wszystkie dokumenty potwierdza-
jące tożsamość. Najważniejsze z nich 
to: dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, książeczka wojskowa, ksią-
żeczka żeglarska, dowód rejestracyj-
ny i karta płatnicza.

Kampania Informacyjna Systemu 
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Dlaczego należy zastrzegać utra-
cone dokumenty?

Każdego dnia dokonuje się milio-
nów operacji polegających m.in. na 
wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont 
bankowych, dokonywaniu przelewów, 
zakładaniu rachunków, zawieraniu 
umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal 

w każdym przypadku wymagane jest 
potwierdzenie tożsamości osoby zle-
cającej wykonanie takiej operacji.

Zagubienie lub utrata któregokol-
wiek z dokumentów tożsamości może 
mieć przykre konsekwencje dla pra-
wowitego właściciela zwłaszcza, że 
sposobów na wykorzystanie cudzej 
tożsamości jest wiele i wciąż pojawia-

ją się nowe.
Dokumenty wykorzystywane są 

m.in. do:
-wyłudzenia pożyczki,
-wynajęcia mieszkania lub pokoju 

hotelowego w celu kradzieży wyposa-
żenia czy unikania opłat,

-kradzieży wypożyczonego samo-
chodu i innych przedmiotów,

-zakładania fikcyjnych firm 
do wyłudzania kredytów, zwrotu 
podatków.

Jak działa System DOKU-
MENTY ZASTRZEŻONE?

W obronie przed realizacją 
transakcji oszukańczej, w celu 
ochrony interesów swoich Klien-
tów, Banki utworzyły elektro-
niczny system wymiany infor-
macji: System DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE.

To system o bardzo dużym 
zasięgu działania. Zastrzeżenia 

przyjmowane są w kilkunastu tysią-
cach placówek bankowych. Informa-
cja wskazująca, że dokument jest za-
strzeżony, a tym samym powinien być 
zablokowany i wyeliminowany z obro-
tu, pojawia się we wszystkich placów-
kach w czasie niemal rzeczywistym.

Źródło: 
www.dokumentyzastrzezone.pl 
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Przedszkole nr 1 „Czarodziejska 
Kraina” w Dębnie, ul. Kościuszki 6 

Rodziców, zainteresowanych zapi-
saniem dziecka do placówki, zapra-
szamy w dniach od 01 do 18 marca 
w godzinach od  9 do 15.30.

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych 
w  rocznikach 2013-2010.

UWAGA! O przyjęciu do przed-
szkola nie decyduje data zapisu.

Harmonogram naboru dzie-
ci do przedszkola na rok szkolny 
2016/2017

1. Od 15 do 23 lutego 2016 r. 
- rodzice potwierdzają kontynuację 
uczęszczania dziecka do przedszkola 
na rok szkolny 2016/2017.

2. Od 1 do 18 marca 2016 r. - ro-
dzice składają wnioski dla nowych 
dzieci.

3. Do 24 marca 2016 r. – wery-
fikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszko-
la i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o któ-
rych mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

4. Do 15 kwietnia 2016 r. – poda-
nie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów nie-
zakwalifikowanych.

5. Do 21 kwietnia 2016 r. -  po-
twierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia.

6. Do 25 kwietnia 2016 r. – podanie 

do publicznej wiadomości przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów przy-
jętych i kandydatów nieprzyjętych.

Więcej informacji na www.przed-
szkole-debno.edu.pl

Przedszkole nr 2 im. Stanisławy 
Modrzejewskiej i Gminny Żłobek 
ul.Jana Pawła II 42 

Rekrutacja trwa od 01.03.2016 r. 
do 18.03.2016 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przed-
szkola i żłobka wydaje dyrektor:

-od poniedziałku do piątku w Żłob-
ku Gminnym przy ul. Jana Pawła II 42 
(pokój 1/31) od 9.00 do 10.30,

-od poniedziałku do środy w DOK 
przy ul. Daszyńskiego 23 (pokój 24) 
od 11.00 do 15.00. 

Do przedszkola można zapisać 
dzieci urodzone w latach 2013-2010.

Zasady rekrutacji na stronie Przed-
szkola Nr 2 im. Stanisławy Modrze-
jewskiej w Dębnie: http://p2debno.
szkolnastrona.pl/

Do żłobka przyjmowane będą 
dzieci w wieku od 20. tygodnia życia 
(ukończone 1 września 2016 r.) do 3. 
roku życia.

W Niepublicznym Przedszkolu 
w Barnówku zapisy trwają przez cały 
rok szkolny. Więcej informacji na stro-
nie placówki http://www.nspbarnowko.
eu/. 

Niepubliczne Przedszkole To-
warzystwa Salezjańskiego im. św. 
Jana Bosko w Dębnie, Plac Konsty-
tucji 3-go Maja 2 tel. 95 760 4854.

Zgłoszenia przyjmowane w miesią-

Rekrutacja do przedszkoli i żłobka 
Od 1 marca rozpoczęły się zapisy do publicznych przedszkoli i żłobka na rok 

szkolny 2016/2017. Będą trwały do 18 marca. Inne terminy obowiązują w szkołach, przy 
których funkcjonują oddziały przedszkolne oraz w placówkach niepublicznych.

cu marcu. Przyjmowane będą dzieci 
w wieku od 2,5 do 5 lat. Placówka 
zaprasza na dni otwarte 15-17 marca 
w godz. 9.00 - 10.00.

Więcej informacji na www.nasz-
dom.edu.pl.

Oddziały przedszkolne w szko-
łach podstawowych:

Szkoła Podstawowa w Sarbino-
wie, Sarbinowo 80 tel. 95 760 51 24. 
Zapisy odbywać się będą w dniach 7,8 
i 9 marca 2016 r. w godz. 9.00 - 14.00. 
Termin zapisów mija 31.03.2016 r.

Szkoła Podstawowa w Różań-
sku, Różańsko 87, tel. 95 760 18 15. 
Zapisy dotyczą dzieci urodzo-
nych w rocznikach 2013-2010. 
Rekrutacja w dniach 22.02.-
11.03.2016 r.

Więcej informacji na stronie szko-
ły www.sp_rozansko.superszkolna.pl 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie, 
ul. Piłsudskiego 10, tel. 95 760 27 83.

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych 
w rocznikach 2012-2010.

Rekrutacja w dniach 7-
25.03.2016 r. w godz. 12:00-16:00 
Szczegóły na www.sp1debno.edu.pl.  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie, 
ul. J. Słowackiego 21, tel. 95 760 21 97. 
Zapisy od 15 - 31 marca dotyczą dzieci 
urodzonych w rocznikach 2012-2010. 
Dokumenty dostępne w sekretaria-
cie szkoły w godz. 7:00 – 8:00 lub 
13:30 – 16:00 i na stronie interneto-
wej www.sp3debno.edupage.org 

Wydział Planowania i Rozwoju

Przypominamy, że niedopuszczalne 
jest posługiwanie się przez obywateli 
polskich dowodami osobistymi wcześ-
niej zgłoszonymi jako utracone.

Dowód osobisty zgłoszony jako 
utracony jest nieodwracalnie unie-
ważniany w Rejestrze Dowodów 
Osobistych, do którego dostęp regu-
lują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 
2010r. o dowodach osobistych.

Poza tym informacja o utracie i unie-

Dowód osobisty 
zgłoszony jako utracony traci swoją ważność

Jeśli zgubiłeś dowód osobisty i zgłosiłeś to w urzędzie to dokument ten traci 
swoją ważność. Jeśli uda Ci się go odnaleźć, traktuj go jako utracony i pod żadnym 
pozorem nie posługuj się nim. 

ważnieniu dowodu jest niezwłocznie 
przekazywana do Systemu Informa-
cyjnego Schengen, a także wykazu 
unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobi-
stym zgłoszonym jako utracony może 
więc powodować negatywne konse-
kwencje dla jego posiadacza podczas 
przekraczania granic lub dokonywania 
czynności prawnych na podstawie tego 
dokumentu. Dowód osobisty unieważ-

niony w systemie na skutek zgłosze-
nia utraty nie nosi fizycznych znamion 
unieważnienia (odcięcie rogu), przez 
co sprawiać może wrażenie dokumen-
tu ważnego, niemniej dokument ten 
nie służy już do potwierdzania tożsa-
mości i przekraczania granic państw, 
o których mowa w art.4 ust.1 ustawy 
o  dowodach osobistych.

Wydział Ewidencji i Ludności 
Urząd Miejski w Dębnie
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Śladem lat ubiegłych decyzje po-
datkowe doręczane były przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego w Dęb-
nie oraz sołtysów. Pozwala to na 
oszczędności w wydatkach budże-
towych. Według przeprowadzonych 
kalkulacji w zeszłym roku zaoszczę-
dzono dzięki temu  około 18,1 tys. 
złotych. 

W tym roku do doręczenia było 
około 5,8 tys. decyzji podatkowych. 
Większość została dostarczana do 
domów. Około 570 decyzji urząd wy-
słał pocztą, ale tylko do właścicieli 
nieruchomości, którzy mieszkają 
poza gminą Dębno. 

Od 1 stycznia 2016 roku decy-
zje ustalające wysokość podatku nie 
wymagają własnoręcznego podpisu 
osoby upoważnionej, zawierają więc 
jedynie nadruk imienia i nazwiska 
wraz ze stanowiskiem służbowym 
osoby upoważnionej do ich wydania.

od nieruchomości i podatku rolnego:
I rata - do 15 marca
II rata - do 15 maja
III rata - do 15 września
IV rata - do 15 listopada
Przypominamy, że podatek bez 

prowizji można uiszczać w kasie 
Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz na 
konto bankowe 50 8355 0009 0007 
7028 2000 0001 w Gospodarczym 
Banku Spółdzielczym. Kasa czyn-
na jest w poniedziałki: 7:30 – 15:30, 
wtorki – czwartki: 7:30-14:30 oraz 
w piątki: 7:30-13:30

Wpłat można także dokonać na 
Poczcie, poprzez bankowość elek-
troniczną oraz w dowolnym banku 
zgodnie z taryfą opłat obowiązującą 
w danej placówce.

Iwona Pludra 
Skarbnik Gminy Dębno

Decyzje  podatkowe trafi ły do mieszkańców
W lutym mieszkańcom miasta i gminy Dębno płacącym podatki od nieruchomości, 

rolny i leśny doręczane zostały decyzje podatkowe. Pierwszą ratę trzeba zapłacić do 
15 marca. 

W tym roku weszły również w ży-
cie nowe przepisy dotyczące zasad 
płatności podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, zgodnie z którymi 
jeżeli kwota podatku nie przekracza 
100,00 zł, podatek jest płatny jedno-
razowo w terminie płatności pierw-
szej raty. 

Nie wydawano i nie doręczano 
podatnikom decyzji dotyczących po-
datku od nieruchomości, podatku rol-
nego oraz podatku leśnego dla osób 
fizycznych jeżeli wysokość zobowią-
zania na dany rok podatkowy nie 
przekraczała określonych na dzień 
1 stycznia roku podatkowego najniż-
szych kosztów doręczenia w obrocie 
krajowym przesyłki poleconej za po-
twierdzeniem odbioru  (obecnie to 
kwota 6,10 zł). W tym przypadku zo-
bowiązanie podatkowe nie powstaje 
– podatek nie jest należny.

Terminy płatności rat podatków 

Dekoracji medalami „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie” przyznany-
mi przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał 
Burmistrz Dębna Piotr Downar. 

Jubilaci 50 lat temu wypowiedzie-
li sakramentalne „tak” i z ufnością 
ślubowali sobie dzielić razem dobre 
i złe chwile.

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego

23 stycznia 2016 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie, Państwo: 
MARIANNA I EDWARD BERLIŃSCY, WERONIKA I ZDZISŁAW KRUPOWIE, 
LILIANA I BOLESŁAW ŻARKOWSCY - obchodzili 5O- lecie pożycia małżeńskiego 
-  ZŁOTE  GODY.

Z okazji rocznicy ślubu Burmistrz 
życzył Jubilatom dalszych pięknych, 
szczęśliwych lat wspólnego pożycia, 
zdrowia i rodzinnego szczęścia.

Szanowni Jubilaci świętowa-
li w gronie rodziny i bliskich sobie 
osób. Z tej okazji otrzymali wiele 
serdecznych życzeń. 

Uroczystość upłynęła w miłej 

i serdecznej atmosferze.
Serdecznie gratulujemy Szanow-

nym Jubilatom tak wspaniałego Ju-
bileuszu.  

               
Maria Elżbieta Zając

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Fot. Tadeusz Kowalczyk
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W okresie sprawozdawczym pod-
jąłem zarządzenia w następujących 
sprawach:

- zmiany budżetu i wprowadze-
nia zmian do układu wykonawczego 
budżetu Gminy Dębno na 2015 rok 
oraz  zmiany w planie finansowym 
zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych 
ustawami na 2015 rok;

- zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Dębno na 
lata 2015-2023;

- powierzenia w Zarządzanie 
nieruchomości niemieszkalnych, 
na których usytuowane są cmen-
tarze gminne;

- powołania składu Komisji 
Oceniającej oferty na realizację 
zadania publicznego zleconego 
na podstawie ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolonta-
riacie na rok 2016;

- wprowadzenia układu wyko-
nawczego budżetu Gminy Dębno 
oraz planu finansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawa-
mi na rok 2016;

- nieodpłatnego przejęcia 
działki oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr 271/4 o pow. 0,0012 ha 
położonej w obrębie Grzymiradz gm. 
Dębno wchodzącej w skład zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargowej /Dębno, obręb 
nr 5, działka nr 69/2 o pow. 0,910 ha 
cena 67500zł +VAT/;

Sprawozdanie Burmistrza
Informacja z działalności Burmistrza Dębna za 

okres od 22.12.2015 r. do 27.01.2016 r.

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej / Dębno 
obręb nr 4, działka nr 139/3 o pow. 
0,0368ha cena 16000+VAT/;

- ogłoszenia wykazu nierucho-

mości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej /Sarbino-
wo, dz. Nr 43 o pow. 0,0900 ha cena 
7000 zł + VAT/;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej /Sarbinowo 
dz. Nr 638/1 o pow. 0,2339 ha cena 

18000 + VAT/;
- ogłoszenia wykazu nierucho-

mości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej/ Sarbino-
wo, dz. Nr 34 pow. 0,2400 ha cena 
18100 zł/;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej /Dębno, 
obręb nr 2 dz. Nr 83/3 pow. 0,0554 ha 
cena 28500 zł + VAT/ ;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej/ Dęb-
no obręb nr 2 dz. Nr 268/4 pow. 
0,0151 ha cena 7600 + VAT/;

- ustalenia opłat za pozasta-
tutowe korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicz-
nej;

- wykupu spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu poło-
żonego w Dębnie przy ul. Waryń-
skiego 40/4 będącego własnością 
osoby fizycznej;

- odstąpienia od dalszych 
przetargów na sprzedaż nieru-
chomości/Bogusław dz. Nr 135/7 
o pow. 0,1052 ha;

- ustalenia wysokości dotacji 
dla niepublicznych przedszko-
li i punktów przedszkolnych na 
2016 rok.

W okresie, którego dotyczy in-
formacja, byłem: 

- 20.01.2016 r. w Szczecinie 
na spotkaniu z dyrektorem Pałką 
(Wojewódzkie Pogotowie Ratun-

kowe). 
- 27.01.2016 r. w Długoszynie na 

posiedzeniu zarządu CZG-12. 
Informuję, iż uchwały podjęte na 

poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są 
w trakcie realizacji.

Piotr Downar
Burmistrz Dębna 

Udzielone dotacje 
w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku

25 września 2014r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Dębnie Nr LVII/410/2014  
o przyjęciu „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015 ”. Na podstawie 
niniejszej uchwały do  01.01.2015 r. do  31.12.2015 r. udzielono dotacji na następujące 
zadania:

dokończenie na str. 18-19
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Punkt konsultacyjny zostanie uru-
chomiony w Urzędzie Miejskim w Dęb-
nie (pokój nr 7, budynek B).

Pracownik Urzędu Skarbowego 
pomoże wypełnić zeznanie podatko-
we za 2015 rok, natomiast nie będzie 
przyjmować wypełnionych druków ze-
znań i wniosków.

Prosimy o przekazanie 1% podat-
ku na organizacje działające na rzecz 
naszej gminy i naszych mieszkańców. 
Lista na stronie internetowej www.
debno.pl 

Wydział Planowania i Rozwoju

W czwartek o godz. 12.00, na Placu 
Zwycięstwa, przy pomniku żołnierzy 
radzieckich zebrali się: przedstawicie-
le władz samorządowych, środowisk 
kombatantów, sybiraków, a także de-
legaci z OHP w Dębnie i reprezentan-
ci placówek oświatowych. 

W dowód pamięci, o tym wydarze-
niu złożono wieńce i zapalono znicze 
na mogile żołnierzy radzieckich, zwa-
nej Kurhanem.

Emilia Jenda
Fot. Andrzej Kowalski

71. rocznica powrotu Dębna do macierzy
4 lutego obchodziliśmy 71. rocznicę powrotu Dębna i innych miejscowości 

gminy Dębno do Macierzy. Potocznie ten dzień nazywany jest też wyzwoleniem 
Dębna. 

Pracownik skarbówki pomoże rozliczyć się z fi skusem
15 marca 2016 r. 

(wtorek) w godz. 9.00-
14.00 pracownik Urzędu 
Skarbowego z Myśliborza 
będzie pełnił dyżur. 
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Sesja odbyła się w sali posiedzeń 
w Urzędzie Miejskim w Dębnie o godz. 
12.00.

Rada zapoznała się z informacjami:
1)  Przewodniczącego RM z działań 
podjętych między sesjami.
2)  Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej z przeprowadzonych kontroli.
3.  Z pracy wszystkich komisji RM i se-
sji za 2015 r.
3)  Burmistrza z działalności od 
22.12.2015 r. do 27.01.2016 r.
4)  Na temat promocji Gminy Dębno.

Rada podjęła uchwały:

1) Nr XX/137/2016 w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Dębno na 2016 r.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

2) Nr XX/138/2016 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla powiatu 
Myśliborskiego na budowę i moderni-
zację chodników przy drogach powia-
towych
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

3) Nr XX/139/2016 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Woje-
wództwa zachodniopomorskiego na 
wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi nr 130 w miejsco-
wości Barnówko.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

4) Nr XX/140/2016 w sprawie okre-
ślenia wysokości  pomocy finansowej 
dla Powiatu Myśliborskiego z prze-
znaczeniem na dofinansowanie Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Dębnie.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

5) Nr XX/141/2016 w sprawie określe-
nia wysokości pomocy finansowej dla 

Powiatu Myśliborskiego.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

6)  Nr XX/142/2016 w sprawie okre-
ślenia wysokości  pomocy finansowej 
dla Powiatu Myśliborskiego.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

7) Nr XX/143/2016 w sprawie uchwa-

lenia Statutu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dębnie.
Głosowanie: za 20, przeciw 0. 

8)  Nr XX/144/2016 w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Wspiera-
nia Rodziny w Gminie Dębno na lata 
2016-2018.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

9)  Nr XX/145/2016 w sprawie przy-
jęcia Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie 
dla Gminy Dębno na lata 2016-2020.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

10) Nr XX/146/2016 w sprawie odwo-
łania Skarbnika Gminy Dębno.
Głosowanie: za 18, przeciw 0, wstrzy-
mujących 2.

11) Nr XX/147/2016 w sprawie powo-
łania Skarbnika Gminy Dębno.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

12) Nr XX/148/2016 w sprawie rozpa-
trzenia skargi na działalność Burmi-
strza Dębna.
Głosowanie: za 13, przeciw 6, wstrzy-
mujących 1.

13) Nr XX/149/2016 w sprawie rozpa-
trzenia skargi  na działalność Burmi-
strza Dębna.
Głosowanie: za 14, przeciw 4, wstrzy-
mujących 2.

14) Nr XX/150/2016 w sprawie uzu-
pełnienia składów osobowych komisji 
stałych Rady Miejskiej w Dębnie.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

Protokół z przebiegu XX sesji Rady 
Miejskiej jest do wglądu w Biurze 
Rady, a po zatwierdzeniu przez Radę 
Miejską  będzie dostępny na stronie 
BIP.

    Ewa Bajkiewicz 
Inspektor ds. Obsługi Biura 

Rady Miejskiej w Dębnie

XIX SESJA NADZWYCZAJNA  
INFORMACJA  Z PRZEBIEGU  XIX NADZWYCZAJNEJ SESJI  RADY  MIEJSKIEJ  

W DĘBNIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2016 ROKU.
Sesja  odbyła się  w sali  posie-

dzeń w UM w Dębnie o godz. 15.00.
Sesja została zwołana na wniosek 

Burmistrza Dębna.
Rada podjęła następujące uchwa-

ły:
1) Nr XIX/135/2016 w sprawie 

zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzor-
czego Wojewody Zachodniopomor-

skiego z dnia 4 listopada 2015 r., 
NK-3.4131.300.2015.SA.

Głosowanie: za 10, przeciw 11.

2)  Nr XIX/136/2016 w sprawie uzu-
pełnienia składu osobowego Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony 
Zdrowia.

Głosowanie: za 20, przeciw 0.

Protokół z przebiegu XIX sesji 
Rady Miejskiej jest do wglądu w Biu-
rze Rady, a po zatwierdzeniu przez 
Radę Miejską będzie dostępny na 
stronie BIP.

    
Ewa Bajkiewicz

Inspektor ds. Obsługi Biura 
Rady Miejskiej w Dębnie

XX SESJA
INFORMACJA Z PRZEBIEGU XX SESJI  RADY  MIEJSKIEJ  W DĘBNIE Z DNIA 28 

STYCZNIA 2016 ROKU.
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Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie 
klinicznym. 

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma 
być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak 
i dorosłym życiu. 

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 
2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży 
w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie sto-
warzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

 Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl

Konkurs „Równać Szanse”!

być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak 
i dorosłym życiu. 

2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży 
w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie sto-
warzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Konkurs „Równać Szanse”!

Należy podkreślić, że ocenę wystawiają sami uczestnicy biegów, to oni 
głosują i to oni decydują o ostatecznej klasyfikacji. 

- Dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nasz maraton swoje głosy, 
gratulujemy osiągnięć organizatorom innych biegów i zapewniamy, że 
43.Maraton Dębno będzie zorganizowany na jeszcze wyższym poziomie. 
Pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy za oddane głosy – mówi Stanisław 
Lenkiewicz, Dyrektor Maratonu Dębno.

Wyniki głosowania na portalu www.maratonypolskie.pl.  
Emilia Jenda

Wydział Planowania i Rozwoju 

Maraton Dębno laureatem plebiscytu “Złoty Bieg”
42.Maraton Dębno wspólnie z Orlen Maraton zajął drugie 

miejsce w plebiscycie na najlepsze imprezy biegowe 
w kategorii DUŻE MARATONY. Jednym punktem 
procentowy wygrał PZU Gdańsk Maraton. 
Konkurs zorganizował największy portal biegowy 
maratonypolskie.pl.

Należy podkreślić, że ocenę wystawiają sami uczestnicy biegów, to oni 

- Dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nasz maraton swoje głosy, 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju 

Maraton Dębno laureatem plebiscytu “Złoty Bieg”
42.Maraton Dębno wspólnie z Orlen Maraton zajął drugie 

miejsce w plebiscycie na najlepsze imprezy biegowe 
w kategorii DUŻE MARATONY. Jednym punktem 
miejsce w plebiscycie na najlepsze imprezy biegowe 
w kategorii DUŻE MARATONY. Jednym punktem 
miejsce w plebiscycie na najlepsze imprezy biegowe 

Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Programu 
„Równać Szanse”!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapra-
szają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na 
działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skiero-
wany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt 
społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, 
doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdo-
być nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej. 
Nabór wniosków do 17 marca 2016 r. Więcej na: http://www.seniorzywakcji.pl 

Ruszyła IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji”

Seniorzy w akcji

Bank 
Dziecięcych Uśmiechów 

Nabór wniosków do konkursu Bank 
Dziecięcych Uśmiechów

Program Bank Dziecięcych  Uśmiechów jest progra-
mem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach   
i organizacjach społecznych pracujących na co dzień 
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.  W tej edy-
cji priorytetem będzie dobre wychowanie.  Termin przesy-
łania projektów to  01.03.2016r. do 31.03.2016r. 

Więcej informacji na http://fundacja.bzwbk.pl zakładka 
Programy grantowe. 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekują-
cych się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku zna-
lazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wyma-
gające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora 
bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub poza-
jelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabie-
gów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Nabór do 20 marca 
2016 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
www.spes.org.pl/stypendia.

Stypendia dla chorych dzieci
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Konkurs „Równać Szanse”!

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Dębna
o I publicznym przetargu ustnym

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej 
w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  941/10                          pow. 0,1135 ha                           Cena   150 000,00 zł 

Księga Wieczysta KW SZ1M/00022845/2

oraz II publicznym przetargu ustnym

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej 
w ewidencji gruntów działką:

          Dz. nr  23/39                             pow. 0,1650 ha                    Cena wywoławcza 115 000,00 zł 

Księga Wieczysta KW SZ1M/00020391/0.

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań. 
Przetargi odbędą się w dniu 7 kwietnia 2016 roku ( czwartek) w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
o godz. 10.00 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 5 kwietnia 2016 roku na  konto w GBS 
o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.bip.debno.com.pl zakładka: 
Informacje/Sprzedaż nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
W przypadku pytań proszę się kontaktować z Sebastianem Dąbskim Kierownikiem Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – Tel. 507 030 113 lub mailem s.dabski@debno.pl lub 
z Arkadiuszem Borowskim – Tel 0957603002 wew. 143 mail a.borowski@debno.pl

„Apteka Leków Gotowych”
ul. Boh. Września 27
Tel. 95 760 3501
od pon. do pt.: 8:00-20:00
sobota: 8:00-20:00
każda niedziela zwykła: 
10:00-14:00 - 16:00-19:00
pełnieni dyżur: 
10:00-12:00 - 16:00-19:00*
luty, marzec, lipiec, sierpień, 
październik, listopad
tel. 603 847 200, 
tel. 505 764 480
 
Apteka „Verbena”
ul. Słowackiego 23
Tel. 95 760 2410
od pon. do pt.: 8:00-19:00
sobota: 8:00-14:00
Apteka nie pełni dyżurów

Apteka „Propolis”
ul. Kościuszki 17
Tel. 95 760 0325
od pon. do pt.: 8:00-18:30
sobota: nieczynna
Apteka nie pełni dyżurów

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK 
W DĘBNIE W 2016 ROKU

„Apteka Rodzinna”
ul. Armii Krajowej 13
Tel. 95 760 9315
od pon. do pt.: 8:00-18:00
sobota: 8:00-14:00
pełnieni dyżur, niedziela: 
10:00-17:00*
styczeń, kwiecień, czerwiec, grudzień
tel. 506 052 004

Apteka „Pod Jemiołą” 
ul. Mickiewicza 15
Tel. 95 760 0306
od pon. do pt.: 8:00-19:00
sobota: 8:00-15:00
Apteka nie pełni dyżurów

Apteka “Centrum Zdrowia”
Plac Konstytucji 3 Maja 1B
tel. 95 760 44 53
od pon. do pt.: 8.00-19.00
sobota: 8.00-15.00
niedziela: 10:00-14:00 - 16:00-18:00
pełnieni dyżur: 
10:00-14:00 - 16:00-18:00*
maj, wrzesień
tel. 788 411 653
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*Dni pełnienia dyżurów to niedziele, 
dni świąteczne. W Dębnie dyżury peł-
nią trzy apteki, każda w określonym 
miesiącu.
Dostępność świadczeń w porze 
nocnej pod telefonem (na telefonicz-
ne wezwanie klienta) rozumiana jest 
jako pora:
Apteka Leków Gotowych - pomiędzy 
godziną 22.00 a godziną 6.00 rano 
(luty, marzec, lipiec, sierpień, paź-
dziernik, listopad);
Apteka Centrum Zdrowia - pomiędzy 
godziną 22.00 a godziną 6.00 (maj, 
wrzesień);
Apteka Rodzinna Dębno - pomiędzy 
godziną 20.00 a godziną 24.00 (sty-
czeń, kwiecień, czerwiec, grudzień) 
(Realizacja recept wystawionych 
przez nocną opiekę zdrowotną, szpi-
tal, pogotowie ratunkowe).
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