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W sesji udział wzięło 21 radnych, 
z czego 11 głosowało za udzieleniem 
absolutorium, a 10 radnych wstrzy-
mało się od głosu. 

Dochody Gminy Dębno 
w roku 2015 wyniosły 82,4 mln 
złotych (79,1 mln zł w 2014 r.) 
i zostały wykonane o 2,8 % ponad 

Absolutorium dla Burmistrza Dębna

31 maja br., podczas XXIV sesji, Rada Miejska w Dębnie rozpatrzyła i zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Dębno za 2015 rok. Następnie po zapoznaniu się z: sprawozdaniem finansowym, 
sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 rok, informacją 
o stanie mienia, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, radni udzielili Burmistrzowi Dębna Piotrowi 
Downarowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 r.

zakładany plan. Budżet po stronie 
wydatków wykonano w kwocie 79,2 
mln złotych (76,4 mln zł w 2014 r.), 
co stanowiło 88,4% planu, z tego na 

wydatki bieżące 
przypadło 67,0 
mln zł (65,6 mln 
zł w 2014 r.) 
ogółu wydatków, 
a na wydatki in-
westycyjne wy-
dano kwotę 12,1 
mln zł (10,8 mln 
zł w 2014 r.). 
Wykonanie roku 
2015, dzięki 
oszczędnościom 
w wydatkach 

i wyższą od planowanej realizacją 
dochodów, zamknęło się nadwyżką 
w wysokości 3,2 mln złotych. Nad-
wyżka budżetowa to dodatni wynik 

wykonania budżetu czyli różnica 
pojawiająca się wtedy, gdy dochody 
budżetu są wyższe od wydatków bu-
dżetu. Po rozliczeniu przychodów, 
zrealizowanych  w kwocie 9,3 mln 
zł i rozchodów, zrealizowanych 
w kwocie 3,8 mln zł, wynik budżetu 
zamknął się kwotą wolnych środków 
w wysokości 8,7 mln złotych.  

Sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu i sprawozdanie finansowe 
Gminy za 2015 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie można znaleźć w Biu-
letynie   Informacji     Publicznej     
www.bip.debno.com.pl w zakładce 
Prawo lokalne/Budżet Gminy/Spra-
wozdania z wykonania budżetu. 

Iwona Pludra
Skarbnik Gminy Dębno
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Do realizacji kontraktu przystą-
piło osiem samorządów: Gmina Bar-
linek (lider kontraktu), Gmina Dębno, 
Gmina Myślibórz,  Gmina Choszczno, 
Gmina Trzcińsko - Zdrój, Gmina 
Pełczyce oraz  Powiat Choszczeński 
i Powiat Myśliborski.

Włodarze tych samorządów 
wspólnie opracowali koncepcję, 
w której zawarto dwadzieścia siedem 

Wspólna koncepcja 
partnerów „Lider Pojezierzy”

W czwartek, 2 czerwca 2016 r. Piotr Downar – Burmistrz Dębna podpisał 
umowę Kontraktu Samorządowego  „Lider Pojezierzy”, którego wartość wsparcia 
ze środków RPO WZ 2014-2020 przekroczy  25 414 00,00 zł.  Umowa,  została  
zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopmorskiego oraz lokalnymi 
samorządami Pomorza Zachodniego.

priorytetowych projektów wzmacnia-
jących głównie strefę gospodarczą, 
a także społeczną i infrastrukturalną.

Gmina Dębno z pomocą środków 
RPO m.in. uzbroi tereny inwesty-
cyjne w obszarze ul. Dargomyskiej, 
wybuduje ścieżki rowerowe w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 126 w kie-
runku Smolnicy, na odcinku drogi 
wojewódzkiej nr 127 w kierunku Dar-

gomyśla oraz wzdłuż drogi krajowej 
nr 23. Zaplanowano także wsparcie 
dla pięciu szkół podstawowych: 
nr 1 w Dębnie, w Smolnicy, w Ró-
żańsku, w Cychrach oraz w Sarbi-
nowie. 

Wartość wsparcia dla gminy 
Dębno wyniesie 5 406 877,76 zł. 

Izabela Kubiak – Mazepa
Wydział Planowania i Rozwoju

40 tysięcy złotych trafi do Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. 
Piotra i Pawła w Dębnie na wyko-
nanie prac remontowych ściany po-
łudniowej w kościele. Jest to konty-
nuacja działań inwestycyjnych, które 
w ostatnich latach były prowadzone 
w świątyni.  

W Sarbinowie przy kościele pla-
nowany jest remont muru kościel-
nego. Na ten cel przekazana zostanie 
kwota 10 tysięcy złotych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Michała Archanioła w Różańsku 
otrzyma 46 tysięcy złotych na prace 
modernizacyjne posadzki w kościele 
w Dolsku. 

Wszystkie inwestycje zostaną 
przeprowadzone w tym roku. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

Podzielono dotację na zabytki
W tym roku Gmina Dębno przekaże 96 tysięcy złotych na prace konserwatorskie 

trzech zabytkowych kościołów. Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska w Dębnie 
podjęła stosowaną uchwałę. 
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W ramach prac zostanie wybudo-
wany wodociąg z rur PE o przekroju 
90 mm o długości około 506 m. Po-
nadto zamontowany zostanie pod-
ziemny hydrant przeciwpożarowy 
oraz studnia wodomierzowa z wypo-
sażeniem. 

Inwestycja zaspokoi zapotrze-
bowanie mieszkańców kolonii Sar-
binowo w wodę pitną spełniającą 
stosowne standardy. Wodociąg wej-
dzie w skład miejsko-gminnej sieci 
zarządzanej przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Dębnie.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju 

Wybudują wodociąg do kolonii Sarbinowo
Wyłoniono wykonawcę na budowę odcinka wodociągu do kolonii Sarbinowo. 

Najkorzystniejszą ofertę - na kwotę ponad 82 tysięcy złotych – złożyła firma MK Krawiec 
Sp. z o.o. z Dębna. Zadanie zostanie sfinansowane z budżetu gminy Dębno. 

Na ten cel stowarzyszenie pozyskało środki – ponad 
2 tys. złotych - z Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przed-
siębiorczego. Wykonano chodnik z kostki typu polbruk 
i tablicę pamiątkową z napisem w dwóch językach – pol-
skim i niemieckim, o treści: „Pamięci mieszkańców Ró-
żańska”. 

Wydział Planowania i Rozwoju 

Powstało lapidarium 
na cmentarzu w Różańsku

Z inicjatywy Koła Chłopów Wiejskich 
w Różańsku uporządkowano teren przy 
wejściu na cmentarz komunalny. W tym 
miejscu zgromadzono stare nagrobki 
i utworzono lapidarium – miejsce upa-
miętniające dawnych mieszkańców Ró-
żańska. 

Szanowni Państwo, 
Burmistrz Dębna zaprasza na spot-

kanie dotyczące Dębnowskiego Kla-
stra Drzewnego.  Spotkanie odbędzie 
się  16 czerwca 2016 r. o godzinie 
16:00 w siedzibie Centrum Wspie-
rania Biznesu przy ul. Daszyńskiego 
20 w Dębnie.

W trakcie spotkania zostaną omó-
wione znowelizowane przepisy ustawy 

Zaproszenie
na spotkanie w sprawie Dębnowskiego Klastra Drzewnego

prawo o stowarzyszeniach w dużym 
stopniu ułatwiające procedurę rejestra-
cyjną. Przedstawiona zostanie propo-
zycja statutu oraz wszystkie czynności 
prawne mające na celu ukonstytuo-
wanie się klastra branży drzewnej.  

Do udziału w spotkaniu zapra-
szam przedstawicieli branży drzewnej, 
a także  przedsiębiorstwa i instytucje 
powiązane, i współpracujące z tą 

branżą.
Wszelkie niezbędne informacje 

dotyczące spotkania udzielane są 
w Centrum Wspierania Biznesu

ul. Daszyńskiego 20
74-400 Dębno
tel./fax 95 760 34 05
e-mail: cwb@debno.pl 

Piotr Downar
Burmistrz  Dębna



1514

  Samorządowy Biuletyn Gminy DębnoSamorządowy Biuletyn Gminy Dębno

Powstało lapidarium 
na cmentarzu w Różańsku

W okresie sprawozdawczym pod-
jąłem zarządzenia w następujących 
sprawach:

- wprowadzenia zmian do układu 
wykonawczego budżetu Gminy 
Dębno na 2016 rok;

- zmiany budżetu i wprowadzenia 
zmian do układu wykonawczego bu-
dżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz 
zmiany w planie finansowym zadań 
z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zle-
conych ustawami na 
2016 r.;

- zmian w Wie-
loletniej Prognozie 
Finansowej Gminy 
Dębno na lata 2016-
2026;

- zatwierdzenia 
sprawozdania fi-
nansowego za 2015 
rok instytucji kul-
tury -Dębnowskiego 
Ośrodka Kultury 
w Dębnie;

- powierzenia peł-
nienia obowiązków 
dyrektora Biblioteki 
Publicznej Miasta 
i Gminy im. Anto-
niego Dobrowol-
skiego w Dębnie;

- powołania dy-
rektora Biblioteki 
Publicznej Miasta 
i Gminy im. Anto-
niego Dobrowol-
skiego w Dębnie;

- wykonania 
prawa pierwokupu 
prawa użytkowania 
wieczystego działki 
oznaczonej w ewi-
dencji gruntów numerem 416/6 o po-
wierzchni 0,4609 ha położonej w ob-
rębie 6 m. Dębno przy ul. Chrobrego;

- stawek czynszu za 1 m2 po-
wierzchni: garaży, pomieszczeń go-
spodarczych, komórek, placów pod 
garaże, ogrodów przydomowych 
będących w zasobach gminy Dębno, 
a zarządzane przez Dębnowskie To-
warzystwo Budownictwa Społecz-
nego Spółka z o.o.

- wyłączenia ze sprzedaży bu-
dynków mieszkalnych, lokali miesz-
kalnych położonych na terenie Gminy 
Dębno;

- wywieszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży 

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Dębna  
za okres od 28.04.2016 r. do 30.05.2016 r.

w trybie bezprzetargowym - ul. Par-
kowa 18 zabudowana budynkiem 
mieszkalnym oraz budynkami go-
spodarczymi działka nr 407/1 i 407/2 
o pow. 0,0356 ha wartość nierucho-
mości 89.086 zł - na rzecz najemcy 
lokalu mieszkalnego;

- wniesienia aportem na rzecz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Dębnie budynku 
hydroforni w Barnówku i budynku 

stacji odwadniania osadów na terenie 
oczyszczalni ścieków w Dębnie;

- ustalenia dnia wolnego od 
pracy.

Informacja Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska dotycząca przetargów 
i rokowań na sprzedaż nierucho-
mości.

W dniu 20 maja 2016 roku prze-
prowadzono:

- I przetarg na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w obrębie Dargomyśl 
gm. Dębno oznaczonej w ewidencji 

gruntów działką:
Dz. nr  604/4 pow. 0,1877 ha                    

Cena wywoławcza  43 500,00 zł 
Do przetargu dopuszczono 1 

osobę. W wyniku przetargu działka 
została sprzedana za cenę 44 000,00 
zł + 23%VAT. 

- I przetarg na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w obrębie 5 m. Dębno przy 
ul. Perłowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów działką:

Dz. nr  69/2 pow. 0,0910 ha                      
Cena wywoławcza  67 500,00 zł 

Do przetargu dopuszczono 2 
osoby. W wyniku przetargu działka  
została sprzedana za cenę 86 000,00 

zł + 23%VAT. 

Informacja Wydziału 
Realizacji Inwestycji 
o przeprowadzonych 
i planowanych postę-
powaniach o udzielenie 
zamówienia publicz-
nego w ramach ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicz-
nych od 27.04.2015r. do 
27.05.2016.

Postępowania zakoń-
czone:

Budowa ul. Demo-
kracji w Dębnie–od-
cinek od km 0+049,00 
do km 0+335,00 – prze-
targ nieograniczony  
z 12.04.2016 r., złożono 
pięć ofert, wszystkie ważne. 
Wykonawcą robót jest EU-
ROVIA POLSKA S.A. 
o/Gorzów Wlkp. za kwotę 
1.126.490,21 zł. Przewi-
dywany termin wykonania 
- 90 dni od dnia wprowa-
dzenia na budowę.

Budowa odcinka wo-
dociągu do kol. Sarbinowo 
w gm. Dębno – przetarg 

nieograniczony z 06.05.2016r., zło-
żono cztery oferty, wszystkie ważne. 
Wykonawcą robót jest MK KRA-
WIEC Sp.z o.o. z Dębna za kwotę 
82.410,-zł. Przewidywany termin 
wykonania - 60 dni od dnia wprowa-
dzenia na budowę.

W okresie, którego dotyczy infor-
macja, byłem:

10.05.2016 r. w Długoszynie na 
Walnym Zebraniu CZG-12.

Informuję, iż uchwały podjęte na 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej są 
w trakcie realizacji.

Piotr Downar
Burmistrz Dębna 
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Sesja odbyła się w sali posie-
dzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie 
o godz. 12.00.

Rada  zapoznała się z informa-
cjami.

1)  Przewodniczącego RM 
z działań podjętych między sesjami.

2)  Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonych kon-
troli.

3)   Burmistrza Dębna z działalności 
od 28.04.2016 r. do  30.05.2016r.

4) Polityki Gminy Dębno 
w zakresie zmniejszania bezrobocia 
i Wspierania przedsiębiorczości.

5)  Ocena zasobów Pomocy Spo-
łecznej w Gminie Dębno.

Odbyła się sesja absolutoryjna.
Realizacja budżetu Gminy Dębno 

za 2015 r. została pozytywnie oce-
niona przez Komisję Rewizyjną 
i pozostałe Komisje Rady Miejskiej 
w Dębnie oraz przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Szczecinie. 

W związku z powyższym Rada 
Miejska podjęła uchwały:

1. Nr XXIV/168/2016 w sprawie 

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W DĘBNIE Z DNIA 31 MAJA 2016 ROKU

zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Dębno za 
2015r. Głosowanie: za 11, 0 przeciw, 
10 wstrzymało się.

2. Nr XXIV/169/2016  w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Dębna 
z tytułu wykonania budżetu za rok 
2015. Głosowanie: za 11, 0 przeciw, 
10  wstrzymało się. 

Rada Miejska w Dębnie udzieliła 
Burmistrzowi Dębna panu  Piotrowi 
Downarowi  absolutorium  za rok 
2015, tym samym dała delegację do 
wykonywania budżetu na kolejny rok 
budżetowy. Serdecznie gratulujemy.

Rada podjęła uchwały w sprawie:
1. Nr XXIV/170/2016  w sprawie 

zmiany w uchwale Rady Miejskiej 
w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 
22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Dębno na rok 2016.
Głosowanie: za 21.

2. Nr XXIV/171/2016 w sprawie 
zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania Statutu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Dębnie. 
Głosowanie: za 21.

3. Nr XXIV/172/2016 w sprawie 

określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia  z opłat, 
jak również trybu ich pobierania.
Głosowanie: za 21.

4. Nr XXIV/173/2016 w sprawie 
uzupełnienia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Dębno w 2016 roku” 
przyjętego uchwałą Nr XXI/157/2016 
Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30   
marca 2016 r., o opiekę nad wolno ży-
jącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Głosowanie: za 21.

Protokół z przebiegu XXIV 
sesji Rady Miejskiej jest do wglądu 
w Biurze Rady. 

Ewa Bajkiewicz
Inspektor ds. Obsługi Biura 

Rady Miejskiej w Dębnie 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie walczy o głosy w konkursie „Kolorowe 
boiska”, w którym do wygrania jest nowe boisko. Głosowanie trwa do 17 czerwca na 
www.koloroweboiska.pl.

Zobacz film konkursowy przygotowany przez szkołę i głosuj.

Głosujcie 
na Szkołę Podstawową nr 3 w Dębnie!
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Celem badania jest pozyskanie 
danych na potrzeby analizy zmian 
w strukturze gospodarstw rolnych, 
a także ich wieloprzekrojowej cha-
rakterystyki.     Wyniki badania 
służą również kształtowaniu poli-
tyki żywnościowej państwa. Użyt-
kownicy gospodarstw rolnych będą 
mogli przekazać dane przez In-
ternet,  telefonicznie lub ankieterowi 
statystycznemu. Najwygodniejszą 
formą uczestnictwa w badaniu jest 
samodzielny spis przez     Internet za 
pośrednictwem strony internetowej: 
http://stat.gov.pl aktywny w dniach 
1 - 9 czerwca 2016 roku.

W dniach od 1 czerwca do 29 
lipca 2016 r. na terenie całej Polski 
zostaną przeprowadzone badania sta-
tystyczne z zakresu rolnictwa:

- Badanie struktury gospo-
darstw rolnych (formularz R-SGR).

- Badanie pogłowia bydła, owiec 
i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 
(formularz R-ZW-B).

- Badanie pogłowia świń oraz 
produkcji żywca wieprzowego 
(formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospo-
darstwa rolne zostały wylosowane 
do ww. badań mogą udzielić wyma-

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa
Od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej 

Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych  (R-SGR).

ganych informacji po-
przez:

- samodzielne wy-
pełnienie formularza 
przez Internet w dniach 
1-9 czerwca 2016 r., 
dostępnego na stronie 
https://rolnictwo.stat.
gov.pl,

- rozmowę z telean-
kieterem w trakcie wy-
wiadu telefonicznego 
w dniach 10 czerwca-22 
lipca 2016 r.

-rozmowę z ankie-
terem statystycznym 
w trakcie wywiadu bez-
pośredniego w dniach 
10 czerwca - 29 lipca 
2016 r. 

Więcej informacji nt. 
badań ankietowych znaj-
duje się na stronie: http://
form.stat.gov.pl/Bada-
niaAnkie towe/2016/
index.htm.

Tożsamość teleankietera można 
potwierdzić dzwoniąc na numer in-
folinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie 
z taryfą operatora, czynny w godzi-

nach 8-20). Ankieterzy statystyczni 
bezpośrednio rozmawiający z respon-
dentami będą okazywać legitymację 
ze zdjęciem.

Głosujcie 
na Szkołę Podstawową nr 3 w Dębnie!

W lekcji nauki udział wzięło pięć 
klas pierwszych i dwie grupy przed-
szkolne ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Dębnie. 

Umiejętności zachowania się na 
przejściu oraz oceny zachowania się 
kierującego pojazdem mechanicznym 
przekazywali strażnicy miejscy. 
O bezpieczeństwo uczniów dbali pe-
dagog szkolna Gabriela Rydzik oraz 
Piotr Poprawa z ramienia stowarzy-
szenia.  

Straż Miejska pragnie kontynu-
ować akcję. Wszystkie szkoły, które 
chcą w niej uczestniczyć proszę o kon-
takt z komendantem Zbigniewem Po-
dzińskim tel. 507030112.  

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

Straż Miejska uczyła bezpieczeństwa
W dniu 01.06.2016 roku odbyła się akcja „Bezpiecznie przechodź przez przejścia dla 

pieszych”. Akcję pod patronatem Burmistrza Dębna Piotra Downara zorganizowała 
Straż Miejska w Dębnie i Stowarzyszenie UNUM. 
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Zapoznajcie się z zasadami gło-
sowania! Możesz oddać tylko jeden 
głos przy użyciu jednego adresu e-
mail.

Jak głosować?
1.Wybierz drzewo, na które chcesz 

oddać swój głos poprzez kliknięcie 
w jego miniaturkę w dolnej części 
ekranu.

2.Kliknij Głosuj (ikona drzewa 
w prawym dolnym rogu dużego 
zdjęcia).

3.Pojawi się okienko dialogowe, 
w którym należy zaakceptować re-
gulamin konkursu i kliknąć OK.

4.Podaj adres e-mail, na który 
zostanie wysłana wiadomość z lin-
kiem, który musisz kliknąć aby za-
twierdzić głos.

5.Przepisz tekst z obrazka (Cap-
tcha), aby uwiarygodnić swój głos.

6.Po akceptacji głosu pojawia się 
on automatycznie na stronie konkursu 
(w prawym górnym rogu miniaturki).

Uwaga! Jeżeli nie otrzymałeś wia-
domości e-mail z linkiem - sprawdź 
w folderze spam swojej poczty.

Weryfikacja głosów
W trakcie całego konkursu jak 

również po jego zakończeniu organi-
zator zastrzega sobie prawo do usu-
wania głosów, które zostaną uznane 
za oddane w nieuczciwy sposób.

Głosuj na 
Lipę 
Humboldta 
w Dysznie

1 czerwca rozpoczęło się 
głosowanie na Drzewo Roku 
na stronie www.drzeworoku.
pl. Przypominamy, że do 
konkursu zgłoszona została 
Lipa Humboldta w Dysznie 
z naszej gminy. Laureat 
tegorocznej edycji konkursu 
będzie reprezentował 
Polskę w międzynarodowym 
plebiscycie Europejskie 
Drzewo Roku 2017. Głosowanie 
potrwa do 30 czerwca.  
Głosować można poprzez 
e-mail lub wysłanie SMS-a. 

Niedozwolone praktyki:
1.głosowanie przy użyciu robotów 

internetowych,
2.używanie narzędzi do tworzenia 

tymczasowych adresów e-mail,
3.używanie generatorów adresów 

e-mail,
4.używanie wielu adresów e-mail 

prowadzących do jednej skrzynki e-
mail (np. nick@o2.pl i nick@tlen.
pl lubni.ck@gmail.com i n.ick@
gmail.com) w takich przypadkach zo-
stanie uznany tylko jeden głos,

Wielokrotne głosowanie z jednego 
nr IP jest dozwolone tylko w przy-
padku szkół, firm, organizacji, insty-
tucji oraz rodzin gdzie wiele osób ko-
rzysta z jednego komputera.

Bezpieczeństwo danych osobo-
wych

Dane personalne (adres e-mail) 
zostaną użyte tylko w celu realizacji 
programu Święto Drzewa oraz do 
identyfikacji głosujących.

W tym roku na każde drzewo bio-
rące udział w konkursie będzie można 
również zagłosować  za pomocą wia-
domości SMS. Po zakończeniu gło-
sowania suma głosów otrzymanych 
w obu głosowaniach na poszczególne 
drzewa wyłoni zwycięzcę konkursu 
Drzewo Roku 2016. Wyniki kon-
kursu zostaną ogłoszone 1 lipca do 
godz. 12.00. 

 Aby zagłosować za pomocą SMS 
należy wysłać wiadomość tekstową 
o treści Drzewo10 pod numer 7255. 
Jeden SMS to jeden głos. Na każde 
drzewo można zagłosować wielo-
krotnie.

Koszt wysłania jednego SMS-a 
wynosi 2,46 zł brutto (2 zł + VAT). 
Głosujący mogą wysłać nieograni-
czoną liczbę wiadomości SMS z da-
nego numeru telefonu. 

Głosowanie SMS będzie prowa-
dzone od dnia 1.06.2016 r. od godz. 
00.00.00 do dnia 30.06.2016 r. do 
godz. 23:59.59. Głosy otrzymane 
przed rozpoczęciem i  po zamknięciu 
głosowania nie będą brane pod uwagę 
w obliczaniu jego wyniku.

Szczegółowe regulaminy głoso-
wania SMS i przy użyciu adresu e-
mail będą dostępne na stronie www.
drzeworoku.pl . Na tej stronie będzie 
można także na bieżąco śledzić wyniki 
obu głosowań. Ilość głosów oddanych 
przy użyciu SMS będzie uaktualniana 
raz dziennie na stronie http://drzewo-
roku.pl/glosowanie-sms.html ,nato-
miast głosy oddane za pomocą adresu 
e-mail będą uaktualniane na bieżąco 
i będą widoczne na głównej stronie 
przy miniaturkach zdjęć poszczegól-
nych drzew. Na stronę głosowania 
zapraszamy już 1 czerwca. 

Wydział Planowania i Rozwoju
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1) Rodzaje zadań publicznych objętych konkursem:
a) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacja kolonii oraz półkolonii letnich,
b) Cykliczne imprezy interdyscyplinarne.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:
a) 42 765,00 zł 
b) 5 500,00 zł

3)Zasady przyznawania dotacji:
Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów, przygotowania i składania ofert opisane są w Regulaminie otwar-

tych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno. 

4) Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
5) Zadania publiczne wymienione w pkt a będzie realizowane w do końca roku 2016 r. 
6) Zadanie wymienione w pkt b winno być  zrealizowane do końca września 2016 r. 

Informacje o warunkach realizacji zadań opisane są w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w Gminie Dębno.

5) Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na 

adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno, w terminie do dnia 22.06.2016 r. do godz. 15.00.
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

6) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
Informacje o szczegółowych procedurach oceny i wyboru ofert opisane są w Regulaminie przeprowadzania otwar-

tych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.

7) Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dębno w roku ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych 
 z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

a) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacja kolonii oraz półkolonii letnich- 
36 156,00 zł, 

b) Cykliczne imprezy interdyscyplinarne – 5 100,00 zł.

Więcej informacji dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim  w Dębnie, 

Wydział Planowania i Rozwoju 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, budynek B, pok. 10 
oraz telefonicznie pod numerem: 95 760 30 02 do 04 wew. 122 

oraz na stronie internetowej: www.bip.debno.com.pl w zakładce: pożytek publiczny.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2016

Burmistrz Dębna

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Dębnie Nr LVII/410/2014 z dnia 25 września 2014r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań 
pożytku publicznego na rok 2016” oraz § 4 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno przyjętego Zarządzenie Nr 140/35/2015 Burmistrza 
Dębna z dnia 30.11.2015 r.

OGłASZA

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 
przez organizacje pozarządowe 

 i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
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§ 1. Burmistrz Dębna ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli 
i szkół:

1. Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina”, ul. Kościuszki 6,
      2. Przedszkola nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej, ul. Jana Pawła II 42 w wymiarze 3/4 etatu,
3. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Piłsudskiego 10,
4. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Słowackiego 21,
5. Szkoły Podstawowej w Dargomyślu,
6. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku,
7. Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera, ul. Jana Pawła II 1,                                     
8. Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych, ul. Chojeńska 1.

§ 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:
a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzą-

dzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 

dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała:
- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę 

pracy w przedszkolu, szkole, lub,
- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku 

zawodowego, albo,
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do 

konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),
e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-

wisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-

uczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 z późn. zm.) 
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postę-
powanie dyscyplinarne,

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych ( Dz. U. z 2013 poz. 168 z późn. zm.),

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji 
pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub dy-
plomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2015r. poz. 1881 z późn. zm.), spełniającym określone wyżej wy-
mogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci niebędący nauczycielami (stanowisko dyrektora me-
nedżera – bez uprawnień do nadzoru pedagogicznego – dot. szkół, gdzie jest stanowisko wicedyrektora) w chwili ogła-
szania konkursu, o ile:

a) posiadają obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) ukończyli studia magisterskie,
c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowni-

czym,
d) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne, o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
f) spełniają wymagania określone w pkt. 1b, 1e, 1g i 1i.

§ 3. 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub 

publicznej szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu po-

twierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

Burmistrz Dębna 
ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów 

następujących publicznych przedszkoli i szkół, 
dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym
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3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posia-

danie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające po-

siadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia stu-
diów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowni-
czym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub po-
stępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 168 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.);

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela,
- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej – w przypadku 

nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz 
z 2016 r. poz. 668 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.),
– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych 
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora;

15) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów na dyrektorów szkół) zgodnie 
z art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

2. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 10 i 11 (w przypadku gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone 
przez kandydata)

§ 4. 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs 
na stanowisko dyrektora....” na adres: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Droga Zie-
lona 1, pokój nr 208 – II piętro, do dnia 17 czerwca 2016r.

2. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Dębna.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidu-

alnie.

Szczegółowe informacje na ten 
temat znajdują się na stronie in-
ternetowej Nadleśnictwa Dębno: 
www.debno.szczecin.lasy.gov.pl

Zakaz wstępu do lasu 
w rejonie Smolnicy i Grzymiradza

W dniu 24 maja 2016 roku nawałnica, która przemieszczała się na północ od Dębna 
spowodowała duże zniszczenia w lesie położonym między drogami: krajową nr 126 
Dębno – Smolnica i powiatową nr 1418Z Dębno – Grzymiradz – Smolnica. Mając na 
względzie bezpieczeństwo publiczne oraz występujące na tym terenie zagrożenie 
w postaci wywalonych, połamanych i naderwanych drzew wprowadzam zakaz 
wstępu na tym obszarze od dnia 25 maja do odwołania. 

W chwili obecnej służby leśne 
przystępują do porządkowania te-
renów po kataklizmie. Po uporządko-
waniu terenu informacja o odwołaniu 

zakazu zostanie niezwłocznie podana 
do wiadomości.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno
Cezary Augustyniak
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Gmina Dębno wraz z Nadleśni-
ctwami Dębno i Różańsko wspiera 
każdą, choćby najdrobniejszą inicja-
tywę mającą na celu ochronę naszego 
środowiska. Mieszkańcy, szczególnie 
ci najmłodsi, ale coraz częściej i ci 
starsi, wiedzą jak ważna i potrzebna 
naszej planecie jest szeroko rozumiana 
ochrona środowiska. W placówkach 
oświatowych oraz świetlicach środo-
wiskowych jak co roku nie zabrakło 
plakatów, pogadanek, konkursów, 
quizów, wystaw, pokazów, akcji 
sprzątania terenów naszej „Małej Oj-
czyzny”, sadzenia kwiatów i drzew, 
pisania „Listów do Ziemi”.

W czasie obchodów zorganizo-
wano i przeprowadzono:

-VII Mini Olimpiada Ekologiczna 
„Młody Ekolog” – SP Sarbinowo

DZIEŃ ZIEMI – DĘBNO 2016
Kolejny już raz włączyliśmy się w obchody Dnia Ziemi. Przełom kwietnia i maja 

to czas kiedy w naszej gminie organizowane są różnego rodzaju akcje promujące 
prawidłowe postawy ekologiczne. 

-Turniej Ekologiczno - Przyrod-
niczy – SP 3 Dębno

-Międzyszkolny Konkurs Ekolo-
giczny „Szanuj Zieleń” – SP Dargo-
myśl

-Konkurs wiedzy ekologicznej oraz 
konkurs plastyczny „Najciekawsza 
Ekozabawka” – SP Cychry

-„Miej oczy szeroko otwarte na 
przyrodę” – SP Różańsko

-Eliminacje gminne do XIX Małej 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
2016” – Wydział OKiS Dębno

-Wystawy prac konkursowych: 
„Dużo zyskamy, gdy o czyste śro-
dowisko zadbamy” oraz „EKO – za-
bawka z odpadów” – SP Dargomyśl

-„Przyjaciel lasu” – SP 3 Dębno
-Quiz z okazji Dnia Ziemi – Gim-

nazjum Publiczne w Dębnie
-„Dzień Ziemi” – Przedszkole nr 1 

Dębno

-„Dzień Ziemi w gminnym 
Żłobku”

-„Mały Ekolog” – Świetlica środo-
wiskowa w Bogusławiu

-„Jak zbliżyć mieszkańców Krześ-
nicy do życia w zgodzie z naturą” - 
Świetlica środowiskowa w Krześnicy

-Sadzenie drzew  „100 milionów 
drzew do 2017 roku”– Zespół Pla-
cówek Oświatowych w Barnówku 
oraz Gimnazjum Publiczne w Dębnie

-„Listy do Ziemi” - Przedszkole nr 
1 Dębno, Przedszkole nr 2 Dębno, SP 
Sarbinowo, SP Smolnica, SP Dargo-
myśl, SP Różańsko, SP Cychry, SP 1 
Dębno, SP 3 Dębno, Zespół Placówek 
Oświatowych w Barnówku, Nie-
publiczne Przedszkole Towarzystwa 
Salezjańskiego w Dębnie, Świetlica 
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środowiskowa w Krześnicy, Świetlica 
środowiskowa w Bogusłwiu, Gimna-
zjum Publiczne w Dębnie, Zespół Pla-
cówek w Smolnicy, Biblioteka Pub-
liczna w Dębnie

W ogólnopolskiej akcji pisania 
„Listów do Ziemi” wzięło udział 600 
osób w przeważającej większości 
dzieci. Pisały i malowały każdy tak 
jak potrafił, aby pokazać dlaczego 
warto dbać o „Naszą Planetę” – mamy 
ją tylko jedną.

-„Sprzątanie Naszej Małej Oj-
czyzny” - SP Sarbinowo, SP Smol-
nica, SP Dargomyśl, SP Różańsko, 
SP Cychry, Świetlica środowiskowa 
w Krześnicy, Świetlica środowiskowa 
w Bogusłwiu, , Gimnazjum Publiczne 
w Dębnie, Gimnazjum dla dorosłych 
w Dębnie, Zespół Placówek w Smol-
nicy, Zespół Placówek Oświatowych 

w Barnówku, Stowarzyszenie Morsów 
w Dębnie

W akcji sprzątania udział wzięło 
ok. 700 osób i  zebrano ponad 90 
worków różnego rodzaju drobnych 
śmieci.

Ponadto usunięto 7 tzw. „dzi-
kich wysypisk” z terenów miejskich 
i wiejskich. Łącznie zebrano 30 ton 
odpadów. 

Dziękujemy wszystkim biorącym 
udział w obchodach Dnia Ziemi: za 
chęci, za czas i za dobry przykład. 
Wspólnie możemy więcej, więcej 
i więcej. Z roku na rok nasza świado-
mość ekologiczna wzrasta i oby tak 
dalej.

Gmina Dębno
Nadleśnictwo Dębno

Nadleśnictwo Różańsko


