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Święto Konstytucji 3 Maja 
w Dębnie rozpoczęła msza 
św. w intencji Ojczyzny 

koncelebrowana przez ks. Jacka 
Jaszewskiego proboszcza Parafii 
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. 
Tym razem zamiast homilii zgroma-
dzeni wierni obejrzeli inscenizację 
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski 
w wykonaniu uczniów Gimnazjum 
Publicznego im. Arkadego Fiedlera 
w Dębnie. Po nabożeństwie uczest-
nicy uroczystości zgromadzili się tra-
dycyjnie przy Pomniku Orła Białego. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowe-

255 rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

go głos zabrał Paweł Chrobak Prze-
wodniczący Rady Miejskiej. W swoim 
wystąpieniu mówił m.in.: „Konstytucja 
ustanowiona przez Sejm Czteroletni, 
zwany Wielkim, 3 maja 1791 r. była 
pierwszym demokratycznym aktem 
zasadniczym w Europie i drugą - po 
amerykańskiej z 1787 r. konstytucją 
na świecie. Głównymi autorami Kon-
stytucji Majowej byli: król Stanisław 
August Poniatowski, Stanisław Mała-
chowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Poto-
cki oraz Stanisław Staszic.

Konstytucja 3 Maja miała stać się 
podstawą naprawy Rzeczypospolitej 

w wymiarze ustrojowym i społecz-
nym, miała umocnić państwo i przez 
to uchronić przed utratą niepodległo-
ści. Ten nowoczesny akt proklamował 
zasady, które i dzisiaj uznawane są za 
zasady państwa demokratycznego, 
takie jak: zasada zwierzchności naro-
du, oraz trójpodziału władzy: na wyko-
nawczą, ustawodawczą oraz sądow-
niczą. Ponadto Konstytucja 3 Maja: 
znosiła „liberum veto” - źródło słabości 
rządu i anarchii, reformowała pozycję 
mieszczan, uznawała katolicyzm za 
religię panującą, podkreślając równo-
uprawnienie innych religii.(…)
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255 rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obecnie w Polsce obowiązuje kon-
stytucja z 1997 roku, która stanowi 
solidny fundament ustrojowy nasze-
go państwa. Powinniśmy być i jeste-
śmy dumni z naszej przynależności 
narodowej, z godnością i śmiałością 
wyrażajmy naszą polską tożsamość, 

akcentujmy przywiązanie do symboli 
narodowych.”

Na zakończenie swego wystąpie-
nia podkreślił, że „wartości zawarte 
w pierwszej pisanej konstytucji w Eu-
ropie - wolność wyznania, równość 
wobec prawa, tolerancja, podział 
władzy, rządy oparte na woli narodu 
- stały się fundamentem rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
W obecnych czasach niech będą dla 
nas zawsze najważniejszym wzorem 
do naśladowania”.

Następnie delegacje: władz sa-
morządowych, placówek oświatowo 

- wychowawczych i opiekuńczych, 
związków kombatanckich, Sybiraków, 
spółek miejskich i służb munduro-
wych, na stopniach pomnika złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów.

Na zakończenie burmistrz Dębna 
Piotr Downar podziękował wszystkim 

zebranym za liczny udział we wspól-
nym świętowaniu.

Oprawę uroczystości stanowiły 
liczne poczty sztandarowe, Kapela 
„Dębniacy” i chór „Srebrny Włos”.

A. Kaczmarczyk
Fot. Michał Cholewiński
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Wykonawca potrzebował nieco 
ponad tydzień na wykonanie general-
nego remontu pomostów. Dodatkowo 
na końcu pomostu na plaży powstała 
drewniana altana – punkt widokowy. 

Wszystkie działania związane z re-
witalizacją plaży miejskiej finansowa-
ne są z budżetu gminy Dębno. W tym 
roku na ten cel przeznaczono kwotę 
120 tys. złotych. 

Emilia Jenda

Pomosty 
nad jeziorem w Dębnie odremontowane

Generalną moderniza-
cję przeszedł pomost na 
plaży miejskiej oraz mniej-
szy pomost na tzw. dzikiej 
plaży, od strony ul. Grun-
waldzkiej. Przed sezonem 
na plaży postawione zo-
staną również przebieral-
nie i kontener sanitarny. 

Województwo Zachodniopomor-
skie w 2015 roku przystąpiło do re-
alizacji spójnej koncepcji sieci tras 
rowerowych. Głównym celem owej 
koncepcji było wyznaczenie prze-
biegu podstawowych wojewódzkich 

Gmina Dębno w sieci 
tras rowerowych Pomorza Zachodniego

W dniu 12.04.2016 r. Burmistrz Dębna Piotr Downar podpisał list intencyjny 
dotyczący sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Gmina Dębno jest jednym 
z siedemdziesięciu partnerów tego projektu, który w efekcie udostępni rowerzystom 
ponad 1000 km powiązanych ze sobą tras. 

turystycznych tras rowerowych. Przy 
wyznaczeniu głównych korytarzy 
i tras tematycznych zbadane zostały 
ich długości, atrakcje i infrastruktura 
turystyczna oraz transport publiczny 
w ich zasięgu. Wyniki prac naniesio-
no na interaktywną mapę (mapa na 
bieżąco jest aktualizowana). Na pod-
stawie zebranych danych wytyczono 
cztery priorytetowe trasy pozwalające 
na spędzenie na rowerze nawet dwu-
tygodniowego urlopu.

Gmina Dębno została ujęta na 
trasie Myśla-Tywa-Odra-Zalew. Prze-
biega ona od Świnoujścia przez 
Międzyzdroje, a następnie wschod-
nią częścią Zalewu Szczecińskiego 
i Jeziora Dąbie. Łączy morze poprzez 
Wolin, Stepnicę i Lubczynę ze stolicą 
województwa. Następnie trasa biegnie 
ze Szczecina przez Gryfino, Banie, 
Trzcińsko-Zdrój i Dębno do granicy 
województwa w okolicy Kostrzyna nad 
Odrą. Na terenie naszej gminy bieg-

nie przez: Warnicę, Smolnicę, Grzymi-
radz, Dębno i Dargomyśl.

O naszą gminę (Warnice, Krężelin 
i kolonie Grzybno) zahacza też Trasa 
Pojezierna.  

Realizacja koncepcji tras rowero-
wych finansowana będzie z trzech 
źródeł – środków unijnych (85%), 
samorządu województwa zachodnio-
pomorskiego (7,5%) oraz gmin i po-
wiatów przystępujących do projektu 
(7,5%).

Marszałek Geblewicz ma nadzie-
je, że koncepcja w przyszłym roku 
wejdzie w etap budowy.  Wojewódz-
two Zachodniopomorskie weźmiemy 
na siebie główny ciężar prowadzenia 
wszelkich procedur administracyjnych, 
a więc przygotowania dokumentacji. 

Więcej informacji o Koncepcji 
sieci tras rowerowych pod adresem: 
www.rowery.wzp.pl

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju 
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Wszystkie zadania zgłaszane 
przez mieszkańców do budżetu oby-
watelskiego są poglądowe, a kosz-
ty szacunkowe. Rolą pracowników 
urzędu jest przygotowanie inwestycji 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Każdy, kto chociaż raz realizował 
jakieś przedsięwzięcie inwestycyjne, 
wie, że każdy dokument musi nabrać 
„urzędowej mocy”. Przyglądając się 
poszczególnym zadaniom spróbuje-
my to wyjaśnić. 

Jedna procedura przetargowa
Rozbudowa placu zabaw w: Dol-

sku, Bogusławiu i Barnówku oraz bu-
dowa siłowni zewnętrznej w Smolnicy 
i parku street workout w Różańsku 
wymagają wykonania projektu tech-
nicznego. Aby taki projekt mógł być 
wykonany potrzebna jest mapa do 
celów projektowych, a oczekiwania na 
nią trwają około 1,5 miesiąca. Mapy 
są już gotowe, a wykonanie projektów 
technicznych zostało zlecone – mają 
być gotowe do końca czerwca. 

Wykonawcy na ww. zadania zo-

O realizacji zadań 
z budżetu obywatelskiego

W tym roku zostanie zrealizowanych siedem zadań 
z budżetu obywatelskiego. Są to place zabaw, chodnik, 
park street workout i siłownia zewnętrzna. Ze względu 
na potrzebę wdrożenia całej procedury zgodnie 
z ustawami: prawo budowlane oraz prawo zamówień 
publicznych, prace rozpoczną się w lipcu. 

staną wyłonieni zgodnie z procedu-
rami zamówień publicznych. Żeby 
wszcząć procedury musi być gotowa 
cała dokumentacja projektowa. 

Jak informuje Wydział Realizacji 
Inwestycji, przy sprzyjających wa-
runkach, być może w sierpniu będzie 
można korzystać z nowych urządzeń. 
Trzeba też podkreślić, że w przy-
padku niektórych inwestycji, jak np. 
w Dolsku nie będzie to tylko montaż 
placu zabaw, ale również demontaż 
starego sprzętu. 

Chodnik w Warnicach 
W przypadku planowanej budo-

wy chodnika w Warnicach zadanie 
będzie realizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Myśliborzu. A dlacze-
go? Bowiem wskazany do budżetu 
obywatelskiego  odcinek chodnika 
biegnie wzdłuż drogi powiatowej. 
Zadaniem gminy jest przygotowanie 
porozumienia o dotację dla ww. in-
stytucji. Zatem procedurę przetargo-
wą przygotuje Starostwo Powiatowe 
w Myśliborzu. 

Niezbędne pozwolenie 
na budowę
W Cychrach mieszkańcy zgłosili 

budowę bazy rekreacyjnej „Spotka-
nia przy grillu”. Ze względu na po-
wierzchnie zabudowy altany (100 m2) 
jest to jedyne zadanie, które wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zlecono opracowanie projektu tech-
nicznego wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę. Termin wyko-
nania to 30.09. Spowoduje to późną 
realizację tego przedsięwzięcia. 

Realizacja budżetu 
obywatelskiego 
- Rozumiemy, że mieszkańcy chcie-

liby, aby zadania były już zrealizowa-
ne. Jednak samo zgłoszenie zadania 
i wybranie do budżetu obywatelskiego, 
nie oznacza błyskawicznej realizacji. 
Wszystkich dotyczą, a w szczególno-
ści samorządy, postępowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Chce-
my, aby nowe miejsca rekreacji były 
wykonane solidnie i służyły jak najdłu-
żej lokalnej społeczności – mówi Piotr 
Downar, burmistrz Dębna. 

W tym roku na zadania z budże-
tu obywatelskiego zabezpieczono 
300 tys. złotych. Wszystkie inwesty-
cje zostaną wykonane na terenach 
wiejskich. 

- Zachęcam mieszkańców do 
udziału w przyszłorocznej edycji. 
Właśnie trwają konsultacje społeczne 
regulaminu „Budżetu Obywatelskiego 
2017”. Szczegóły na stronie interne-
towej www.debno.pl – dodaje włodarz 
gminy. 

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju 

Gmina Dębno wyłoniła wyko-
nawcę na budowę ulicy Demokracji. 
Najkorzystniejszą ofertę – na kwotę 
1 126 490,21 złotych – złożyła firma 

Będą remonty dróg i chodników
Podczas ostatniej sesji (28.04.) podjęte zostały uchwały o zwiększeniu środków 

na budowę i modernizację dróg i chodników. Dzięki temu powstanie droga na ulicy 
Demokracji, przebudowana zostanie ulica Kościuszki i wyremontowane chodniki 
w Oborzanach i Cychrach. 

Eurovia Polska S.A. Aby rozstrzyg-
nąć przetarg zwiększono kwotę środ-
ków finansowych o 310 tys. złotych. 
W ramach inwestycji powstanie sieć 
kanalizacji deszczowej oraz droga 
o nawierzchni bitumicznej i chodniki 
z kostki betonowej typu polbruk. 

Zwiększono również środki na 
budowę i modernizację chodni-
ków przy drogach powiatowych  
w Oborzanach i Cychrach. W sumie 
dla Starostwa Powiatowego w Myśli-
borzu przekazane zostanie aż 138 tys. 
złotych. Ponadto w ramach realizacji 

budżetu obywatelskiego wybudowa-
ny zostanie również chodnik w War-
nicach. Zadanie będzie realizowane 
przez starostwo.

W tym roku planowana jest rów-
nież modernizacja ulicy Kościuszki, 
na odcinku od ulicy Słowackiego do 
ulicy Spokojnej (przed cmentarzem). 
Na ten cel zabezpieczono w budżecie 
kwotę 1,7 mln złotych. Zanim rozpo-
czną się prace gmina musi przepro-
wadzić procedurę przetargową. 

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju 
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Do sprawdzianu uczniowie w Gmi-
nie Dębno przystąpili o godzinie 9.00. 
Obejmował on wiedzę i umiejętności 
określone w wymaganiach progra-
mu kształcenia ogólnego w zakresie 
trzech podstawowych przedmiotów: 
języka polskiego, matematyki oraz 
języka obcego nowożytnego. Obie 
części egzaminu pisane były jednego 
dnia. 

Pierwsza część egzaminu trwała 
80 minut, druga – 45 minut. Zadania 
z języka polskiego i matematyki miały 
formę testu wyboru. Dodatkowo, 
w przypadku języka polskiego, ucz-

Tabela nr 1. Liczba uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 przystąpili do sprawdzianu.

Szóstoklasiści pisali sprawdzian  
5 kwietnia 2016 r. szóste klasy pisały sprawdzian podsumowujący ich naukę 

w szkole podstawowej. Egzamin był taki sam dla uczniów w całej Polsce i obejmował 
wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej zapowiedziało jednak, że kolejny rocznik absolwentów szkół podstawowych 
nie będzie poddawany egzaminacyjnemu stresowi. 

niowie musieli przygotować dłuższą 
wypowiedź pisemną. W przypadku 
języka obcego były to natomiast tzw. 
pytania zamknięte. 

Za przygotowywanie arkuszy egza-
minacyjnych oraz analizowanie wyni-
ków sprawdzianu odpowiedzialna jest 
Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
Arkusze są zakodowane tak, by na-
uczyciel sprawdzający nie miał moż-
liwości rozpoznania ucznia. Wyników 
testu nie można podważyć, są osta-
teczne. 

– W tym roku został utworzony 
rządowy projekt ustawy, której celem 

jest zniesienie sprawdzianu szósto-
klasisty, o czym już wspominała pani 
minister edukacji narodowej, Anna 
Zalewska. W tej chwili prowadzone są 
konsultacje zewnętrzne. Nowelizacja 
ustawy ma wejść w życie już od przy-
szłego roku – tłumaczy Justyna Sad-
lak z biura prasowego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Do sprawdzianu w Gminie Dębno 
w szkołach przystąpiło w tym roku 
łącznie 193 uczniów. 

Wyniki testu uczniowie poznają 
27 maja tego roku. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
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Pierwszego dnia trzecioklasiści 
przez 60 minut pisali egzamin z historii 
i wiedzy o społeczeństwie. Po godzin-
nej przerwie, o godz. 11.00 zmierzyli 
się z zadaniami z języka polskiego 
(90 min). We wtorek, 19 kwietnia gim-
nazjaliści z gminy Dębno zmierzali się 
z egzaminem z biologii, chemii, fizy-

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

Trzecioklasiści z gimnazjum z terenu Gminy Dębno w dniach 18-19-20.04.2016 r. 
pisali swój pierwszy egzamin. Do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego w naszej 
gminie przystąpiło w tym roku łącznie 212 uczniów. 

ki oraz geografii, który trwał 60 min, 
następnie przez 90 min pisali egza-
min z matematyki. W ostatnim dniu 
gimnazjaliści pisali egzamin z języka 
obcego na poziomie podstawowym 
(o godz. 9.00, przez 60 min) oraz 
na poziomie rozszerzonym (o godz. 
11.00, przez 60 min).

Wyniki z egzaminu zostaną przy-
słane do szkół przez Okręgową Komi-
sję Egzaminacyjną i ogłoszone w dniu 
17 czerwca br. Wyniki, które uczniowie 
uzyskają na egzaminie, będą miały 
znaczenie przy rekrutacji do szkół po-
nadgimnazjalnych. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu



ści przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym – ul. Ko-
strzyńska 12, lokal mieszkalny nr 4 
o pow. 57,23 m2 cena nieruchomości 
- 96.032 zł

- ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej -obręb 
5 m. Dębno działka nr 411/4 o po-
wierzchni 0,6205 ha, wartość prawa 
własności gruntu - 451 000,00 zł, war-
tość prawa użytkowania wieczystego 
- 257 100,00 zł

- ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści zabudowanej przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargowej-
obręb Barnówko gm. Dębno, działka 
nr 609 o powierzchni 0,0166 ha cena 
nieruchomości - 51 000,00 zł;

- stawek czynszu za 1 m2 po-
wierzchni: lokali użytkowych, garaży, 
pomieszczeń gospodarczych, ko-
mórek, placów pod garaże, ogrodów 
przydomowych będących w zasobach 
gminy Dębno, a zarządzanych przez 
Dębnowskie Towarzystwo Budowni-
ctwa Społecznego Spółka z o.o.;

- stawek czynszu za 1m2 powierzch-
ni użytkowej lokali mieszkalnych oraz 
komórek przynależnych do mieszkań 
będących w zasobach gminy Dębno, 
a zarządzanych przez Dębnowskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Spółka z o.o.

Informacja Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska dotycząca przetargów 
i rokowań na sprzedaż nierucho-
mości.

1.  W dniu 7 kwietnia 2016 roku 
przeprowadzono:

- I przetarg na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej po-
łożonej w obrębie 5 m. Dębno ozna-

1918
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W okresie sprawozdawczym pod-
jąłem zarządzenia w następujących 
sprawach:

- powołania składu oraz określenia 
Regulaminu prac Komisji konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stano-
wisko dyrektora Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego 
Dobrowolskiego w Dębnie;

- powierzenia pełnienia obowiąz-
ków dyrektora Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. Antoniego Dobro-
wolskiego w Dębnie;

- 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 in-
nych zadań zleconych ustawami na 
2016 r.;

- ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści niezabudowanej przeznaczonej 
do oddania w użytkowanie wieczystej 
w drodze przetargowej – ul. Usługo-
wa, obręb 6 m. Dębno, działka nr409/5 
o powierzchni 0,1311 ha - cena nieru-
chomości - 70 000,00 zł

- ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści zabudowanej przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
-obręb Dargomyśl gm. Dębno, działka 
nr 235/1 o powierzchni 0,0140 ha- 
cena nieruchomości - 4 000,00 zł;

- ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści niezabudowanej przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargowej 
-obręb Sarbinowo gm. Dębno, dział-
ka nr 479/7 o powierzchni 0,1278 ha 
cena nieruchomości - 30 000,00 zł 
oraz działka nr 479/8 o powierzchni 
0,1278 ha cena nieruchomości - 30 
000,00 zł;

- wykupu spółdzielczego własnoś-
ciowego prawa do lokalu położonego 
w Dębnie przy ul. Waryńskiego 16/4 
będącego własnością osoby fizycz-
nej;

- zmiany składu Komisji konkurso-
wej w celu wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora Biblioteki Pub-
licznej Miasta i Gminy Dębno im. An-
toniego Dobrowolskiego w Dębnie;

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

- przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Dębno w spra-
wie regulaminu Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2017;

- ogłoszenia wykazu nieruchomo-

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Dębna  

za okres od 31.03.2016 r. do 27.04.2016 r.
czonej w ewidencji gruntów działką:

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

Do przetargu dopuszczono 4 osoby. 
W wyniku przetargu działka  zosta-
ła sprzedana za cenę 229 500,00 zł 
+ 23%VAT. Nabywcą działki została 
KROKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Swa-
dzimiu ul. Św. Mikołaja 5, 62 – 080 Tar-
nowo Podgórne.

- II przetarg na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w obrębie 7 m. Dębno przy 
ul. Rzemieślniczej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów działką:

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

Przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym ze względu na fakt, iż 
nikt nie przystąpił do przetargu.

2. Na dzień 20 maja 2016 roku zo-
stał ogłoszony I przetarg ustny:

- na sprzedaż nieruchomości grun-
towej niezabudowanej położonej w ob-
rębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczo-
nej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  604/4 pow. 0,1877 ha
Cena   43 500,00 zł 

Dla powyższej nieruchomości pro-
wadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Myśliborzu Księga Wieczysta KW 
SZ1M/00035677/7.

 
W miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego dla obrębu 
geodezyjnego Dargomyśl uchwalonym 
Uchwałą nr XXXVIII/302/2013 Rady 
Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerw-
ca 2013 r. działki  położone są na ob-
szarze oznaczonym symbolem 20MN 
z przeznaczeniem na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

- na sprzedaż nieruchomości grun-
towej niezabudowanej położonej 
w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Perło-
wej oznaczonej w ewidencji gruntów 
działką:

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

Dla powyższej nieruchomości pro-
wadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Myśliborzu Księga Wieczysta KW 
SZ1M/00043157/5.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
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W wyniku głosowania w czterech 
okręgach wyborczych do MRM wy-
brano: Izabellę Cholewińską, Oliwię 
Faron i Tomasza Kulbickiego z Gim-

Pierwsza sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej za nami!

14 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Dębnie odbyła 
się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Było 
ślubowanie oraz wybory prezydium. 

nazjum Publicznego w Dębnie, Syl-
westra Lecha z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie, Igę 
Maciochę z Zespołu Szkół Stowarzy-

szenia Oświatowego w Dębnie oraz 
Natalię Kozłowską z Zespołu Szkół 
i Placówek w Smolnicy. 

Sesję poprowadził najstarszy z wy-
branych radnych – Sylwester Lech. 
Wszyscy młodzi radni złożyli uroczy-
ste ślubowanie, a następnie przeszli 
do wyborów prezydium. 

W wyniku tajnego głosowania Prze-
wodniczącym MRM została Natalia 
Kozłowska, a wiceprzewodniczącym -  
Izabella Cholewińska. Funkcję sekre-
tarza objął Sylwester Lech, a skarbni-
ka Oliwia Faron.

Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie ogłoszenia wyborów uzu-
pełniających do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Dębnie w okręgu wybor-
czym nr 2 (Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Dębnie).

Wsparcia młodym radnym udzielał 
Paweł Chrobak Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębnie. 

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju

go w rejonie ul. Chojeńskiej mia-
sta Dębno zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXXIII/207/2000 Rady Miejskiej 
w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 
działka 69/2 położona jest na obsza-
rze  oznaczonym symbolem MJ-8 
z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

Informacja Wydziału Realizacji 
Inwestycji o przeprowadzonych 
i planowanych postępowaniach 
w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 Prawo zamówień publicznych 
od 30.03.2016r. do 26.04.2016r.

Postępowania w toku:
Budowa ul. Demokracji w Dęb-

nie– odcinek od km 0+049,00 do km 
0+335,00 – przetarg nieograniczony  
z 12.04.2016r., złożono pięć ofert.

Postępowania planowane: 
Budowa odc. wodociągu do kol. 

Sarbinowo w gm. Dębno – prze-
targ nieograniczony, otwarcie ofert 
06.05.2016r.

Co do wniosków komisji:
Komisja budżetu i finansów i komi-

sja spraw publicznych:
- wniosek Szpitala w Dębnie Spół-

ka z o.o  o umorzenie podatku od nie-
ruchomości za 2016r.- decyzja w tej 
sprawie nie należy do kompetencji 

Rady, jest to kompetencja Burmistrza. 
Zgodnie z ordynacją podatkową oraz 
procedurami wniosek jest rozpozna-
wany przez Wydział Finansowo-Bu-
dżetowy i po uzyskaniu kompletu do-
kumentów zostanie podjęta decyzja;

- przyznanie 10.000 zł z wolnych 
środków na utwardzenie drogi gmin-
nej od Sarbinowa w kierunku Mły-
nisk- przychylam się do wniosku, ale 
uwzględniony zostanie w projekcie 
uchwały na kolejnej sesji;

- realizacja inwestycji  ul. Kościusz-
ki  w całości. Finansowanie z nad-
wyżki budżetowej-  również jestem 
za, jednak ze względów technicznych 
i w związku ze złożonym wnioskiem 
o dofinansowanie przebudowy kana-
lizacji burzowej w końcówce ul. Koś-
ciuszki, w tym momencie możemy wy-
konać odcinek od ul. Słowackiego do 
ul. Spokojnej, co ma odzwierciedlenie 
w uchwale budżetowej;

-zakup biurowego urządzenia wie-
lofunkcyjnego  ( kserokopiarki/ drukar-
ki)  na  wyłączne użytkowanie  Komi-
sariatu Policji  w Dębnie – przychylam 
się do wniosku, ale uwzględniony zo-
stanie w projekcie uchwały na kolejnej 
sesji;

- wykonanie PT  na odcinek ul. Łą-
kowej  od Różanej do Jaśminowej 
w b.r.  możliwość pokrycia w/w kosztu 
z oszczędności wygospodarowanych 

w bieżącym roku – na osiedlu Siewna 
mamy jeszcze dwa odcinki do wybudo-
wania, mają one pozwolenie na budo-
wę, ten odcinek, w związku z tym,  jesz-
cze musi poczekać;

W okresie, którego dotyczy in-
formacja, byłem:

- 31.03.2016 r. w  Długoszynie na 
walnym zebraniu CZG-12.

- 06.04.2016 r. w Szczecinie na 
Zachodniopomorskiej Debacie o Edu-
kacji.

- 07.04.2016 r. w Szczecinie w Cen-
trum Obsługi Inwestora.

- 12.04.2016 r. w Szczecinie w celu  
podpisania aktu notarialnego oraz 
listu intencyjnego: „Utworzenie sieci 
tras rowerowych”.

- 14.04.2016 r. w Szczecinie na 
walnym zebraniu delegatów Eurore-
gionu „POMERANIA”.

- 19.04.2016 r. w Długoszynie na 
walnym zebraniu CZG-12.

Informuję, iż uchwały podjęte na 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej są 
w trakcie realizacji poza uchwałą do-
tyczącą Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Dębno w 2016 roku.

Piotr Downar
Burmistrz Dębna
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Sesja nadzwyczajna odbyła się 
w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim 
w Dębnie o godz. 14.00.

Sesja została zwołana na wnio-
sek Burmistrza Dębna celem podję-
cia uchwały w sprawie sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na terenie Gminy, 
który umożliwi rozbudowę urządzeń 

INFORMACJA 
Z PRZEBIEGU XXII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 7 KWIETNIA 2016 ROKU

służących eksploatacji zasobów ze 
złoża ropy i gazu „Barnówko-Most-
no-Buszewo”. Zasadnicza inwestycja 
polegać będzie na budowie rurociągu   
o wysokim ciśnieniu do zatłaczania 
gazu nadmiarowego do złoża.

Rada podjęła uchwałę 
nrXXII/164/2016 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Dębno dla odwier-

Sesja odbyła się w sali posiedzeń 
w Urzędzie Miejskim w Dębnie o godz. 
12.00.

Rada zapoznała się z informacja-
mi:

1.Przewodniczącego RM z działań 
podjętych między sesjami.

2.Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej z przeprowadzonych kontroli.

3.Burmistrza z działalności od 
31.03.2016 r. do 27.04.2016 r.

4.Stanu bezpieczeństwa publiczne-
go w Gminie Dębno.

5.Z działalności Ochotniczej Straży 
Pożeranej w Gminie Dębno. 

INFORMACJA 
Z PRZEBIEGU XXII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU

tów i rurociągu w rejonie Mostna.

Głosowanie: za 18

Protokół z przebiegu XXII sesji 
Rady Miejskiej jest do wglądu w Biu-
rze Rady. 

    Ewa Bajkiewicz
Inspektor ds. obsługi 

Biura Rady Miejskiej w Dębnie

Rada podjęła uchwały:
1.Nr XXIII/165/2016 w sprawie 

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

2.Nr XXIII/166/2016 w sprawie 
zmiany w uchwale Rady Miejskiej 
w Dębnie nr XX/138/2016 z dnia 
28.01.2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Myśli-
borskiego na budowę i modernizację 
chodników przy drogach powiatowych.  
Głosowanie: za 21

3.Nr XXIII/167/2016 w spra-

wie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

Głosowanie: za 21

Protokół z przebiegu XXIII sesji 
Rady Miejskiej jest do wglądu w Biu-
rze Rady. 

  

   Ewa Bajkiewicz
Inspektor ds. obsługi 

Biura Rady Miejskiej w Dębnie
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Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy 
Gminy Dębno, zwracamy się z proś-
bą o wsparcie akcji „Nestle porusza 
Polskę”. Prosimy o codzienne odda-
wanie głosów na stronie internetowej 
www.nestleporusza.pl. 

Miasto, które otrzyma najwięcej gło-
sów w województwie otrzyma siłownię 
zewnętrzną. Wskazaliśmy plaże miej-
ską w Dębnie. 

Przez wiele dni wygrywaliśmy, ale 
niestety tracimy swoją przewagę, dla-
tego liczy się każdy oddany głos. 

Prosimy też udostępniać informa-
cję na fb, rozpowszechniać wśród 
znajomych i rodziny.

Jak głosować?
1.Wejdź na stronę www.nestlepo-

rusza.pl 
2.Znajdź swoją okolicę – wpisz naj-

lepiej kod pocztowy 74-400
3.Wybierz - GŁOSUJ
4.Wpisz swój adres e-mail
5.Potwierdź link weryfikacyjny 

przesłany na Twojego e-maila
I tak codziennie aż do 06 lipca 

2016 r.
Można oddać jeden głos z jednego 

konta pocztowego. 
Dziękujemy za pomoc.

Wydział Planowania i Rozwoju

Nowe formularze są zdecydowanie 
uproszczone. Część merytoryczna 
składa się tylko z dwóch pól – opisu 
zadania i rezultatów. Prostszą kon-
strukcję ma też kosztorys (budżet). 
Zrezygnowano z pozostałych pól 
w tym z harmonogramu. Do zadań 
realizowanych w tym trybie stosować 
należy ten sam ramowy wzór umowy, 
który obowiązuje przy otwartych 
konkursach ofert. Nowości wprowa-
dza rozporządzenie opublikowane 
25 kwietnia 2016 r. Wzory te będą 
obowiązywać we wszystkich samo-
rządach w Polsce. Nowe formularze 
zaczynają obowiązywać od 10 maja, 
czyli wnioski składane od tego dnia 
powinny być przygotowane już na no-

wych wzorach.

Rozporządzenie określa:
-uproszczony wzór oferty realizacji 

zadania publicznego, o którym mowa 
w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie,

-uproszczony wzór sprawozda-
nia z realizacji zadania publicznego, 
o którym mowa w art. 19a ust. 1 usta-
wy o działalności pożytku.

Artykuł 19a ust. 1 ustawy o pożyt-
ku dotyczy zlecania realizacji zadania 
publicznego z pominięciem konkursu, 
czyli tzw. “małych grantów”. Samorząd 
może je przyznawać pod określonymi 
warunkami, a najważniejsze z nich to 

lokalny lub regionalny charakter zada-
nia, wysokość dotacji ograniczona jest 
do 10 tys. złotych. Czas realizacji nie 
może być dłuższy niż 90 dni, to orga-
nizacja decyduje czy wybiera formę 
powierzenia (dotacja pokrywa wszyst-
kie koszty zadania), czy wsparcia (or-
ganizacja oprócz dotacji korzysta też 
z innych środków, żeby sfinansować 
zadanie).

Treść Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 
uproszczonego wzoru oferty i uprosz-
czonego wzoru sprawozdania z rea-
lizacji zadania publicznego na www.
dziennikustaw.gov.pl

Wydział Planowania i Rozwoju

Wygrajmy 
siłownię zewnętrzną
dla Dębna

Nowe formularze do „małych grantów” 
Od 10 maja zaczną obowiązywać nowe formularze do tzw. „małych grantów”. 

Teraz mają być dużo prostsze. To efekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
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Głównym celem uczestnictwa 
w imprezie jest promowanie aktyw-
ności ruchowej oraz zdrowego stylu 
życia wśród jak największej liczby 
mieszkańców naszego miasta. Pa-

tronat nad przebiegiem imprez XXII 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
w Dębnie sprawuje Burmistrz Dębna 
- Piotr Downar.

Zachęcamy więc szkoły, stowa-
rzyszenia, sołectwa, kluby sporto-
we, a także inne grupy zorganizo-
wane, które już planują działania 
sportowe, aby wzięły pod uwagę 
ten termin i zaplanowały organiza-
cję imprez, które zgodnie z regula-

Komisji Europejskiej podjęła decy-
zję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 
roku okresu składania wniosków o te-
goroczne płatności bezpośrednie. Kto 
nie zdąży złożyć wniosku w terminie, 
będzie miał jeszcze szanse zrobić to 
do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas 
za każdy roboczy dzień opóźnienia 
należne płatności będą pomniejszane 
o 1 proc. 

Jest to decyzja, o którą Polska, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztof Jurgiel zabiegał; decyzja 
w interesie polskich rolników. Będą 
oni mieli więcej czasu na dokład-
ne wypełnienie wniosków o dopłaty. 
Podobna decyzja została podjęta 

w ubiegłym roku. Wówczas dopro-
wadziło to do zmniejszenia odsetka 
wniosków, które objęte były sankcja-
mi z powodu złożenia po terminie, jak 
też pozostawionych bez rozpatrzenia 
z powodu złożenia po upływie osta-
tecznego terminu. Mniej było również 
błędów we wnioskach. 

Jednocześnie ARiMR zachęca rol-
ników, by nie czekali ze składaniem 
wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli 
to na szybszą weryfikację dokumen-
tów, da rolnikom czas na poprawę 
ewentualnych błędów i uzyskanie 
płatności w pełnej kwocie. 

Na jednym formularzu wniosku rol-
nicy mogą ubiegać się o przyznanie 

Zapoznaj się z projektem regula-
minu (dostępny na www.debno.pl) 
i zgłaszaj uwagi, zapytania opinie 
odnośnie konsultowanego regulami-
nu. W ramach konsultacji społecz-
nych zaplanowano otwarte spotkanie 
konsultacyjne dla Mieszkańców na 

Rusza Sportowy Turniej Miast i Gmin 2016
Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych, w tym roku także organizowany będzie Sportowy 

Turniej Miast i Gmin. Będzie to już XXII edycja tej imprezy. Wszelkie działania powinny 
zostać zaplanowane w dniach 26 maja- 1 czerwca 2016 r. Również w tym roku Gmina 
Dębno zgłasza swój udział w Turnieju.

minem Turnieju będą mogły być za-
liczone do wyników Gminy Dębno.

W ubiegłym roku zajęliśmy szó-
ste  miejsce w województwie za-
chodniopomorskim, natomiast 37 
w klasyfikacji ogólnopolskiej. 

Joanna Stąsiek - Janicka 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Urząd Miejski w Dębnie

KOMUNIKAT
Więcej czasu mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich 

za 2016 rok.
różnych form pomocy. 

Agencja przypomina, że rolnicy, 
którzy posiadają co najmniej 10 ha 
gruntów ornych muszą stosować dy-
wersyfikację upraw, a rolnicy posia-
dający powyżej 15 hektarów gruntów 
ornych dodatkowo są zobowiązani 
utrzymywać w gospodarstwie obsza-
ry proekologiczne (EFA). 

Więcej informacji na stronie 
internetowej 

www.arimr.gov.pl

Konsultacje społeczne 
regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Ruszyły konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Dębno. Konsultacje trwają od 02.05.2016 r. do 17.05.2016 r. 

temat projektu regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego, które odbędzie się 
16.05.2016 r. godz. 15.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Dębnie (budynek 
główny pok. nr 5). 

Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie www.debno.pl w zakład-

ce: Budżet Obywatelski oraz w punk-
cie konsultacyjnym Urzędu Miejskie-
go w  Dębnie  ul.  Piłsudskiego  5; 
pok. nr  10 w godzinach urzędowania 
Urzędu Miejskiego.  

Wydział Planowania i Rozwoju



23

  Samorządowy Biuletyn Gminy DębnoSamorządowy Biuletyn Gminy Dębno

Samorządowy Biuletyn Gminy Dębno
Kontakt: Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno,
tel. 95 760 30 02 wew. 118,   e-mail: e.jenda@debno.pl      www.debno.pl

Lipę Humboldta do konkursu zgło-
sił Marek Schiller, Prezes Ligii Ochro-
ny Przyrody, Oddziału w Dębnie, przy 
współudziale Gminy Dębno. Jak sam 
mówi to nie przypadek, że dokonał 
zgłoszenia w tym roku.  – Dokładnie 
200 lat temu, w 1816 roku Aleksan-
der Humboldt (związany z Dysznem) 
wprowadził nową formę ochrony przy-
rody – pojęcie „pomnik przyrody” Jest 
to okazja by przypomnieć o tym wyda-
rzeniu – tłumaczy Marek Schiller.

Aby lipa Humboldta została Drze-
wem Roku musi wygrać w głosowa-
niu internautów, które rozpocznie się 
1 czerwca na stronie internetowej 

Rusza Sportowy Turniej Miast i Gmin 2016 Lipa Humboldta w Dysznie 
może zostać Drzewem Roku

Klub Gaja jest organizatorem konkursu  Drzewo Roku. Z blisko 100 nadesłanych 
zgłoszeń z całej Polski, jury wybrało finałową 16 – w tym 400 – letnią lipę Humboldta 
w Dysznie (Gmina Dębno). O zwycięstwie w plebiscycie zdecydują internauci podczas 
czerwcowego głosowania. 

www.drzeworoku.pl.
Należy dodać, iż laureat tegorocz-

nej edycji konkursu będzie reprezen-
tował Polskę w międzynarodowym 
plebiscycie Europejskie Drzewo 
Roku 2017.

Przedstawiamy opis zgłoszonego 
drzewa gminy Dębno.

Lipa Humboldta – Dyszno (woj. 
zachodniopomorskie) – lipa drobno-
listna, wiek 400 lat, obwód 750 cm, 
wysokość 25 m, pomnik przyrody, 
zgłoszona przez Ligę Ochrony Przy-
rody, Oddział w Dębnie.

Lipa Humboldta rośnie w niewiel-

kiej miejscowości Dyszno, gdzie pod 
koniec XVIII wieku właścicielem tam-
tejszego majątku był Aleksander Hum-
boldt – wielki uczony, przyrodnik i po-
dróżnik, jeden z twórców nowoczesnej 
geografii. Już wtedy lipa miała około 
150 lat i była okazałym drzewem, dzi-
siaj po około 400 latach wzrostu jest 
imponująca i wspaniała.

Na całym świecie można spotkać 
ślady podróży tego sławnego uczo-
nego. Od jego nazwiska pochodzi 
wiele nazw geograficznych, m.in. 
imię Humboldta nosi lodowiec w pół-
nocno-zachodniej Grenlandii, zimny 
morski Prąd Peruwiański i rzeka 
w stanie Nevada w USA. Humboldt 
jako jeden z pierwszych postulował 
potrzebę ochrony przyrody. W 1816 
roku sformułował pojęcie „pomnik 
przyrody”. W tym roku będziemy ob-
chodzić 200- lecie tego wydarzenia.

Informacje na temat lipy Humboldta 
pojawiają się we wszystkich lokalnych 
informatorach gminy Dębno, folderach 
i monografiach. Przez wieś prowadzą 
cztery szlaki turystyczne: pieszy, ro-
werowy, nordic walking. Wielu tury-
stów chętnie odwiedza to miejsce aby 
podziwiać rosnące tu piękne okazy lip 
i dębów. Pamięć o wielkim przyrod-
niku uświetnia pamiątkowy kamień, 
który w 75-tą rocznicę Ligii Ochrony 
Przyrody został ustawiony w parku 
w Dysznie przez członków LOP Od-
dział w Dębnie.

Jak czytamy na stronie internetowej  
organizatorów konkurs Drzewo Roku 
Klubu Gaja ma na celu promowanie 
postawy szacunku dla przyrody oraz 
wyszukanie przykładów ciekawych 
i trwałych związków pomiędzy kulturą 
i historią lokalnej społeczności, a drze-
wem, które jest przez nią szczególnie 
doceniane. Ambasadorami konkursu 
są podróżniczka i autorka Elżbieta 
Dzikowska, reżyser Kazimierz Kutz 
oraz językoznawca i popularyzator 
wiedzy o języku polskim profesor Jan 
Miodek.

Zobacz finałową 16. konkursu 
Drzewo Roku 2016 na stronie interne-
towej www.swietodrzewa.pl.

Emilia Jenda


