
STYCZEŃ 2016

Wydatki majątkowe stanowią 
w budżecie prawie 19% wydatków 
ogółem, co stanowi nominalnie 
kwotę 15 400 800 zł. W 2016 r. pla-
nowane jest do zrealizowania wiele 
zadań inwestycyjnych ze środków 

Budżet Dębna na 2016 rok
W dniu 22 grudnia 2015 roku Rada Miejska uchwaliła budżet na 2016 rok oraz 

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2026. 
własnych Gminy, jak i środków ze-
wnętrznych. Największe z nich to: 

1) kontynuacja rozbudowy 
przedszkola nr 2, 

2) budowa kanalizacji do Smol-
nicy, 

Najważniejsze wielkości z budżetu przedstawiają się następująco:

Wartość planowanych zadań inwestycyjnych w latach 2016-2020:

3) I etap przebudowy ul. Piasta 
i Wojska Polskiego, 

4) budowa wodociągu do Suli-
sławia i koloni Sarbinowo, 

5) budowa drogi w ulicy Puła-
skiego i I odcinka ul. Kościuszki od 
ul. Harcerskiej, 

6) budowa dróg w rejonie Demo-
kracji – I etap.

Ze względu na rozpoczynające 
się nabory wniosków do dofinanso-
wania ze środków unijnych z budże-
tu na lata 2014-2020 ilość i kolejność 
zadań do realizacji w najbliższych 
kilku latach może ulec zmianie. 
W związku ze zmianą sposobu wyli-
czania dopuszczalnych wskaźników 
zadłużenia Gminy, coraz trudniej 
będzie utrzymywać zadowalający 
poziom inwestycji, co widać w pro-
jekcie Wieloletniego Planu Finanso-
wego na lata 2016-2026, chyba że 
uda się pozyskać jakieś znaczące 
środki zewnętrzne, które pozwolą 
na realizację większej ilości zadań 
inwestycyjnych.

Budżet Gminy na rok 2016 
i WPF na lata 2016-2026 są do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Dębnie, w Bibliotece Pub-
licznej Miasta i Gminy Dębno oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.debno.com.pl w zakładce 
PRAWO LOKALNE » Budżet Gmi-
ny.

Grzegorz Popławski
Skarbnik Gminy Dębno
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Jak corocznie, podczas spotka-
nia Burmistrz Dębna dokonał podsu-
mowania minionego roku. Przybliżył 
zebranym gościom najważniejsze 
wydarzenia gospodarcze, społeczne, 
kulturalne oraz sportowe 2015 roku. 

Podczas uroczystości Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Dębnie - Pa-
weł Chrobak wyróżnił Lambertusa 
Theodorusa Johannesowa Janse-
na, któremu Rada Miejska w Dębnie 
nadała tytułu Honorowego Obywatela 
Dębna. Ben Jansen jest emerytowa-
nym komendantem straży pożarnej 
w Renkum. Od 1991r. współpracuje 
ze strażą pożarną w Dębnie. Z jego 
inicjatywy jednostki straży pożarnej 
z terenu gminy Dębno otrzymały wiele 
sprzętu ratowniczo - gaśniczego, ale 
także rozwinęła się współpraca i wy-
miana doświadczeń podczas licznych 
ćwiczeń i spotkań. 

Po raz piętnasty wręczono wyróż-
nienie Złoty Dąb za wybitne osiąg-

Spotkanie noworoczne Burmistrza Dębna
W dniu 8 stycznia br. w hali sportowej OSiR odbyło się spotkanie noworoczne 

Burmistrza Dębna – Piotra Downara z przedstawicielami lokalnego biznesu, 
instytucji publicznych, organizacji i stowarzyszeń oraz miasta partnerskiego Nowy 
Tomyśl. Tradycyjnie już wręczono także wyróżnienie - Złoty Dąb. 

nięcia i zasługi w 2015 roku. Wśród 
nominowanych znaleźli się: Leszek 
Włodkowski – Moszej, Anna Witkow-
ska,  Edmund Zioła, Ryszard Pat-
kowski, MKS „Dąb” Dębno oraz Net-
to Grupa Biegowa 42,195. Kapituła 
konkursu (składająca się z laureatów 
trzech poprzednich edycji) postanowi-
ła przyznać jedną nagrodę.

Za działalność społeczno – kultu-
ralną wyróżniono Leszka Włodkow-

skiego – Moszeja - dębnowskiego 
artystę, regionalistę, wydawcę oraz 
prezesa Stowarzyszenia „Nasz Re-
gion”. W 2015 roku w ramach pro-
jektów realizowanych przez Stowa-
rzyszenie „Nasz Region” wydał mapy 
turystyczne oraz bajkę rysunkową, 
promujące region, w tym Gminę Dęb-
no. Był inicjatorem licznych wystaw 
plenerowych, w tym zeszłorocznej 
pn. „Szli na zachód osadnicy”.  Jest 
pomysłodawcą i twórcą trasy tury-
stycznej „Szlak Miejski” oraz prowadzi 
zajęcia z dziećmi pod egidą Odznaki 
Małego Lwa. Jest wydawcą wielu cen-
nych publikacji, w tym albumów: „Dęb-
no/Neudamm na starej pocztówce”, 
„Zatrzymane w czasie i w przestrzeni. 
Dębno z lotu ptaka”. Jako twórca i pro-
jektant nieodpłatnie zrealizował dla 

miasta szereg projektów graficznych, 
takich jak: medale okolicznościowe, 
kalendarz, biuletyn 25-lecia istnienia 
samorządu, okładki do gazet.  

Statuetkę i list gratulacyjny laurea-
towi wręczyli Przewodniczący Kapitu-
ły - Piotr Downar oraz laureaci Złote-
go Dęba 2014: Dariusz Drohomirecki 
i Andrzej Świderski. 

Na zakończenie Burmistrz Dębna 
złożył zgromadzonym gościom życze-
nia noworoczne. 

Uroczystość uświetnili: duet: Klau-
dia Sawczuk i Julia Podbereska z ze-
społu „KEEP” z Dębnowskiego Ośrod-
ka Kultury, w choreografii Adrianny 
Kopczyńskiej oraz Karolina i Bartosz 
Pernal. Imprezę poprowadzili: Joanna 
Rau i Wojciech Czepułkowski. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania 

i Rozwoju 
Fot. Stanisław Lenkiewicz

Budżet Dębna na 2016 rok
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Gmina Dębno wystąpiła z wnioskiem 
do Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
o przyznanie dotacji celowej na zaopa-
trzenie uczniów w podręczniki, materia-
ły edukacyjne i ćwiczeniowe na ogólną 
kwotę 133 017,35  złotych w tym dla:

- klas I szkół podstawowych w wyso-
kości -  21 897,81 zł,

- klas II szkół podstawowych w wy-
sokości - 20 097,99 zł,

- klas IV szkół podstawowych w wy-
sokości - 38 283,53 zł,

- klas I gimnazjum w wysokości - 
51 226,37 zł,

- uczniów posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego 
w wysokości - 1511,65 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 dofi-
nansowaniem z dotacji objęte zostały:

a) klasy I i II szkół podstawowych 

Wykorzystanie dotacji na darmowe podręczniki
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
(Dz. U z 2014r. poz. 902)  Gmina Dębno w 2015 roku otrzymała środki na zakup 
podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w wysokości 133 017,35 zł.

w zakresie: podręczniki, materiały edu-
kacyjne do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego do wyso-
kości 24,75 zł na ucznia oraz materiały 
ćwiczeniowe do wysokości 49,50 zł na 
ucznia.

b) klasy IV szkół podstawowych w za-
kresie: podręczniki, materiały edukacyj-
ne przeznaczone do obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształce-
nia ogólnego do wysokości 138,61 zł na 
ucznia oraz materiały ćwiczeniowe do 
wysokości 24,75 zł na ucznia.

c) klasy I gimnazjum w zakresie: 
podręczniki, materiały edukacyjne prze-
znaczone do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego do wysokości 247,52 zł na 
ucznia oraz materiały ćwiczeniowe do 
wysokości 24,75 zł na ucznia.

d) uczniowie posiadający orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego 
klas I, II, IV szkół podstawowych i klas 
I gimnazjum w zakresie: podręczniki, 
materiały edukacyjne oraz materiały 
ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofi-
zycznych uczniów.

Darmowe podręczniki otrzymało 
w 2015 rok 1003 uczniów z terenu Gmi-
ny Dębno.

Ogółem Gmina Dębno wykorzystała 
dotację celową na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe w wysokości 
129 155,54 zł tj. 97,09 % otrzymanej 
dotacji.

Anna Dutkiewicz
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Intermarche Madalena Sp. z o.o. 
w Dębnie jako Partner Karty Dużej 
Rodziny od 25.01. oferuje rabat 5% na 
cały asortyment z wyłączeniem arty-
kułów tytoniowych i alkoholowych.

Przypominamy, że z karty mogą 
korzystać rodziny z przynajmniej trójką 
dzieci, niezależnie od dochodu. Karta 
jest wydawana bezpłatnie, każdemu 

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny
Projekt Karty Dużej Rodziny funkcjonuje od czerwca 2014 roku. Przewiduje system 

zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane 
przez podmioty prywatne. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z rabatu na zakupy 
w Intermache w Dębnie. 

członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
- do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do 25 roku życia. 
W przypadku osób niepełnospraw-
nych karta wydawana jest na czas 
orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie KARTY DUŻEJ 
RODZINY można pobierać oraz skła-

dać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dębnie, Droga Zielona 1, I piętro, 
pokój nr 102 (świadczenia rodzinne) 
w godz. 8-15.

Szczegółowe informacje oraz ogól-
nopolski katalog Partnerów na stronie 
internetowej Rodzina.gov.pl 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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Będzie to pierwszy etap tego 
przedsięwzięcia i obejmie odcinek 
od ulicy Zachodniej do skrzyżowania 
z ulicą Piasta. Powstanie nowa jezd-
nia o szerokości 6 m oraz wykonane 
zostaną ciągi pieszo – rowerowe, 

Dofinansowanie na przebudowę Wojska Polskiego
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków 

o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. Na liście znalazło się zadanie Gminy Dębno na 
przebudowę ulicy Wojska Polskiego.

chodniki, zjazdy i parkingi. Przebudo-
wana zostanie sieć kanalizacji desz-
czowo – grawitacyjnej. Zakres prac 
obejmuje również wybudowanie no-
wej linii oświetleniowej wraz z mon-
tażem lamp.

Planowany całkowity koszt inwe-
stycji (według złożonego wniosku) 
wynosi około 3,2 mln złotych, w tym 
dofinansowanie w ramach Progra-
mu Rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019 stanowi blisko 1,6 mln złotych. 
Partnerem zadania będzie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Dębnie. 

Lista rankingowa wniosków cze-
ka teraz na podpisanie przez Mini-
stra  Infrastruktury i Budownictwa. 
Następnie zostaną zawarte umo-
wy pomiędzy Zachodniopomorskim 
Urzędem Wojewódzkim a samorzą-
dami, w wyniku których będzie moż-
na rozpocząć procedurę przetargową 
na zadanie. Według założeń ww. Pro-
gramu inwestycje muszą  zakończyć 
się do listopada br. 

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju

Remont dachu sfinansowano ze środków pochodzą-
cych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwo-
cie 80 tys. zł oraz 50 tys. złotych przekazała Gmina Dębno. 
W najbliższych dniach Burmistrz Dębna Piotr Downar podpi-
sze porozumienie na wsparcie kolejnych prac remontowych 
posterunku. Tym razem będzie to kwota 15 tys. złotych. 

Strażacy z Dębna wzbogacili się również w średni sa-
mochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu SCANIA. Wóz  
zakupiono w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Uspraw-
nienie ratownictwa na drogach – etap III – projekt realizowa-
ny przez KW PSP w Katowicach”. Wartość pojazdu z wypo-
sażeniem wyniosła 1 047 600 zł. Jego poświęcenia dokonał 
ks. Tomasz Motyka, kapelan powiatowy strażaków.

W uroczystości udział wzięli m.in.:  Starosta Myśliborski 
- Arkadiusz Janowicz w imieniu Zachodniopomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie, mł. 
bryg. Sylwester Podwyszyński - Naczelnik Wydziału 
Kwatermistrzowskiego, Burmistrz Barlinka - Dariusz 
Zieliński z Przewodniczącym Rady Miasta - Mariuszem 
Maciejewskim, Wiceburmistrz Dębna - Wojciech 
Czepułkowski z Przewodniczącym Rady Miasta - Pawłem 
Chrobakiem i radnymi, Komendant Powiatowy Policji 
w Myśliborzu insp. Bogusława Bontner - Mazek, byli 
komendanci powiatowi PSP, Prezes ZOPZOSP RP dh 
Tadeusz Nowak i Przewodniczący Kół ZEiR RP w Dębnie. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju 

Fot. KSP Myślibórz

Posterunek PSP w Dębnie z nowym dachem i wozem
W 2015 roku na obiekcie posterunku w Dębnie wykonano remont dachu, który 

wsparła finansowo Gmina Dębno. W dniu 20.01. podsumowano inwestycję oraz 
wprowadzono nowy wóz bojowy na użytek dębnowskich strażaków. 
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Wyróżnienia przyznano zgodnie 
z Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie 
w sprawie zasad i trybu przyznania 
stypendiów i nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury  
w Gminie Dębno oraz ich wysokości. 
Celem stypendium jest wspieranie 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
które funkcjonują na terenie Gminy 
Dębno, zajmujących się twórczością 
artystyczną, opieką nad zabytkami 
lub upowszechnianiem kultury, którzy 
swoimi osiągnięciami promują Gminę 
Dębno.

Po zasięgnięciu opinii Gminnej 
Rady Kultury Burmistrz Dębna przy-
znał stypendium artystyczne Michało-
wi Jaworskiemu, który zdobył szereg 
osiągnięć w ogólnopolskich Turnie-
jach Tańca Towarzyskiego w sezonie 
2014/2015, oto niektóre z nich:

- II miejsce w IX Ogólnopolskim 
Turnieju pod Patronatem Burmistrza 
Kostrzyna,

- III miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego pod Patro-
natem Starosty Żarskiego,

- V miejsce w XX Turnieju „Srebrne 
pantofelki” w Tarnowie Podgórnym,

- zdobycie klasy tanecznej „D” pod-
czas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Towarzyskiego w Rakoniewicach

Nagrody Burmistrza Dębna otrzy-
mali:

1.Zespół Taneczny KEEP TEAM 
w składzie: Zuzanna Cichoszewska, 
Izabela Cybulska, Agata Dembkow-
ska, Julia Podbereska, Karolina Ja-
czońska, Klaudia Sawczuk, Ewa Sko-
wronek. 

Zespół KEEP TEAM zdobył wyróż-
nienie w Wojewódzkim Przeglądzie 

Stypendium i nagrody Burmistrza Dębna wręczone

Dnia 12 grudnia 2015 r. podczas Festynu Mikołajkowego Otwarte Serca 
Burmistrz Dębna wręczył stypendium i nagrody artystyczne. 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
W Krajowych Mistrzostwach IDO:
- IV miejsce Mini Formacji
- VI miejsce duet Sawczuk, Pod-

bereska
- IV miejsce duet Cybulska, Cicho-

szewska
Podczas Mistrzostw Europy IDO: 
- V miejsce Mini Formacja,
- VI miejsce duet Cybulska, Cicho-

szewska
Zespół KEEP TEAM zakwalifi-

kował się do Mistrzostw Świata IDO 
w Ostrawie (Czechy) zdobywając tam 
XVI miejsce. 

-  VII miejsce duet Podbereska, 
Sawczuk

-  VIII miejsce duet Cybulska, Ci-
choszewska

Instruktorem tańca zespołu jest 
pani Adriana Kopczyńska z Dębnow-
skiego Ośrodka Kultury. 

2.Milena Palkaj – laureatka I na-
grody na 25th Young Musician Inter-
national Competition ‘Citta di Barletta’ 
we Włoszech, w kategorii muzyka ka-
meralna/duety.

3.Magdalena Ciuma – zdobyła III 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Przeciągi Literackie” w Mielcu.

4.Joanna Kubica -  laureatka 
Nagrody Reporterów na VI Ogólno-
polskim Festiwalu Teatralnym MOST 
w Gdańsku oraz Nagrody Głównej na 
V Teatralnej Elipsie Kreatywności w 
Policach (festiwal międzynarodowy). 
Joanna jest aktorką Teatru KOD dzia-
łającego przy Dębnowskim Ośrodku 
Kultury, pod okiem instruktora teatru 
pana Anatola Wierzchowskiego.

5.Izabela Cholewińska – zdobyła 
I miejsce w XVI Ogólnopolskim Kon-
kursie Geologiczno-Środowiskowym 
„Skrzydlaty eksperyment Ziemi” oraz 
dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym „TĘCZA”.
6.Marcin Krzewiński - zdobył I 

miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Tęcza” organizowanym 
przez Akademię Sztuk Pięknych w 
Warszawie.

7.Mateusz Kuczyński – laure-
at nagrody Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty w XVI edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Geologiczno- 
Środowiskowego „Skrzydlaty Ekspe-
ryment Ziemi” oraz zdobywca dwóch 
wyróżnień w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym.

8.Kacper Rosadziński – zdobył 
I miejsce oraz wyróżnienie i dyplom 
uznania w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „TĘCZA” organizowa-
nym przez Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie.

Dzieci uzdolnione plastycznie roz-
wijają swój talent pod okiem instrukto-
ra plastyki pani Anieli Głodnej z Dęb-
nowskiego Ośrodka Kultury.

Burmistrz Dębna wręczył również 
dyplomy oraz upominki dla kandyda-
tów, którzy swoimi osiągnięciami wy-
kazali zaangażowanie w twórczość 
artystyczną i rozwój jednak nie speł-
nili zapisanych w Uchwale Rady Miej-
skiej wymagań kwalifikujących do sty-
pendium artystycznego lub nagrody.

Wyróżnienia otrzymały:
- Zuzanna Kopciuch
- Barbara Jurek
- Jolanta Jurek
- Zofia Włodkowska – Moszej
- Marcelina Sługocka
Wszystkim nagrodzonym oraz 

stypendyście Burmistrza Dębna gra-
tulujemy i życzymy sukcesów w no-
wym roku.

Joanna Stąsiek - Janicka 
 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Fot. Krzysztof Ociepka
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Radca prawny/adwokt przyjmuje 
w pokoju nr 7, w godz. od 14:30 do 
18:30 zmiennie w:  I, III i V tygodniu 
w godz. od 15:00 do 19:00.

Nieodpłatna pomoc prawna 
przysługuje osobie fizycznej: 

1) której w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzie-
lenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
zostało przyznane świadczenie z po-
mocy społecznej lub

2) która posiada ważną Kartę Du-
żej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadcze-
nie, o którym mowa w ustawie z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, lub

4) która posiada ważną legityma-
cję weterana albo legitymację wetera-
na poszkodowanego, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klę-

ski żywiołowej, katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej znalazła się 
w sytuacji zagrożenia lub poniosła 
straty.

Zasady udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej 

Nieodpłatna pomoc prawna jest 
udzielana według kolejności zgłoszeń. 
(Radca prawny/adwokat udzielający 
pomocy prawnej może ustalić inną ko-
lejność z ważnych powodów).

Radca prawny/adwokat może:
przed udzieleniem nieodpłatnej 

pomocy prawnej zażądać od osoby 

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Dębnie
Od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Dębnie udzielana jest 

bezpłatna pomoc prawna. Co ważne z porady można skorzystać w godzinach 
popołudniowych. 

uprawnionej okazania dokumentu 
stwierdzającego tożsamość,

z ważnych powodów odmówić 
udzielenia nieodpłatnej pomocy praw-
nej, informując osobę uprawnioną 
o innych punktach nieodpłatnej pomo-
cy prawnej na obszarze powiatu.

Nieodpłatna pomoc prawna 
obejmuje:

1.poinformowanie osoby upraw-
nionej o obowiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących jej uprawnie-
niach lub o spoczywających na niej 
obowiązkach,

2.wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu,

3.udzielenie pomocy w sporzą-
dzeniu projektu pisma, z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyj-
nym,

4.sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądo-
woadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie 
obejmuje:

1.spraw podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej,

2.spraw z zakresu prawa celnego,
3.spraw związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej, z wy-

jątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

 
Radca prawny/adwokat nieodpłat-

nej pomocy prawnej dokumentuje każ-
dy przypadek udzielenia nieodpłatnej 
pomocy prawnej przez wypełnienie 
karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W karcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zamieszcza się dane doty-
czące:

1.formy udokumentowania upraw-
nienia do uzyskania nieodpłatnej po-
mocy prawnej;

2.dziedziny prawa, z której udzie-
lono nieodpłatnej pomocy prawnej;

1.formy udzielonej nieodpłatnej 
pomocy prawnej;

2.czasu poświęconego na udziele-
nie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Za zgodą osoby uprawnionej, od-
notowuje się również dane zbiorcze 
dotyczące:

1.wieku;
2.płci;
3.wykształcenia;
4.średniego miesięcznego docho-

du;
5.liczby członków gospodarstwa 

domowego;
6.miejsca zamieszkania;
7.posiadania orzeczenia o niepeł-

nosprawności lub orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności.

Szczegóły bezpłatnej pomocy 
prawnej określa Ustawa z dnia 5 sierp-
nia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. Więcej 
informacji na stronie internetowej www.
darmowapomocprawna.ms.gov.pl. 

Strażnicy już wielokrotnie od grudnia 2015 roku udzielali 
pomocy mieszkańcom przy rozruchu pojazdów za pomocą 
startera rozruchowego, który zawsze wożą w służbowym sa-
mochodzie. Pomoc przy rozruchu pojazdów była udzielana 
nie tylko zimą, ale w ciągu całego roku. 

Straż miejska pracuje w godz. od 7.00 do 22.00 od ponie-
działku do piątku.

Nr tel. 507030108 – od 7.00 do 22.00 strażnicy
Nr tel. 507030112 lub 95-760-2008 od 7.00 do 15.00

Straż Miejska w Dębnie

Akumulator nie działa. Straż Miejska pomoże
Straż Miejska w Dębnie informuje mieszkańców, że jeśli mają problem  

z akumulatorem i na mrozie nie mogą odpalić samochodu, to wystarczy zadzwonić 
do strażników o pomoc w uruchamianiu samochodów. 
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1.Pomoc dla Macieja i Filipa Wo-
cal z Dębna, którzy urodzili się z nie-
znaną chorobą genetyczną. Zebrane 
środki pozwolą na leczenie i rehabi-
litację, które pozwolą na przywróce-
nie podstawowych funkcji życiowych. 
Fundacja „Serce na dłoni”
KRS 0000121283 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczegółowy 1%” -  Wocal.

2.Pomoc dla Dawida Lizaka ze 
Smolnicy, który od urodzenia cierpi na 
wadę wzroku, w prawym oku ma zaćmę 
i oczopląs, a na lewe nie widzi. Zebra-
ne środki przekazane zostaną na re-
habilitację oraz sprzęt specjalistyczny.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
KRS 0000037904. 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczegółowy 1%” - 12149 Lizak Da-
wid.

3.Salezjańskie Stowarzyszenie 
Wychowania Młodzieży KRS 
0000061527 

Koniecznie jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczegółowy 1%” - Dębno P07.

4.Stowarzyszenie Edukacyjne na 
Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więc-
ław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”  
KRS 0000206099

5.Stowarzyszenie „Radość 
Dzieciom”, działające na rzecz Pla-
cówki Wielofunkcyjnej w Dębnie.
KRS 0000243276

6.Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej KRS 0000116212

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczegółowy 1%”  - nazwę jednostki 
OSP i adres jednostki w tym dokładny 
kod pocztowy. Na terenie naszej gminy 
prawnie w KRS jest zarejestrowanych 
8 jednostek OSP tj.: Dargomyśl, Dęb-
no, Cychry, Krześnica, Różańsko, 
Sarbinowo i Warnice oraz Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Dębnie.

7.Polski Związek Niewido-
mych Okręg Zachodniopomorski 
KRS 0000029381 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 

Zostaw 1% podatku w Gminie Dębno
Do końca kwietnia br. rozliczamy się z podatku za 2015 rok. Przedstawiamy bazę 

organizacji działających na terenie i na rzecz naszej gminy, na które można przekazać 
1% podatku:  

“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczegółowy 1%” - Koło Niewidomych 
w Dębnie.

8.Schronisko dla bezdom-
nych w Dębnie Towarzystwo 
Pomocy im. Św. Brata Alberta 
KRS 0000069581 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczegółowy 1%” – Koło w Dębnie.

9.Pomoc dla Grzegorza 
Komarowskiego z Dębna. W drodze 
z dyżuru lekarskiego uległ wypadkowi 
komunikacyjnemu, w wyniku którego 
doznał urazu wielonarządowego, w tym 
bardzo poważnego uszkodzenia rdzenia 
kręgowego. Stowarzyszenie Centrum 
Wspomagania i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych “BARTEK”.
KRS 0000066678 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, 
cel szczegółowy 1%” - Dla Grzegorza 
Komarowskiego na leczenie 
i rehabilitację.

10.Miejski Klub Sportowy Dąb 
w Dębnie KRS 0000205960

11.Uczniowski Klub Sportowy 
ZSP 1 “Tempo” KRS 0000354026

12.Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków KRS 0000037573

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczególny 1% - Koło w Dębnie.

13.Polski Związek Niewidomych
KRS: 0000029381 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczególny 1% - Koło w Dębnie.

14.Pomoc Bartkowi Szmido-
wi z Dargomyśla.  Od 16 lat Bartosz 
cierpi na mózgowe porażenie dziecię-
ce. Jest całkowicie zależny i wymaga 

stałej całodobowej opieki. Zebrane 
środki zostaną wykorzystane na dal-
sze leczenie i rehabilitację. Funda-
cja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
KRS 0000037904

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczególny 1% - “(5296) Bartosz Ję-
drzej Szmid”

15.Pomoc dla Sławomira Wasi-
lewskiego z Dębna, który w 2011 roku 
doznał niedokrwiennego udaru mózgu. 
Zebrane środki pozwolą na kontynuo-
wanie leczenia i rehabilitacji. Fundacja 
„Serce na dłoni” KRS 0000121283

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel 
szczegółowy 1%” - Sławomir.

16.Zespół Szkół Stowarzysze-
nia Oświatowego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Dębnie KRS KRS 
0000270261 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: 
“INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, 
cel szczegółowy 1%” - STO DĘBNO 
5397.

Jeśli brakuje jakieś organizacji 
w bazie, proszę o zgłoszenie na adres 
e-mail e.jenda@debno.pl, bądź telefo-
nicznie 95 760 3002 wew. 118.

Informacje o tym jak przekazać 1% 
podatku znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej www.pozytek.gov.pl. 

 
Ponadto Województwo Zachodnio-

pomorskie prowadzi akcję przekazania 
1% podatku dla organizacji pożytku 
publicznego, działających na terenie 
i na rzecz naszego województwa. Li-
stę organizacji można znaleźć na stro-
nie internetowej Wydziału Współpracy 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
www.wzp.pl. 

 
Wydział Planowania i Rozwoju

W okresie ferii zimowych tj. od 01.02.2016 r. do 12.02.2016 
r. na terenie gminy Dębno można skorzystać z przewozu 
busa. 
Ceny biletów są zgodne z zawartą umową przetargową na „świadczenie 
usług transportowych – przewozy uczniów z gminy Dębno w roku szkolnym 
2015/2016” wraz z ulgą ustawową dla uprawnionych pasażerów. Rozkład jazdy 
busa dostępny na stronie internetowej www.debno.pl oraz u sołtysów.

Przejazd busa podczas ferii zimowych
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Zostaw 1% podatku w Gminie Dębno

Zadanie dotyczy likwidacji wyro-
bów z pokryć dachowych lub zalega-
jących na terenie nieruchomości, nie 
dotyczy inwestycji zrealizowanych.

W przypadku  zgłoszenia wyrobów 
zawierających azbest do usuwania  
z pokryć dachowych, należy dołączyć  
do wniosku Oświadczenie o posiada-
nym prawie do dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane. 

Wypełnione wnioski (do pobra-
nia na www.debno.pl) należy składać 
w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miejskim w Dębnie do 31 marca 
2016r.

Do dofinansowania, o które 
może ubiegać się Gmina Dębno 
mogą zostać zgłoszone zadania 
realizowane na obiektach, których 
właścicielem jest jednostka samo-
rządu terytorialnego i osoby fizycz-
ne.

Gmina Dębno zamierza w roku 
2016 uczestniczyć w ogłoszonym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie naborze wniosków 
na dofinansowanie zadań związa-
nych z usuwaniem azbestu. Dotacja 
z WFOŚiGW w Szczecinie wynosi 
100% wartości zadania, obejmują-
cego demontaż, transport i utylizację 
wyrobów zawierających azbest. Mini-
malna wysokość wnioskowanej kwoty 
wynosi 20.000,- PLN.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-

Trwa nabór wniosków na usuwanie azbestu
Rozpoczął się nabór wniosków do udziału w Programie związanym z likwidacją 

wyrobów zawierających azbest w roku 2016 na terenie Gminy Dębno. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 31 marca br.  

ści wniosków z urzędu, zgodnie  
z procedurami zamówień publicznych, 
zostanie wybrana firma, której Gmina 
Dębno zleci wykonanie zadania pla-
nowanego na lipiec-sierpień br. Za-
dania zrealizowane przed zebraniem 
wniosków nie będą brane pod uwagę 
w przedmiotowym zadaniu.

Dofinansowanie obejmuje wyłącz-
nie demontaż, transport i utylizację lub 
wyłącznie zebranie zalegającego az-
bestu na terenie nieruchomości i nie 
uwzględnia kosztów nowego pokrycia 
dachu.

Ogłoszenie nie dotyczy Przedsię-
biorców, którzy mogą składać wniosek  
o dofinansowanie  na druku azbest 

2016 (przedsiębiorcy), który dostępny 
jest na stronie internetowej WFOŚiGW 
w Szczecinie. 

W przypadku pytań lub wątpliwości 
proszę o kontakt telefoniczny z pra-
cownikiem merytorycznym Urzędu 
Miejskiego w Dębnie inspektorem ds. 
ochrony środowiska z p. Beatą Rze-

chółką pod nr tel. 95760 3001 wew. 
141  w poniedziałek w godzinach od 
7.00 do 16.00 od wtorku do czwartku 
w godzinach od 7.00 do 15.00 w pią-
tek w godzinach od 7.00 do 14.00.

Beata Rzechółka 
Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy 19 sołectw gminy 
Dębno spotkają się na zebraniach 
wiejskich, podczas których przed-
stawione zostaną sprawozdania za 
ubiegły rok. Zebrania potrwają do 
16 lutego br.

Poniżej przedstawiamy Państwu 
harmonogram spotkań. 
1 luty 2016r. Godz. 18.00
Ostrowiec - świetlica wiejska

3 luty 2016r. Godz. 18.00
Bogusław - świetlica wiejska

3 luty 2016r. Godz. 18.00
Dyszno - świetlica wiejska

3 luty 2016r. Godz. 18.00
Barnówko  -  świetlica Niepublicz-

Zebrania wiejskie 2016
na Szkoła

4 luty 2016r. Godz. 18.00
Różańsko -świetlica wiejska

4 luty 2016r. Godz. 18.00
Oborzany - świetlica wiejska

5 luty 2016r. Godz. 18.00
Dolsk - świetlica wiejska

5 luty 2016r. Godz. 18.00
Warnice - świetlica wiejska

8 luty 2016r. Godz. 18.00
Cychry- świetlica wiejska

8 luty 2016r. Godz. 18.00
Sarbinowo - świetlica wiejska

11 luty 2016r. Godz. 18.00
Smolnica - świetlica wiejska

11 luty 2016r. Godz. 18.00
Młyniska - świetlica wiejska w Sarbi-
nowie

12 luty 2016r. Godz. 18.00
Krześnica - świetlica wiejska

12 luty 2016r. Godz. 18.00
Więcław - sala posiedzeń Urzędu 
Miejskiego

15 luty 2016r. Godz. 18.00
Grzymiradz - świetlica wiejska

16 luty 2016r. Godz. 18.00
Dargomyśl - świetlica wiejska
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2121

*termin zastępczy w zamian za dzień świąteczny
Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników  z odpadami i zapełnionych  worków z surowcami wtórnymi oraz 
odpadów wielkogabarytowych w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00           

                                                                                                                                                     
Gmina Dębno

                                                                                        74-400 Dębno ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 , tel.:  95 760 3001
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Liczba osób bezrobotnych w gmi-
nie spadła w porównaniu do 2014 
roku o 244 osoby i wyniosła na ko-
niec 2015 roku 716 osób, w tym 422 

kobiety. 301 osób bezrobotnych jest 
w wieku do 35 roku życia, 62 oso-
by ma 60 i więcej lat. Wyższym wy-

Rok 2015 w liczbach
Spadek liczby bezrobotnych, spadek liczby ludności,  ujemny przyrost naturalny 

i więcej małżeństw. Przedstawiamy państwu najważniejsze dane statystyczne za 
2015 rok, dotyczące Gminy Dębno.

kształceniem legitymuje się 85 osób, 
zaś gimnazjalnym i niższym 264 
osoby. 134 osoby bezrobotne nie 
posiadają stażu pracy, a 137 osób 

pozostaje bez pracy powyżej 2 lat. 
Należy dodać, że jest to najniższe 
bezrobocie od kilkunastu lat. Dla po-

równania, w 2004 roku było aż 2146 
osób bezrobotnych. 

Na koniec 2015 roku miasto 
i gminę Dębno zamieszkiwało 20257 
osób, w tym 6 847 na terenie wiej-
skim. W porównaniu do roku 2014 
odnotowano spadek o 130 miesz-
kańców.

Urząd Stanu Cywilnego w Dęb-
nie sporządził 301 aktów zgonu 
i 369 aktów urodzeń, które obejmu-
ją  również gminy ościenne.  Nato-
miast dane dotyczące naszej gminy 
przedstawiają się następująco: 221 
zgonów i 181 urodzeń. Niestety już 
trzeci rok w gminie utrzymuje się 
ujemny przyrost naturalny.  W 2015 
roku zawarto 127 małżeństw, to o 15 
więcej niż na koniec 2014 roku. Licz-
ba rozwodów w 2015 roku wyniosła 
39, a separacji 2.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

Podczas ostatniej sesji (28.01.), 
na wniosek burmistrza, radni podjęli 
najpierw uchwałę o odwołaniu Grze-
gorza Popławskiego ze stanowiska 
Skarbnika Gminy Dębno. Następnie 
powołali nową skarbnik.

Burmistrz Dębna - Piotr Dow-
nar, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Dębnie - Paweł Chrobak oraz radni 
złożyli podziękowania Grzegorzowi 
Popławskiemu za wieloletnią pracę 
i dbałość o finanse gminy. 

Pogratulowano również nowej 
skarbnik, która z dębnowskim samo-

Gmina Dębno ma nowego skarbnika
Po ośmiu latach pracy Grzegorz Popławski, skarbnik Gminy Dębno, złożył 

rezygnację z pełnionej funkcji. Na stanowisku zastąpi go Iwona Pludra, dotychczasowy 
zastępca skarbnika. 

rządem związana jest od 1996 roku, 
a od 1998 roku pełniła funkcję zastęp-
cy skarbnika. Za powołaniem nowego 
skarbnika byli wszyscy radni obecni 
na styczniowej sesji.

Iwona Pludra jest absolwentką 
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Po-
znaniu, kierunek prawo. Ukończyła 

studia podyplomowe w zakresie ra-
chunkowości na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu, a od 2010 
roku posiada Certyfikat księgowego 
Ministra Finansów. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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Podatek od nieruchomo-
ści – stawki roczne – Uchwała 
NrXV/96/2015 Rady Miejskiej w Dęb-
nie z dnia 29 października 2015 r.

Roczne stawki na podatek od 
nieruchomości przedstawiają się 
następująco:

1) od budynków miesz-
kalnych lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej  
wynosi: 0,55 zł,

2) od budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej wynosi: 17,55 zł,

3) od budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń od 1 m2 powierzchni 
użytkowej: 4,65 zł,

4) od budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym od 1 m2 powierzchni użytkowej  
wynosi: 10,68 zł,

5) od pozostałych budynków 
lub ich części, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 
1m2 powierzchni użytkowej wynosi:

a) w mieście: 6,14 zł,
b) na wsi: 5,50 zł,
c) od domków letniskowych za 

wyjątkiem budynków lub ich części 
zajętych na działalność gospodar-
czą: 7,68 zł,

6) od budowli:
a) wykorzystywanych bezpo-

średnio do wytwarzania ciepła, ruro-
ciągów i przewodów sieci rozdzielczej 
ciepła i wody, od budowli służących 
do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków: 1% ich wartości,

b) od pozostałych: 2% ich war-
tości,

7) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób ich zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budyn-

Stawki podatków i opłat lokalnych 
od stycznia 2016 roku

Na październikowych sesjach Rada Miejska w Dębnie uchwaliła nowe stawki 
na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków 
transportowych.

ków od 1 m2: 0,69 zł,
b)  pod wodami powierzch-

niowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych od 1 ha po-
wierzchni wynosi: 4,58 zł

c)  pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2  wynosi: 0,24 zł,

Podatek rolny – stawki rocz-
ne - Uchwała NrXV/97/2015 
Rady Miejskiej Dębna  
z dnia 29 października 2015 r.

Obniżono cenę skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na rok 
2016 ogłoszoną w komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 19 października 2015 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za 11 kwartałów poprzedzających 
kwartał poprzedzający rok podatkowy 
(M.P. z 2015 r., poz. 1025): z kwoty 
53,75 za 1 dt do kwoty 43,00 za 1 dt.

W związku z tym stawki podatku 
rolnego na 2016 rok wynoszą:

-107,50 zł za ha przeliczeniowy 
(dla posiadających powyżej 1 ha 
gruntów rolnych);

-215,00 zł za ha fizyczna (dla 
posiadających poniżej 1 ha gruntów 
rolnych).

Podatek leśny – stawki rocz-
ne - Uchwała NrXV/98/2015 
Rady Miejskiej Dębna  
z dnia 29 października 2015 r.:

Obniżono cenę sprzedaży drew-
na do celów wymiaru podatku leśne-
go na rok 2016 ogłoszoną w komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 październi-
ka 2015 r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2015 r. (M.P. 
z 2015 r., poz. 1028): z kwoty 191,77 
za 1 m3 do kwoty 191,74 za 1 m3

W związku z tym stawki podatku 
leśnego na 2016 rok wynoszą:

-21,09 zł za ha lasów wchodzą-
cych w skład rezerwatów przyrody 
i parków narodowych;

-42,18 zł za ha lasy pozostałe.

Podatek od środków transpor-
towych – stawki roczne – Uchwała 
NrXV/99/2015 Rady Miejskiej w Dęb-
nie z dnia 29 października 2015 r. 

Zmianom uległy niektóre stawki 
na podatek od środków transporto-
wych. Wynika to z obowiązku dosto-
sowania stawek do obowiązujących 
od 2016 r. przepisów. Pełna treść 
uchwały jest dostępna w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.debno.
com.pl w zakładce: Podatki i opłaty. 

W przypadku opłaty od posia-
dania psów stawki pozostały na 
poziomie stawek obowiązujących od 
2013 r. – Uchwała Nr XXIX//224/2012 
Rady Miejskiej z dnia 25 października 
2012 r. 

W przypadku posiadania psa bez 
gminnego czipa stawka ta wynosi 
100,00 zł od jednego psa. W przy-
padku posiadania psa z gminnym 
czipem, gdy posiadaczem są renci-
ści i emeryci prowadzący samodziel-
nie gospodarstwo domowe stawka 
ta wynosi 30,00 zł od jednego psa. 
Natomiast w pozostałych przypad-
kach stawka ta wynosi 50,00 zł od 
jednego psa.

Opłata targowa – stawki roczne 
– Uchwała Nr XVII/113/2015 r. Rady 
Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopa-
da 2015 r. 

Stawki opłaty targowej pozostały 
na poziomie stawek obowiązujących 
od 2012 r. Podjęcie w 2015 r. uchwa-
ły w sprawie opłaty targowej miało na 
celu dostosować jej zapisy do obo-
wiązujących od 2016 r. przepisów. 

Pełna treść wszystkich uchwał 
dostępna jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej www.bip.debno.com.pl 
w zakładce: Podatki i opłaty.

Weszły w życie nowe przepisy 
dotyczące zasad płatności podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego, 
zgodnie z którymi jeżeli kwota podat-
ku nie przekracza 100,00 zł, podatek 
jest płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty. 

Grzegorz Popławski
Skarbnik Gminy Dębno


