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CZERWIEC  2016

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w kościele pw. św. Ap. Piotra 
i Pawła. Następnie część artystyczna 
odbyła się w Dębnowskim Ośrodku 
Kultury. Na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: starosta powia-
tu myśliborskiego Danuta Pat-
kowska, burmistrz Dębna Piotr 
Downar, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębnie Paweł Chro-
bak, wiceburmistrz Dębna Jan 
Knapik, radni Rady Miejskiej 
w Dębnie, dyrektorzy placówek 
oświatowych, kierownicy ma-
gistratu i jednostek podległych, 
przedstawiciele firmy Skanska 
S.A., przyjaciele przedszkola 
oraz pracownicy przedszkola 
i żłobka, dzieci i rodzice.

Droga na Mount Everest

Pracownica przedszkola, Iwona 
Duma przedstawiła wszystkim goś-
ciom drogę, którą trzeba było przejść, 
aby osiągnąć ten końcowy efekt. Roz-
poczęła się  już w 2013 roku od wy-

Przedszkole i żłobek w Dębnie 
ofi cjalnie otwarte

Poniedziałek, 27 czerwca był wielkim świętem dla społeczności Przedszkola 
nr 2 i Gminnego Żłobka w Dębnie. Choć żłobek funkcjonuje już od stycznia, 
to trwała jeszcze modernizacja przedszkola i na zakończenie roku  udało 
się dokonać  ich oficjalnego otwarcia. Była bajka o wspinaniu się na Mount 
Everest, liczne występy wychowanków, podziękowania, gratulacje, przecięcia 
symbolicznej wstęgi oraz zwiedzanie nowych placówek.

brania koncepcji związanej z rozbu-
dową przedszkola. Następnie trwały 
prace projektowe, aż w końcu 2015 
roku ogłoszono przetarg i wybrano 
wykonawcę na realizację inwestycji. 

I wtedy też rozpoczęła się „wypra-
wa górska na Mount Everest” dzieci 
i pracowników przedszkola. Dzięki 
uprzejmości dyrektorów: Joanny Ry-
żyńskiej, Izabeli Grzegolskiej i Joan-
ny Rau, dzieci zyskały nowe miej-
sca do nauki na czas remontu. Panie 
przedszkolanki stworzyły wychowan-
kom warunki nieodbiegające od do-

tychczasowych. A tymczasem trwała 
budowa nowego żłobka, który miał 
rozpocząć działalność z początkiem 
2016 roku. Związane to było z pozy-
skaniem przez gminę dofinansowa-

nia w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „MALUCH” edy-
cja 2015 Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Wy-
sokość dotacji wyniosła 2 
mln złotych. I w ten sposób 
z końcem 2015 roku powstał 
dwukondygnacyjny, nowo-
czesny obiekt.

Równolegle trwał kom-
pleksowy remont  i prze-

budowa istniejącego przedszkola. 
Ta część prac sfinansowana została 
w całości ze środków gminy. W ra-
mach inwestycji zostały wymienione 
wszystkie instalacje, przebudowane 
sanitariaty i drogi ewakuacyjne, cały 
obiekt został ocieplony i odświeżo-
ny. Prace modernizacyjne miały na 
celu przede wszystkim dostosować 
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obiekt do obowiązujących przepisów, 
a przede wszystkim do wymogów 
przeciwpożarowych i sanitarnych, 
do których gmina Dębno została po-
kontrolnie zobowiązana. Zagospoda-

rowany został również teren 
wokół przedszkola i żłobka. 

- Nasza górska wyprawa na 
Mount Everest dobiega końca. 
Każda taka ekspedycja oku-
piona jest wieloma wyrzecze-
niami, niepewnością i swego 
rodzaju strachem. Trudno też 
było ukryć nasze obawy przed 
startem tego nowego przedsię-
wzięcia. Z czasem jednak, gdy postęp 
prac na naszym podwórku był coraz 
bardziej widoczny, zaczynaliśmy wie-
rzyć w sukces. Na pewno nie byłby 
on możliwy bez wsparcia wielu życz-
liwych osób i instytucji – zakończyła 
swoją bajkową opowieść pracownica 
przedszkola.

Placówki na miarę XXI wieku

Przedszkole i żłobek są doskonale 
wyposażone, przyjazne, bezpiecz-
ne i piękne. – Z pewnością nowa 
przestrzeń placówek przyczyni się 
do rozwoju kompetencji dzieci. No-
woczesna baza będzie także inspira-
cją do szukania nowych rozwiązań 

w pracy dydaktyczno–wychowaw-
czej – mówiła Dorota Ulicz, dyrektor 
Przedszkola nr 2 i Gminnego Żłobka 
w Dębnie.

Pani dyrektor złożyła podzięko-
wania wszystkim osobom i przed-
stawicielom instytucji, którzy służyli 
pomocą, dobrą radą, doradztwem 
w realizacji tej wielkiej inwestycji. 
– Szczególne podziękowania kieruje 
do Pana burmistrza Piotra Downara 
za podjęcie decyzji o budowie żłobka 
i modernizacji przedszkola. Dziękuję 

olbrzymiemu wysiłkowi władz samo-
rządowych, zaangażowaniu Pana Bur-
mistrza, jego zdecydowaniu. Dzięki 
temu, marzenia o bazie do rozwoju 
dzieci, na miarę czasów nadchodzą-
cych, w naszym przypadku stają się 
rzeczywistością – mówiła dyrektor. 

Podczas uroczystości zaprezento-
wały się wszystkie grupy przedszkol-
ne. Były żabki, biedroneczki, motylki, 
krasnoludki, recytacje indywidualne, 
odtańczono poloneza i inne tańce. 

Na zakończenie głos zabrali go-
ście. Burmistrz Dębna posumował in-
westycję, która kosztowała ponad 4,5 
mln złotych. – Droga nie był łatwa, ale 
mamy przedszkole i żłobek na miarę 
XXI wieku. Duża zasługa to także 

ciężka praca pani dyrektor. Chciał-
bym także podziękować rodzicom 
i pracownikom przedszkola za cierp-
liwość i zrozumienie – mówił wło-
darz gminy. Poinformował również 
o zabezpieczeniu środków finanso-
wych na nowe ogrodzenie oraz mon-
taż placu zabaw. – Niestety uzgodnie-
nia z konserwatorem oraz procedury 
przetargowe trochę to opóźnią, ale 
mam nadzieję, że w październiku bę-
dzie wszystko gotowe – dodał na ko-
niec Piotr Downar. 

Pięknie i bajkowo

Dalsza część uro-
czystości odbyła się już 
w nowych placówkach. 
Przed wejściem żłob-
ka swoje popisy arty-
styczne zaprezentowały 
dzieci żłobkowe. Nie 
zabrakło symbolicznego 
przecięcia wstęgi, bło-

gosławieństwa proboszcza parafii św. 
Ap. Piotra i Pawła  ks. Jacka Jaszew-
skiego, który poświęcił obiekty i sale. 
Następnie wszyscy goście mogli zo-
baczyć piękne wnętrza obiektów. Sale 
są kolorowe, z rysunkami autorstwa 
pracownika Dębnowskiego Ośrod-
ka Kultury Włodka Browińskiego, 
z nowym wyposażeniem. Wszystko 
robi ogromne wrażenie i nie ma się co 
dziwić, bo dopracowany jest tu każdy 
szczegół. 

Galeria zdjęć na www.debno.pl i FB: 
www.facebook.com/debno.gmina.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju 

Otrzymane środki w kwocie 
119 tys. zł. wypłacane będą tran-
szami i przeznaczone zostaną na 
bieżące utrzymanie miejsc w żłobku 
gminnym, w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2016 roku. Finansowanie 
jest możliwe dzięki wsparciu otrzy-
manym na budowę Gminnego Żłobka. 
Inwestycja była również współfi-
nansowana ze środków Ministerstwa 

Dotacja na utrzymanie gminnego żłobka
W czerwcu br. Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadań 

związanych z tworzeniem gminnego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach 
„Resortowego programu rozwoju instytucji opieki mad dziećmi w wieku do lat 3 – 
Maluch- edycja 2016”. 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
programu MALUCH-moduł 1 edycja 
2015.   

Izabela Kubiak – Mazepa 
Wydział Planowania i Rozwoju
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Na ulicy Wojska Polskiego realizowany jest 
pierwszy etap inwestycji, na odcinku od ulicy 
Zachodniej do skrzyżowania z ulicą Piasta. 
Obecnie trwa przebudowa sieci kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej oraz wodociągowej. W ra-
mach przedsięwzięcia powstanie nowa jezdnia 
o szerokości 6 m oraz wykonane zostaną ciągi 
pieszo – rowerowe, chodniki, zjazdy i parkingi. 
Zakres prac obejmuje również wybudowanie 
nowej linii oświetleniowej wraz z montażem 
lamp. Utrudnienia mogą potrwać do końca 
września br. 

Przypominamy, że zadanie jest dofinanso-
wane w ramach Programu Rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. 

W dniu 16 czerwca przekazano plac budowy 
dla wykonawcy realizującego budowę ulicy De-

Budowa i przebudowa dróg w Dębnie  
Od maja trwa przebudowa ulicy Wojska Polskiego, rozpoczęła się budowa ulicy 

Demokracji. Niebawem ruszy też remont ulicy Kościuszki. Ostrzegamy przed 
utrudnieniami w ruchu i prosimy o zachowanie ostrożności. 

mokracji. W ramach inwestycji po-
wstanie sieć kanalizacji deszczowej 
oraz droga o nawierzchni bitumicznej 
i chodniki z kostki betonowej typu 
polbruk. Nowa droga będzie gotowa 
w październiku.

Na rozstrzygnięcie czeka prze-
targ na przebudowę ulicy Kościuszki. 
Wpłynęły cztery oferty - trwa pro-
cedura wyboru wykonawcy. W tym 
roku zostanie wykonany odcinek od 
ulicy Słowackiego do ulicy Spokojnej. 
Prace rozpoczną się już na wakacje.

O wszelkich utrudnieniach infor-
mujemy za pośrednictwem strony 
internetowej www.debno.pl, www.
facebook.com/debno.gmina oraz apli-
kacji na urządzenia mobilne, którą 
można pobrać na www.debno.pl.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju 

Zadanie realizuje Starostwo Powia-
towe w Myśliborzu, ponieważ wszystkie 
chodniki powstaną wzdłuż dróg powiato-
wych. Dla bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Dębno Burmistrz Dębna wraz 
z Radą Miejską w Dębnie podjęli decyzję 
o przekazaniu znacznej kwoty na tę inwe-
stycję. 

Powstaną chodniki na wsiach
Gmina Dębno przekazała 170 tysięcy złotych dla Starostwa Powiatowego 

w Myśliborzu na budowę chodników w czterech miejscowościach na terenie gminy 
Dębno. Wyłoniono już wykonawców, podpisano umowy i niebawem rozpocznie się 
realizacja. Nowe chodniki będą gotowe do końca września. 

W Cychrach wyremontowanych zo-
stanie 215 mb chodnika. W Oborzanach 
powstanie odcinek 194 mb, zaś w War-
nicach 145 mb. Ten ostatni powstanie 
w ramach tegorocznego budżetu obywa-
telskiego. Inwestycje wykona Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. 
w Dębnie.

200 mb chodnika powstanie też 
w Krześnicy. Zadanie zrealizuje SANBUD 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
Beata Najmrodzka z Myśliborza. 

Zakończenie prac przewidziano do 
30 września br. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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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 zleconych ustawami na 
2016 r.;

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

- ogłoszenia konkursów na stano-
wiska dyrektorów przedszkoli i szkół, 
dla których Gmina Dębno jest organem 
prowadzącym;

- ustalenia wysokości dotacji dla 
niepublicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów funkcjonujących na te-
renie gminy Dębno;

- wprowadzenia procedury postę-
powania w przypadku niespełniania 
przez dzieci i młodzież obowiązku 
przedszkolnego, szkolnego i obo-
wiązku nauki;

- przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych dotyczących Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Dębno na 2017 
rok.;

- weryfikacji wniosku Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji SP. z o.o. z siedzibą w Dębnie 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków

-ogłoszenia wykazu nieruchomości 
niezabudowanej przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
- obręb Sarbinowo gm. Dębno, działka 
nr 98/3 o powierzchni 0,3606 ha - cena 
nieruchomości - 13 000,00 zł;

- 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.;

- powołania składu komisji kon-
kursowych w celu przeprowadzenia 
konkursów na kandydatów na stano-
wiska dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych z terenu gminy Dębno.;

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

 1. Na dzień 4 sierpnia 2016 roku 
został ogłoszony I przetarg ustny:

- na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrębie Sarbinowo gm. Dębno 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
działkami:

Dz. nr  479/7 pow. 0,1278 ha                    
Cena wywoławcza  30 000,00 zł 

Dz. nr  479/8 pow. 0,1278 ha                    
Cena wywoławcza  30 000,00 zł 

Dla powyższej nieruchomości pro-
wadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Myśliborzu Księga Wieczysta KW 
SZ1M/00036621/7.

   
W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dębno zatwier-
dzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 
Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 
27 maja 2010 roku działki położone 
są na obszarze oznaczonym sym-
bolem MN z przeznaczeniem na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. Działki sklasyfikowane 
są w ewidencji gruntów jako „Bp”

- na sprzedaż nieruchomości za-
budowanej położonej w obrębie Bar-
nówko gm. Dębno oznaczonej w ewi-
dencji gruntów działką:

Dz. nr  609 pow. 0,0166 ha         
Cena wywoławcza  51 500,00 zł 

Dla powyższej nieruchomości pro-

wadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Myśliborzu Księga Wieczysta 
KW SZ1M/00031143/7.

 
W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dębno zatwier-
dzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 
Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 
27 maja 2010 roku działki położone 
są na obszarze oznaczonym sym-
bolem MN z przeznaczeniem na te-
reny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. Działka sklasyfikowana 
jest w ewidencji gruntów jako „Bi”

- na oddanie w użytkowanie wie-
czyste na okres 99 lat nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrębie 6 m. Dębno oznaczonej 
w ewidencji gruntów działką

Dz. nr  409/5 pow. 0,1311 ha        
Cena wywoławcza  70 000,00 zł 

Dla powyższej nieruchomości pro-
wadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Myśliborzu Księga Wieczysta KW 
SZ1M/00035630/6

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Demokracji – Kole-
jowa miasta Dębno zatwierdzonym 
Uchwałą nr III/13/2010 Rady Miej-
skiej w Dębnie nieruchomość poło-
żona jest na obszarze oznaczonym 
symbolem 20 U z przeznaczeniem na 
cele zabudowy usługowej i magazy-
nowej.

Informacja Wydziału Realizacji 
Inwestycji o przeprowadzonych 
i planowanych postępowaniach  
o udzielenie zamówienia publicz-
nego w ramach ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych od 28.05.2015r. do 
23.06.2016 r.

Postępowania planowane:
Przebudowa ul. Kościuszki 

w Dębnie-Etap I-na odcinku od km 
0+000 do km 0+293 – przetarg nie-
ograniczony 28.06.2016 r.

W okresie, którego dotyczy infor-
macja, byłem:

21.06.2016 r. w Długoszynie na 
walnym zebraniu CZG-12.

29.06.2016 r. w Długoszynie na 
Zarządzie CZG-12.

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

Piotr Downar 
Burmistrz Dębna 

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Dębna za okres 
od 30.05.2016r. do 30.06.2016r.



1716

  Samorządowy Biuletyn Gminy DębnoSamorządowy Biuletyn Gminy Dębno

Sesja odbyła się w sali posie-
dzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie 
o godz. 15.00.

Rada podjęła uchwały:

1)  Nr XXV/174/2016  w sprawie 
uchwalenia wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych na terenie Gminy Dębno.

Głosowanie: za 15, przeciw 0, 
wstrzymało się 6.

2) Nr XXV/175/2016 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 16, przeciw 0, 
wstrzymało się 5.

3) Nr XXV/176/2016  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Myśliborskiego na moderni-
zację budynku Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickie-
wicza 33 w Dębnie

Głosowanie: za 20, przeciw 0, 
wstrzymał się 1.

4) Nr XXV/177/2016 w sprawie 

wniesienia dopłaty do jednoosobowej 
spółki gminy -Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji z o.o.

Głosowanie: za 19, przeciw 0, 
wstrzymało się 2.

5) Nr XXV/178/2016 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Dębno na lata 2016-
2026.

Głosowanie: za 16, przeciw 0, 
wstrzymało się 5.

6) Nr XXV/179/2016 w sprawie 
nadania nazwy dla ciągu pieszego na 
terenie miasta Dębna.

Głosowanie: za 21, przeciw 0.

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

Ewa Bajkiewicz
Inspektor ds. Obsługi Biura 

Rady Miejskiej w Dębnie 

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 se-
sjami,

2)  Przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej z przeprowa-
dzonych kontroli,

3)  Burmistrza Dębna z pod-
jętych działań w okresie i od 
30.05.2016 r. do 30.06.2016 r.,

4)  o funkcjonowaniu przed-
szkoli i żłobka,

5)  o przygotowaniu pla-
cówek oświatowych do akcji 
letniej.

Rada Miejska  podjęła następu-
jące uchwały:

1) Nr XXVI/180/2016 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 2016 r.

Głosowanie: za 20, przeciw 0.

2) Nr XXVI/181/2016 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Dębno na lata 2016 

-2026.
Głosowanie: za 20, przeciw 0.

3) Nr XXVI/182/2016 w sprawie 
wprowadzenia regulaminu utrzy-

mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Dębno.

Głosowanie: za 11, przeciw 0, 
wstrzymujących  się 10. 

4) Nr XXVI/183/2016 w sprawie 
szczegółowego sposobu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Głosowanie: za 21.

5) Nr XXVI/184/2016 w sprawie 
ustalenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie: za 21.
6) Nr XXVI/185/2016 

w sprawie zmiany uchwały 
nr XXX/247/2012 z dnia 29 
listopada 2012 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych na 
terenie gminy Dębno.

Głosowanie: za 16, przeciw 
1, wstrzymujących  się 4.

7) Nr XXVI/186/2016 
w sprawie ustalenia regula-

minu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Dębno.

Głosowanie: za 21.

8) Nr XXVI/187/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia dotyczącego przyjęcia przez 
Gminę Miasto Szczecin realizacji 
zadań w zakresie przyjmowania osób 
w stanie nietrzeźwości. 

Głosowanie: za 21.

INFORMACJA 
Z PRZEBIEGU XXV NADZWYCZAJNEJ SESJI  

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE Z DNIA 14 CZERWCA 
2016 ROKU. 

INFORMACJA 
Z PRZEBIEGU XXVI SESJI  RADY MIEJSKIEJ W  DĘBNIE 

Z DNIA 1 LIPCA 2016 ROKU. 
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Burmistrz Dębna, na pod-
stawie §1 pkt.  3 Uchwały Rady 
Miejskiej w Dębnie NrV/22/2015 
z dnia 26 lutego 2015 roku 
w sprawie: trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej 
i Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Dębno zawiadamia 
o rozpoczęciu prac:

1.nad budżetem na 2017 rok
2.nad weryfikacją Wielolet-

niej Prognozy Finansowej.

Rozpoczynają się prace 
nad projektem budżetu na 2017 rok

Do 10 sierpnia br. można składać wnioski w sprawie wprowadzenia do budżetu 
zadań, uznanych za konieczne do zrealizowania w nadchodzącym roku budżetowym 
oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informujmy 
o możliwości składania do Burmi-
strza Dębna wniosków w sprawie 
wprowadzania zadań bieżących do 
realizacji w budżecie w 2017 roku, 
w terminie do 10 sierpnia 2016 
roku  pod adresem:

Burmistrz  Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno
Wydział

 Finansowo - Budżetowy

Ponadto informujemy o możli-
wości składania do Burmistrza Dębna 
wniosków w sprawie propozycji 
zadań inwestycyjnych w celu zapla-
nowania ich realizacji w budżecie na 
2017 rok oraz Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, w terminie do 10 sierpnia 
2016 roku  pod adresem:

Burmistrz Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno
Wydział Realizacji  Inwestycji

9) Nr XXVI/188/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na rzecz osób, które 
korzystały jako ostatnie z prawa do 
nieruchomości na podstawie umowy 
dzierżawy przez okres 3 lat. 

Głosowanie: za 21.

10) Nr XXVI/189/2016 w spra-
wie zmieniająca uchwałę 
nr XXXI/259/2012 Rady Miejskiej 
w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Dębno na 
stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich granic i numerów oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych.

Głosowanie: za 21.

11) Nr XXVI/190/2016 w spra-
wie zmieniająca uchwałę 
nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej 
w Dębnie z dnia 25 października 2012 
r. w sprawie podziału Gminy Dębno 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. 

Głosowanie: za 21.

12) Nr XXVI/191/2016 w sprawie 
nadania medalu pamiątkowego “Za-
służony dla MiG Dębno” Krzyszto-
fowi Maciaszkowi.

Głosowanie: za 21.

13) Nr XXVI/192/2016 w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego 
utrzymania spójności terytorialnej 
województwa zachodniopomor-
skiego.

Głosowanie: za 5, przeciw 0, 
wstrzymujących  się 5.

Protokół z przebiegu XXVI sesji 
jest do wglądu w Biurze Rady, a po 
jego przyjęciu na następnej sesji Rady 
Miejskiej  będzie dostępny na stronie 
BIP.  

Ewa Bajkiewicz
Inspektor ds. Obsługi Biura 

Rady Miejskiej w Dębnie 
    

Masz pomysł!!?? Zgłoś za-
danie na formularzu zgodnym 
z Zarządzeniem Burmistrza Dębna 
poparte przez minimum 15 miesz-
kańców z terenu Gminy Dębno do 
18.09.2016 r. 

Następnie Zespół powołany 
przez Burmistrza Dębna dokona 
oceny formalnej zgłoszonych 
zadań.

Kolejnym etapem będzie gło-
sowanie na wybrane zadania 

Zgłoś zadanie do budżetu obywatelskiego
Zapraszamy do współdecydowania o podziale środków dostępnych w ramach 

budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Udział mogą wziąć mieszkańcy gminy, którzy 
ukończyli 16 rok życia. Kwota do rozdysponowania to 300 tys. złotych. Na propozycje 
czekamy do 18.09.2016 r.

w terminie od 02.11.2016 r. do 
16.11.2016 r.  poprzez: 

- Wrzucenie karty do głoso-
wania do urny w Urzędzie Miej-
skim w Dębnie lub Dębnowskim 
Ośrodku Kultury w Dębnie, 

- Wysłanie karty do głoso-
wania na adres Urzędu Miejskiego 
w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 
Dębno(decyduje data wpływu),

- Wysłanie karty do głosowania 

pocztą elektroniczną na adres 
bo@debno.pl. 

Szczegółowe informacje do-
stępne są na www.debno.pl oraz 
www.facebook.com/debno.gmina

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do punktu konsul-

tacyjnego: Urząd Miejski w Dębnie 
pok. nr 10 pani Renata Jarmuszka-
Izak
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Zdarzenie miało miejsce 20 maja 
br. 17 – letni Oskar Wójt i 16- letni 
Krzysztof Skowysz spędzali popo-
łudnie na plaży miejskiej w Dębnie. 
– Siedzieliśmy na pomoście, gdy zo-
baczyliśmy starszą panią w wodzie. 
Od razu pobiegliśmy w jej kierunku. 
Gdy dobiegliśmy prąd zniósł ją już 
od brzegu – mówi Oskar. Gdy oka-
zało się, że kobieta topi się chłopak 
bez wahania wskoczył do wody, a za 
nim Krzysztof. Razem udało im się 
wyciągnąć kobietę na brzeg, a po 
chwili przybyły osoby z jej rodziny 
i wezwały pomoc medyczną. 

Jak się okazało kobieta mieszka 
w jednym z domów przy ulicy Grun-
waldzkiej, schyliła się nad brzegiem 
jeziora i poślizgnęła, wpadając do 
wody. Nie potrafi pływać, więc gdy 
prąd ją ściągnął głębiej, zachłysnęła 
się wodą i szybko zaczęła się topić. 

O całej sprawie szkoła dowie-
działa się dopiero, gdy siostra urato-
wanej mieszkanki Dębna poinformo-
wała dyrekcję. – Gdy rozmawiałam 
z chłopcami stwierdzili, że to był 
odruch tak naturalny, że zrobili to, 
co słuszne. Nie widzą w tym nic 

Uczniowie z dębnowskiego ogólniaka 
uratowali tonącą kobietę
Kobietę w wodzie zauważyło dwóch uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Dębnie, którzy bez zastanowienia ruszyli jej na pomoc. Ta szybka i odważna 
decyzja uratowała życie 70 – letniej mieszkance Dębna. Burmistrz Dębna Piotr Downar 
podczas zakończenia roku szkolnego podziękował i wręczył młodym chłopcom 
nagrody rzeczowe.

nadzwyczajnego, czym mieliby się 
chwalić, dlatego milczeli. To do-
brzy i skromni uczniowie – powie-
działa Ewelina Kowalska, pedagog 
szkolna. 

Z relacji uczniów dowiedzie-
liśmy się, że całemu zdarzeniu przy-
glądały się inne osoby, ale nikt nie 

pomógł, ani nie wezwał pomocy. 
Nie wiadomo, jak skończyłoby się 
wydarzenie, gdyby nie postawa 
dwóch młodych chłopaków: Oskara 
i Krzysztofa. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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Projekt realizowany będzie od 
lipca do grudnia 2016 r. Zakłada 
kontynuację działań rozpoczętych 
w Różańsku w 2014 r., rozbudowanie 
oferty edukacyjnej o szereg nowych 
aktywności i przede wszystkich roz-
szerzenie zakresu terytorialnego o trzy 
kolejne wsie: Cychry, Krześnicę oraz 
Warnice.

- Naszą ambicją jest transfer mo-
delowych rozwiązań, które sprawdziły 
się w Różańsku, próba aktywizacji 
społecznej kolejnych kilkudziesięciu 

osób z niewielkich społeczności - in-
formuje Maciej Patynowski - inicjator 
przedsięwzięcia.

Działaniami projektowymi obję-
tych zostanie co najmniej 110 osób 
z wieku 60+. W proponowanej ofercie 
znajdą się m.in.:

- “Kijki i w nogi!” - cykl treningów 
nordic-walking 

- “Trening ciała i umysłu” - kurs 
profilaktyczny 

- “Zaproś wnuka na fejsbuka” 
- nauka podstaw obsługi komputera 
i korzystania z internetu 

- “Wiejski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku” - cykl cotygodniowych wy-
kładów i spotkań z ciekawymi ludźmi 

Pora Seniora w gminie Dębno!
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację w kwocie 

ponad 150 tys. złotych na realizację w naszej gminie drugiej edycji projektu “Pora 
Seniora”! 

- “Bezpieczeństwo seniora w ruchu 
drogowym” - szkolenie 

- “Mamy nadciśnienie na wiedzę” 
- szkolenie z pierwszej pomocy przed-
medycznej 

- “Decoupage” - warsztaty arty-
styczne 

- “Róże Różańska utrwalone w ce-
ramice” - warsztaty ceramiczne

- “Warnickie kasztanowce utrwa-
lone w ceramice” - warsztaty cera-
miczne

- “Ludowość w Polsce Zachod-

niej” - warsztaty etnograficzne 
- “Bezpieczne finanse seniora” - 

szkolenie 
- “Magiczny Kraków” - wycieczka 

edukacyjno-integracyjna 
- “Bal Seniora” - międzywiejska 

zabawa integracyjna
- “Nestor wędkarstwa” - między-

wiejski turniej w wędkarstwie spławi-
kowym

- “Weekendy z kulturą” - wyjazdy 
integracyjne do instytucji kultury 
(kino, filharmonia, teatr).

W sumie ponad 350 godzin różno-
rodnych aktywności!

W ramach projektu odbędzie się 
także szkolenie dla senioralnych dzia-

łaczy społecznych, a część budżetu 
(blisko 5000 zł) przeznaczona zostanie 
na dofinansowanie co najmniej 6 ini-
cjatyw oddolnych wymyślonych i rea-
lizowanych przez naszych seniorów. 

Nadbudowę do projektu stanowić 
będzie natomiast nagranie trzech 
filmów dokumentalnych z udziałem 
seniorów. Uczestnictwo w nagrywaniu 
filmów pozwoli na społeczne zaanga-
żowanie przedstawicieli najstarszej 
generacji mieszkańców, budowanie 
pozytywnego wizerunku osób star-

szych, wspieranie ich podmiotowości.
Dotacja na realizację tego unikato-

wego przedsięwzięcia przyznana zo-
stała w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych w 2016 r. Projekt “Pora Se-
niora w gminie Dębno” przygotowany 
przez Polską Fundację Społeczeń-
stwa Przedsiębiorczego znalazł się na 
8. pozycji w kraju (ex aequo) na 683 
złożone projekty, zdobywając 196 
punktów (na 200 możliwych).

Informacji o projekcie udziela 
Maciej Patynowski (tel. 91 350 82 62, 
biuro@pfsp.pl). 
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Pomoc w zakupie podręcz-
ników i materiałów dydaktycznych 
przysługuje uczniom niepełno-
sprawnym. Zmiany w funkcjonowaniu 
programu związane są z wprowadza-
niem do szkół podręczników dotowa-
nych (darmowych w nauczaniu po-
czątkowym). Dofinansowanie można, 
więc uzyskać dla uczniów tych klas, 
w których za zakup podręczników od-
powiedzialni są rodzice.

Celem Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2016 r. - „Wy-
prawka szkolna” jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych i wspieranie 
rozwoju edukacyjnego uczniów 
przez dofinansowanie zakupu pod-
ręczników, w tym podręczników, 
a w przypadku uczniów  z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym - także 
zakupu materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2016/2017 
pomoc w formie dofinansowania za-
kupu podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym do kształcenia spe-
cjalnego lub podręczników do kształ-
cenia w zawodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właś-
ciwego do spraw oświaty i wycho-
wania skierowana jest do uczniów: 

- słabowidzących, 
- niesłyszących, 
- słabosłyszących, 
- z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu lekkim, 
- z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, 

- z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, 

- z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,  

- z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjal-
nego, o którym mowa w art. 71b  
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156. 
j.t., ze zm.) uczęszczających w roku 
szkolnym 2016/2017 do: klas VI 
szkół podstawowych, klas III gim-
nazjów, szkół ponadgimnazjalnych: 

Wyprawka szkolna 2016-2017
Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie 

program  „Wyprawka szkolna”. Zmienią się jednak jego zasady.
zasadniczych szkół zawodowych, li-
ceów ogólnokształcących, techników 
lub szkół specjalnych przysposabia-
jących do pracy dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, lub do klas VI ogól-
nokształcących szkół muzycznych 
I stopnia, klas III-VI ogólnokształ-
cących szkół muzycznych II stopnia, 
klas III-VI ogólnokształcących szkół 
sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogól-
nokształcących szkół baletowych lub 
liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 
uczęszczających w roku szkolnym 
2016/2017 do: 

1.klas I-III* i VI szkół podstawo-
wych, 

2.klas III gimnazjów,
3.szkół ponadgimnazjalnych,
dofinansowanie obejmuje również 

zakup materiałów edukacyjnych**, 
o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy 
o systemie oświaty.

*w przypadku, gdy uczniowie ci 
nie korzystają z podręcznika do zajęć 
z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i spo-
łecznej, zapewnionego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania

**materiał edukacyjny - materiał 
zastępujący lub uzupełniający pod-
ręcznik, umożliwiający realizację 
programu nauczania, mający postać 
papierową lub elektroniczną.

Jak ubiegać się o pomoc?
Aby ubiegać się o pomoc na 

zakup podręczników – „Wyprawkę 
szkolną” - należy złożyć do dyrektora 
szkoły wniosek w terminie do dnia 
02 września 2016 roku.

Kto może złożyć wniosek?
Pomoc udzielana jest na wniosek 

rodziców ucznia (prawnych opie-
kunów, rodziców zastępczych, 
osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka), pełnoletniego ucznia, 
a także na wniosek nauczyciela, pra-
cownika socjalnego lub innej osoby, 

za zgodą rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych, 
osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o wyprawkę szkolną na-

leży złożyć w terminie do 02 września 
2016r. w szkole, do której uczęszcza 
uczeń.

Jakie dokumenty należy dołą-
czyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć 
kserokopię aktualnego orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy o systemie oświaty, wyda-
nego przez publiczną poradnię psy-
chologiczno-pedagogiczną, w tym 
poradnię specjalistyczną.

W jaki sposób wyprawka 
szkolna jest realizowana?

Po otrzymaniu pozytywnej de-
cyzji Dyrektora Szkoły i okazaniu 
dowodu zakupu podręczników (fak-
tury VAT wystawionej imiennie na 
ucznia, rodzica, rachunku, paragonu 
lub oświadczenia o zakupie podręcz-
ników), rodzice uczniów otrzymają 
zwrot kosztów ich zakupu. 

Zwrot wnioskodawcom kosztu 
zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego lub kształcenia w zawo-
dach, w tym podręczników do kształ-
cenia specjalnego, a w przypadku 
uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przy-
padku, gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym rów-
nież materiałów edukacyjnych do-
konywany będzie do 18 listopada 
2016 r.

Podstawa prawna: Projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowych wa-
runków udzielania pomocy finan-
sowej uczniom na zakup podręcz-
ników i materiałów edukacyjnych.

Anna Dutkiewicz
Inspektor ds. oświaty

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Dębnie
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*w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matema-
tycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dofinansowanie do zakupu podręczników według projektu będzie wynosić: 
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Konkurs skierowany był do 
przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy 
Dębno. Na konkurs wpłynęły 83 
prace w następujących kategoriach:

- przedszkole – 15 prac;

Konkurs plastyczny 
„Moja miejscowość przyszłości” 
rozstrzygnięty 

W dniu 21 czerwca br. rozstrzygnięto I konkurs plastyczny miast partnerskich 
Dębno – Nowy Tomyśl pn. „Moja miejscowość przyszłości”. Kuratorem konkursu był 
Leszek Włodkowski – Moszej. Nagrody ufundowane przez Burmistrz Dębna Piotra 
Downara, zostały wręczone na zakończenie roku szkolnego.

W kategorii przedszkola: 
I miejsce: Hanna Jacura (Przed-

szkole nr 2 w Dębnie), opiekun: Ewa 
Linek

II miejsce: Ola Grabowska 
(Przedszkole nr 1 w Dębnie), opiekun: 
Beata Dembkowska

III miejsce: Oliwia Brzostowska 
(Przedszkole nr 2 w Dębnie), opiekun: 
Ewa Linek

Wyróżnienie: Amelia Czajka 
(Przedszkole nr 1 w Dębnie), opiekun: 
Beata Dembkowska

-szkoła podstawowa klasy  I-III 
– 23 prace; 

-szkoła podstawowa klasy IV 
– VI – 45 prac.

21 czerwca podczas posiedzenia 
komisji oceniającej, w składzie: Le-

szek Włodkowski - Moszej Prze-
wodniczący oraz członkowie: Wło-
dzimierz Browiński, Emilia Jenda, 
Barbara Rzechółka postanowiła na-
grodzić:
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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

W kategorii szkoły podstawowe 
klasy  I-III

I miejsce: Karolina Radziukie-
wicz (Szkoła Podstawowa w Cy-
chrach), opiekun: Sylwia Skórska

II miejsce: Kinga Jasińska 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie), 
opiekun: Iwona Grzegorczyk

III miejsce:  Oliwia Skołuda 
(Szkoła Podstawowa w Sarbinowie), 
opiekun: Izabela Radziszewska

Wyróżnienie: Cyprian Maj-
chrowski (Szkoła Podstawowa w Sar-
binowie), opiekun: Sylwia Urbaniak.

Hanna Kaźmierczyk (Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Dębnie), opiekun: 
Anna Wujda

W kategorii szkoły podstawowe 
klasy IV – VI

I miejsce: Filip Niwiński (Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Dębnie), opiekun: 
Małgorzata Żarkowska-Miałszygrosz

II miejsce: Roksana Frankiewicz 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie), 
opiekun: Katarzyna Symeniuk

III miejsce: Nikodem Żywicki 
(Szkoła Podstawowa w Sarbinowie), 
opiekun: Sylwia Urbaniak

Wyróżnienie: Jakub Sayeed 
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie), 
opiekun: Joanna Wolska. Magdalena 
Słowińska (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Dębnie), opiekun: Joanna Wolska
Szymon Wilman (Szkoła Podstawowa 
w Cychrach), opiekun: Sylwia Skórska

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SOCJALNE
Burmistrz Dębna uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym będzie można pobierać od dnia 01 września 2016 roku
i składać w terminie do 15 września 2016r. (uczniowie) 

oraz do 15 października 2016 r. (słuchacze)
w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Droga Zielona 1, pokój 208

Galeria nagrodzonych prac na www.debno.pl i www.facebook.com/debno.gmina. 


