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Prace polegające na demontażu, 
pakowaniu, transporcie i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Dębno przeprowadzono 
w dniach od 30 maja do 31 sierpnia 
2016 r. Łącznie usunięto 65,85 ton 
tego rodzaju odpadów, w tym 37 ton 
to wyroby zalegające na terenie dwu-
dziestu nieruchomości, a 28,5 tony po-
chodziło z siedemnastu azbestowych 
pokryć dachowych. Miejscowości, 
w których usuwano azbest to: Dębno, 
Różańsko, Dolsk, Sarbinowo, Krześ-
nica, Młyniska, Ostrowiec, Smolnica, 
Warnice, Grzymiradz i Bogusław.

Podstawowym celem realizacji 
zadania była pomoc mieszkańcom 
gminy Dębno, którzy wyroby zawie-
rające azbest użyli jako pokrycie da-

chowe budynków mieszkalnych lub 
gospodarczych. W wielu przypadkach 
odpady były zdeponowane na terenie 
nieruchomości i zalegały tam od lat. 
Problem ich usunięcia, czyli przeka-
zania do utylizacji wynikał przede 
wszystkim z braku środków finanso-
wych na ten cel.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Dębno” wpisane jest w „Program 
usuwania wyrobów zawierających az-
best na terenie Gminy Dębno na lata 
2011-2032”, który przyjęty został 

uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie 
Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 
2011 r.  

Gmina Dębno zadanie zrealizo-
wała dzięki 100% dofinansowaniu 
ze środków WFOŚiGW w Szcze-
cinie. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
28443 zł. 

Wyroby zawierające azbest usu-
nięto i zlikwidowano w bezpieczny 
sposób. Tym samym realizacja za-
dania pozwoliła na osiągnięcie efektu 
ekologicznego, co wpłynie pozy-
tywnie przede wszystkim na bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców. 

Prace wykonała na podstawie 
umowy z Gminą Dębno firma EKO24 
Barbara Plewko z Dębna. Odpady zo-
stały przewiezione na składowisko 

Mniej azbestu na terenie gminy
W tym roku kolejne budynki na terenie gminy Dębno pozbawiono szkodliwych 

azbestowych pokryć. W sumie usunięto prawie sześćdziesiąt sześć ton wyrobów 
zawierających azbest. Na jego utylizację gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

odpadów niebezpiecznych w miej-
scowości Dalsze k. Myśliborza.

W wyniku przeprowadzonej 
w sierpniu 2014 r. aktualizacji in-
wentaryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie Gminy Dębno 
potwierdzono, że na terenie miasta 
i gminy Dębno występuje 
95003,02 m2 czyli 1.058,203 Mg 
wyrobów zawierających azbest 
w 723 lokalizacjach. 

Od 2013 roku, dzięki corocznym 
akcjom, z terenu gminy pozbyto 
się 251 ton odpadów zawierających 
szkodliwy azbest. W tym czasie 142 
gospodarstwa domowe skorzystały 
z bezpłatnej utylizacji tych wyrobów. 
To demontaż azbestowych pokryć 
dachowych z 64 nieruchomości oraz 
zalegających odpadów z 78 nierucho-
mości. Na ten cel pozyskano już do-
tację w wysokości 118516,60 złotych 
z WFOŚiGW w Szczecinie, natomiast 
kwotę 17648,12 złotych pokryto z bu-
dżetu gminy. 

Zachęcamy właścicieli nierucho-
mości do wzięcia udziału w Programie 
usuwania azbestu w roku 2017. Przy-
pominamy, że wystarczy złożyć od-
powiedni wniosek do urzędu. Gmina 
szuka firmę i rozlicza wykonawcę, 
który zajmie się utylizacją. Właściciel 
budynku musi jedynie zadbać o nowy 
dach. 

Barbara Rzechółka 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

i Ochrony Środowiska
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Informujemy, że Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie 
im. A. Dobrowolskiego w 2016 r. 
uzyskała dotację z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 
2 ,,Infrastruktura Bibliotek 2016-
2020”, na zadanie pn. „Remont Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Dębnie im. Antoniego Dobro-
wolskiego”.

Zakres projektu obejmuje re-

mont ścian piwnic oraz wykonanie 
przepony w postaci iniekcji, na-
prawę izolacji zewnętrznej bu-
dynku, malowanie pomieszczeń 
bibliotecznych, zakup wyposażenia 
oraz promocję zadania.

Celem zadania jest stworzenie 
korzystniejszych warunków dla 
prowadzenia działalności statu-
towej, poprawienia infrastruktury 
biblioteki oraz unowocześnienia 
i polepszenia standardów estetycz-
nych.

Całkowity przewidywalny 
koszt realizacji zadania wynosi 
285 700,00 zł (pozyskana dotacja 
z MKiDN: 214 275,00 zł; dotacja 
celowa z budżetu Gminy Dębno 
i środków finansowych biblioteki: 
71 425,00 zł; termin realizacji za-
dania: do 12.12.2016 r.).

W związku z trwającym re-
montem w budynku biblioteki do 
końca roku mogą wystąpić krótko-
trwałe ograniczenia w korzystaniu 
ze zbiorów bibliotecznych. Do-
tyczy to następujących agend: Dział 
Zbiorów Regionalnych, Ośrodek 
Informacji Gospodarczej i Prawnej, 
Oddział Dziecięcy oraz Czytelnia 
Internetowa. 

Wypożyczalnia Główna i Czy-
telnia dla Dorosłych będą miały 
ograniczony dostęp do maga-
zynów.

Przepraszamy wszystkich Czy-
telników za utrudnienia.

O wszelkich zmianach i utrud-
nieniach będziemy informować na 
naszej stronie internetowej www.
biblioteka.debno.com.pl

Monika Piotrowska
Dyrektor BPMiG w Dębnie 

Zakończyła się modernizacja 
mostu nad rzeką Kosą przy ulicy Sło-
wackiego. Remont obiektu był ko-
nieczny, ponieważ po intensywnych 
opadach zostały podmyte skarpy 
i powstała pustka pod płytą mostu, 
wskutek czego zapadł się chodnik. 

W ramach inwestycji przebudo-
wano skarpy z wykonaniem ścieków 
skarpowych i schodów umożliwiają-
cych ich konserwację. Ponadto napra-
wiono spękaną wylewkę betonową 
mostu i dokonano renowacji ele-
mentów betonowych mostu. Zadanie 
kosztowało 100 tysięcy złotych i sfi-
nansowane zostało z budżetu gminy. 

Andrzej Kornaś 
Kierownik Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej

Wyremontowano most przy ulicy Słowackiego

Trwa remont w dębnowskiej bibliotece
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego uzyskała 

dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. 
Pozyskane środki pozwolą przeprowadzić remont pomieszczeń piwnicy i wykonać 
izolację zewnętrzną budynku. 
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To kolejne dary, które trafiły 
do szpitala w Dębnie. Od początku 
działania WOŚP – u do placówki 
trafił sprzęt o wartości około 435 ty-
sięcy złotych. Od kilku lat Orkiestra 
zbiera pieniądze na potrzeby ludzi 
w podeszłym wieku. Społeczeń-
stwo się starzeje, dlatego tak ważne 
jest tworzenie komfortowych wa-
runków pobytu dla pacjentów po-
trzebujących pomocy. 

- Wystąpiliśmy do WOŚP z wnio-
skiem o przydzielenie sprzętu ko-
niecznego do pielęgnacji starszych, 
obłożnie chorych osób. Cieszymy 
się, że dzięki przekazanym łóżkom 
uda się poprawić komfort naszych 
pacjentów – mówi Oskar Skiba 
Prezes Zarządu. 

Łóżka szpitalne wyposażone 
są w elektryczną regulację wyso-
kości leża i dostosowane do pracy 
w sposób przerywany. Każde z łóżek 
posiada: cztery oddzielne sekcje, 
ruchome sekcje pleców i nóg, elek-
tryczne sterowanie pozycją sekcji 
pleców i nóg, mechaniczną regu-
lację części podudzia, jednoczesną 
regulację sekcji pleców i nóg, bez-
stopniową elektryczną regulację 
wysokości i pochylenia łóżka (Tren-
delenburg, anty- Trendelenburg) 

oraz funkcję autoregresji - system 
przeciwodleżynowy (opcjonalnie). 
- Łóżko obsługiwane jest za pomocą 
10 - przyciskowego pilota. Możli-
wość elektrycznego dopasowania  
pozycji i wysokości łóżka ułatwia 
pracę opiekuna – tłumaczy Ewa 
Kwiatkowska Kierownik Zakładu 
Opiekuńczo -Leczniczego. 

W zestawie  do każdego łóżka 
zamontowano również wysięgnik 
z uchwytem, wieszak do kroplówki 

oraz materac HYPER FOAM II 
zapobiegający odleżynom do IV 
stopnia włącznie. Do kompletu, 
w terminie do 15 listopada dostar-
czone zostaną również szafki. 

To nie jedyne dary, które 
otrzymał dębnowski szpital w tym 
roku. - W sierpniu WOŚP przekazał 
nam dwa materace przeciwodleży-
nowe typu AUTO Logic 110, prze-
znaczone dla pacjentów, znajdują-
cych się w bardzo ciężkim stanie. 
Ich stosowanie zwiększa możliwości 
poprawy opieki nad chorym długo-
trwale unieruchomionym – mówi 
Ewa Kwiatkowska. Wartość tego 
sprzętu to około 14 tysięcy zło-
tych. – Cieszy nas że, teraz wszyscy 
nasi pacjenci mają już materace 
przeciwodleżynowe, co jest bardzo 
ważne w przypadku obłożnej cho-
roby – dodaje kierownik ZOL-u. 

Zakład Opiekuńczo – Lecz-
niczy w dębnowskim szpitalu ma 
49 miejsc. W tej chwili oddział ma 
pełne obłożenie, co świadczy o tym, 
że zapotrzebowanie na tego rodzaju 
świadczenia jest bardzo duże.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju 

Dary  WOŚP dla  dębnowskiego szpitala
19 października br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała czterdzieści 

dziewięć nowoczesnych, sterowanych pilotem łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. Do kompletu dostarczono również 
materace przeciwodleżynowe. 
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Z treścią pisma mieszkańcy mogą 
zapoznać się na stronie internetowej 
www.debno.pl. Jednocześnie przed-
stawiamy Państwu procedurę zatwier-
dzenia ww. taryf.  

Procedura zatwierdzania taryf 
wynika z ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków. W schemacie 
wygląda to następująco:

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne w terminie 70 dni przed 
planowaną datą wejścia taryf w życie 
przedstawia radzie gminy wniosek 
o ich zatwierdzenie.

- Do wniosku o zatwierdzenie ta-
ryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne dołącza szczegółową 
kalkulację cen i stawek opłat oraz ak-
tualny plan.

- Burmistrz sprawdza, czy taryfy 
i plan zostały opracowane zgodnie 

z przepisami ustawy, i weryfikuje 
koszty,  pod względem celowości ich 
ponoszenia.

- Rada gminy podejmuje uchwałę 
o zatwierdzeniu taryfy w terminie 45 
dni od dnia złożenia wniosku albo 
o odmowie zatwierdzenia jeżeli zo-
stały one sporządzone niezgodnie 
z przepisami.

- Rada gminy może podjąć 
uchwałę o dopłacie dla jednej, wybra-
nych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu.

- Jeżeli rada gminy nie podejmie 
uchwały w terminie 45 dni, wchodzą 
one w życie po upływie 70 dni od dnia 
złożenia wniosku o zatwierdzenie 
taryf określonych przez przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Taryfy obowiązują przez 1 rok.
- W tym roku po dokonanej 

przeze mnie weryfikacji taryf rada 
miejska nie znalazła uchybień, 
jednak nie podjęła uchwały na sesji 
w dniu 1 lipca 2016 r., uważając, że 
jest ona za wysoka. Zgodnie z pro-
cedurą ich kolejnym działaniem 
było podjęcie uchwały o dopłacie 
do przedstawionych taryf. Jednak 
ani na komisjach, ani na sesji taki 
wniosek nie został zgłoszony. Dla-
tego nowe taryfy weszły w życie 
– tłumaczy Piotr Downar Burmistrz 
Dębna. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z treścią pisma złożonego przez rad-
nego Grzegorza Kulbickiego oraz 
udzielonej odpowiedzi przez Burmi-
strza Dębna na stronie internetowej 
www.debno.pl w zakładce: Ważne.  

Wydział
Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru 

W ramach zadania powstanie od-
cinek wodociągu o długości około 
820 mb oraz blisko kilometrowy od-
cinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków. 

Wykonanie przedsięwzięcia ma 
nastąpić w przeciągu 150 dni od roz-
poczęcia robót. 

Wydział Planowania i Rozwoju 

Zasady ustalania taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie wody

Radny Rady Miejskiej w Dębnie Grzegorz Kulbicki, w imieniu części mieszkańców 
gminy złożył protest obywatelski, dotyczący zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.09.2016 r. 
do 31.08.2017 r. Burmistrz Dębna udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

Wybudują sieci 
wodociągowe 
i sanitarne

Wyłoniono wykonawcę na 
budowę odcinka wodociągu 
oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Kole-
jowej, Usługowej i  Leśnej 
w Dębnie. Najkorzystniejszą 
ofertę – na kwotę 459 463 
złotych -  złożyła firma MK 
Krawiec Sp. z o.o. z Dębna. 

Do nagrody i wyróżnień mogą 
być zgłaszane osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej, or-
ganizacje pozarządowe oraz instytucje 
działające na terenie Gminy Dębno, 
które uzyskały szczególnie znaczące 
osiągnięcia, mające znaczenie dla 
Gminy Dębno lub jej mieszkańców, 
a w szczególności te, które: 

- przyczyniły się do promocji 
osiągnięć Gminy Dębno w kraju lub 
za granicą;

- przyczyniły się do rozwoju spo-
łecznego, gospodarczego lub kultu-
ralnego gminy;

- przysporzyły gminie korzyści 
materialnych i duchowych.

Zachęcam organizacje, sto-
warzyszenia, osoby prawne, 

Burmistrz Dębna
ogłasza nabór wniosków 

o Nagrodę Roku „Złoty Dąb”
a także grupy mieszkańców  
o wytypowanie kandydatów, którzy 
w mijającym roku szczególnie zasłu-
żyli się dla naszej gminy.

 
Wnioski należy składać w sekre-

tariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie 
do dnia 20.12.2016 r.

Regulamin oraz wniosek znajdą 
Państwo na stronie internetowej: 
www.debno.pl w zakładce: Miesz-
kaniec – Urząd Miasta – Symbole 
– Złoty Dąb. 

Licząc na współpracę gorąco za-
chęcam do udziału w konkursie.

Burmistrz Dębna
Piotr Downar
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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 in-
nych zadań zleconych ustawami na 
2016 r.;

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

- ustalenia wysokości dotacji dla 
Niepublicznego Przedszkola Specjal-
nego Towarzystwa Salezjańskiego 
im. Św. Jana Bosko w Dębnie na 
2016 rok;

- przeprowadzenia konsultacji pro-
jektu uchwały dotyczącego przyjęcia 
„Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Dębno na 2017 rok”;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym – Różańsko 
107 mieszkanie o pow. 54,36m2 cena 
nieruchomości 48.378zł;

- wykupu prawa własności działek 
oznaczonych w ewidencji gruntów 
numerami 253/12 o powierzchni 

0,2277 ha i 253-27 o powierzchni 
0,2972 ha położonymi w obrębie 
0008 Grzymiradz gm. Dębno;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości niezabudowanej przezna-
czonej do oddania w użytkowanie 
wieczyste w drodze przetargowej 
(obręb 5 m. Dębno, działka nr 1076 
o powierzchni 0,6975 ha, cena nieru-
chomości - 715 000,00 zł.);

- zmiany budżetu 
i wprowadzenia zmian do 
układu wykonawczego 
budżetu Gminy Dębno 
na 2016 rok oraz zmiany 
w planie finansowym 
zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych 
zadań zleconych usta-
wami na 2016 r.

Informacja Wydziału 
Gospodarki Nierucho-
mościami i Ochrony 
Środowiska dotycząca 
przetargów i rokowań 
na sprzedaż nierucho-
mości.

W dniu 21 paździer-
nika 2016 roku odbył się:

I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż 4/24 udziału w nieru-

chomości gruntowej zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym i 3 budynkami 
gospodarczymi położonej w obrębie 
Cychry przy ul. Jana Pawła II 67 ozna-
czonej w ewidencji gruntów działką 
345 o pow. 0,4341 ha.

Cena wywoławcza 4/24 udziału - 
39 000,00 zł

Nabywcą udziału w nierucho-
mości zostali małżonkowie Roman 
i Joanna Lewko, którzy zaoferowali 
cenę w wysokości 39 390,00zł.

II publiczny przetarg ustny nie-
ograniczony 

- 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 40 000,00 zł 
Przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym, ponieważ  nikt nie 
wpłacił wadium i nie przystąpił do 
przetargu.

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 28.09.2016 r. do 
26.10.2016 r.

Postępowania zakończone 
i w toku:

1.Budowa placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych w gminie 
Dębno - przetarg nieograniczony 
z 19.09.2016r. Złożono siedem ofert, 
dwie odrzucono. Wykonawcą robót 
jest GRUPA HYDRO Sp.z o.o. Sp. 
K. z Mosiny za cenę 180.871,50 zł. 
Przewidywany  termin wykonania 
ok.15.12.2016 r.

2. Budowa odcinka wodociągu 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kolejowej, Usługowej i Leśnej 
w Dębnie – przetarg nieograniczony 
z 27.09.2016r., postępowanie nie jest 
zakończone.

3. Budowa ogrodzenia przed-
szkola nr 2 w Dębnie – przetarg 
nieograniczony z 28.09.2016r. Nie 
złożono ofert.

W okresie, którego dotyczy in-
formacja, byłem:

- 30.09. w Długoszynie na Ze-
braniu Walnym CZG12.

- 4.10. w Barlinku w sprawie kon-
traktu samorządowego.

- 17.10. w Długoszynie na posie-
dzeniu Zarządu CZG12.

- 20.10. w Szczecinie na konfe-
rencji dot. strefy ekonomicznej.

- 21.10 na uroczystości 10 - lecia 
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

- 26.10. w Groß Pinnow (Niemcy) 
na podpisaniu porozumienia w sprawie 
projektu dot. edukacji języka niemie-
ckiego w szkołach. 

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

Piotr Downar
Burmistrz Dębna 

za okres od 29.09.2016r. do 26.10.2016r.

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Dębna  
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Sesja Rady Miejskiej w Dębnie 
odbyła się w sali posiedzeń w Urzę-
dzie Miejskim w Dębnie. 

Obecnych radnych  było  19. 

Rada zapoznała się z informa-
cjami:

1)Burmistrza Dębna  z podjętych 
działań za okres od 29.09.2016 r. do 
26.10.2016 r.

2)Przewodniczącego RM  z dzia-
łań między sesjami.

3)Przewodniczącego RM oraz 
Burmistrza Dębna z przeprowa-
dzonej analizy oświadczeń majątko-
wych. 

4) Z pracy szkół w roku szkolnym 
2015/2016 i perspektywy funkcjo-

nowania  oświaty w Gminie Dębno.

Rada podjęła następujące 
uchwały:

1)Nr XXX/208/2016 w sprawie 
zmiany w uchwale RM w Dębnie 
nr XVIII/121/2015 z dnia 
22.12.2015r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy na rok 2016. 

Głosowanie: za 19

2)Nr XXX/209/2016 w sprawie 
określenia wzorów formularzy de-
klaracji i informacji na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny i po-
datek leśny. 

Głosowanie: za 19

3)Nr XXX/210/2016 w sprawie 
określenia wysokości stawek po-

INFORMACJA Z PRZEBIEGU XXX SESJI 
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

datku od nieruchomości. 
Głosowanie: za 19

4)Nr XXX/211/2016 w sprawie 
obniżenia ceny żyta do celów wy-
miary podatku rolnego na 2017 r. 

Głosowanie: za 19

5)  Nr XXX/212/2016 w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicz-
nego. 

 Głosowanie: za 19

Protokół został sporządzony 
i wyłożony do wglądu w Biurze 
Rady. Zostanie opublikowany  na 
stronie BIP po przyjęciu go przez 
Radę Miejską na następnej sesji. 

Ewa Bajkiewicz
inspektor ds. obsługi Biura 

Rady Miejskiej w Dębnie 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie 
informuje, że faktury za stypendia szkolne 

przyjmowane są w dniach:

poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach pracy Urzędu.
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Objęty ochroną teren 
o powierzchni 3,7 ha, położony jest 
w Smolnicy. Obszar ten opisał Marek 
Schiller, przedstawiając jego wysokie 
walory przyrodnicze. Teren użytku 
ekologicznego zajmuje wyrobisko 
po dawnej cegielni, która po 1945 r. 
całkowicie uległa zniszczeniu. Do 
chwili obecnej obiekt był nieużyt-
kowany i zarastał krzewami i drze-
wami w sposób przypadkowy. Przez 
ten czas powstał tu ekosystem różny 
od otaczających go pól uprawnych. 
W sposób naturalny stał się ostoją 
zwierząt, szczególnie ptaków. Zaob-

serwowano i udokumentowano tam 
16 gatunków ptaków,  z czego 15 
objętych ścisłą ochroną gatunkową, 
m.in.: raniuszek zwyczajny, kwiczoł 
zwyczajny, szczygieł zwyczajny, 
dzwoniec zwyczajny, rudzik zwy-
czajny, dzięcioł duży, grubodziób 
zwyczajny, trznadel zwyczajny, mo-
draszka zwyczajna, gil zwyczajny, 
pierwiosnek zwyczajny, szpak zwy-
czajny, puszczyk zwyczajny, my-
szołów zwyczajny, żuraw zwyczajny. 
Teren ten stanowi bardzo cenny 
ekosystem dla różnorodności biolo-

Mamy nowy użytek ekologiczny 
Na październikowej sesji, uchwałą nr XXX/212/2016 Rady Miejskiej w Dębnie został 

utworzony nowy użytek ekologiczny „Cegielnia”. Dzięki jego ustanowieniu cenne 
przyrodniczo tereny zyskują szczególną ochronę. Powołanie tego użytku nastąpiło 
na wniosek właściciela działki. 

gicznej z naturalnymi kępami drzew, 
krzewów i siedliskiem chronionych 
zwierząt. (Źródło: Marek Schiller, 
„Koncepcja waloryzacji przyrodni-
czej dla projektowanego użytku eko-
logicznego CEGIELNIA”).

Na terenie „Cegielni” wprowa-
dzone będą liczne ograniczenia. Bę-
dzie obowiązywał m.in. zakaz prowa-
dzenia prac ziemnych, likwidowania 
istniejących zbiorników wodnych, 
wylewania gnojowicy, niszczenia 
legowisk zwierzęcych, czy umiesz-
czania tablic reklamowych.

To nie jedyny użytek ekologiczny 
na terenie gminy Dębno. Drugi taki 
obszar położony jest w Różańsku. 

Fot. Marek Schiller
Emilia Jenda

Wydział Planowania i Rozwoju



1514

  Samorządowy Biuletyn Gminy DębnoSamorządowy Biuletyn Gminy Dębno

Podatek od nieruchomości 
– stawki roczne – 

Uchwała Nr XXX/210/2016 Rady 
Miejskiej w Dębnie z dnia 27 paździer-
nika 2016 r.

Roczne stawki na podatek od nie-
ruchomości przedstawiają się nastę-
pująco:

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 budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej od 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi: 17,55 zł,

3) od budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od 
1 m2 powierzchni użytkowej: 4,61 zł,

4) od budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym 
od 1 m2 powierzchni użytkowej  
wynosi: 10,59 zł,

5) od pozostałych budynków 
lub ich części, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego od 1 m2 
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 gospodarczą: 
7,62 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 prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu 
na sposób ich zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków 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: 4,54 zł

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

d) niezabudowanych objętych ob-
szarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i po-
łożonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje  zabudowy, jeżeli od dnia wej-
ścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego 
od 1 m2 powierzchni wynosi:  2,98 zł.

Podatek rolny 
– stawki roczne - 

Uchwała Nr XXX/211/2016  Rady 
Miejskiej Dębna z dnia 27 października 
2016 r.

Obniżono cenę skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego na 
rok 2017 ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy (M.P. 
z 2016 r., poz. 993): z kwoty 52,44 za 
1 dt do kwoty 43,00 za 1 dt.

W związku z tym stawki podatku 
rolnego na 2017 rok wynoszą:

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

215,00 zł za ha fizyczna (dla po-
siadających poniżej 1 ha gruntów rol-
nych).

Podatek leśny
– stawki roczne -  

Zgodnie z komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 20 października 2016 r. (M.P. 
z 2016 r., poz. 996) średnia cena sprze-
daży drewna obliczona według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśni-
ctwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. 

wyniosła: 191,01 za 1 m3.
W związku z tym stawki podatku 

leśnego na 2017 rok wynoszą:
21,01 zł za ha lasów wchodzących 

w skład rezerwatów przyrody i parków 
narodowych;

42,02 zł za ha lasy pozostałe.

Podatek 
od środków transportowych 

– stawki roczne – 
Uchwała Nr XV/99/2015 Rady 

Miejskiej w Dębnie z dnia 29 paździer-
nika 2015 r. 

Stawki podatku od środków trans-
portowych pozostały na poziomie 
stawek obowiązujących w  2015 r.

W przypadku opłaty od posiadania 
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 przypadku 
posiadania psa z gminnym czipem, gdy 
posiadaczem są renciści i emeryci pro-
wadzący samodzielnie gospodarstwo 
domowe stawka ta wynosi 30,00 zł od 
jednego psa. Natomiast w pozostałych 
przypadkach 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 listopada 
2015 r. 

Stawki opłaty targowej pozostały 
na poziomie stawek obowiązujących 
od 2012 r. Podjęcie w 2015 r. uchwały 
w sprawie opłaty targowej miało na 
celu dostosować jej zapisy do obowią-
zujących od 2016 r. przepisów. 

Pełna treść wszystkich uchwał do-
stępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.debno.com.pl 
w zakładce: Podatki i opłaty.

Na podstawie przepisów dotyczą-
cych zasad płatności podatku od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego, zgodnie 
z którymi jeżeli kwota podatku nie 
przekracza 100,00 zł w skali rocznej, 
podatek jest płatny jednorazowo w ter-
minie płatności pierwszej raty. 

Iwona Pludra
Skarbnik Gminy Dębno

Nie będzie podwyżki podatków
Burmistrz Dębna zaproponował pozostawienie części stawek podatku od 

nieruchomości i podatku rolnego na dotychczasowym poziomie, a niektórych 
nieznaczne obniżenie. Podczas październikowej sesji radni podtrzymali to stanowisko 
i podjęli stosowne uchwały. 



1716

  Samorządowy Biuletyn Gminy DębnoSamorządowy Biuletyn Gminy Dębno

Akcja została przeprowadzona 
na terenie Gminy Dębno w dniach 
19-30 września 2016 roku. Głównym 
przesłaniem akcji było:

- promowanie poszanowania za-
sobów i efektywnej segregacji,

- unikanie odpadów – szacunek 
do przedmiotu,

- uświadomienie Polaków o ich 
wpływie na środowisko i ilości wy-
twarzanych odpadów podczas co-
dziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, 
nie wyrzucaj ich pochopnie do 
kosza!

Zrób wszystko, by odpad ze szkła 
nie trafił na wysypisko!

Gmina Dębno wraz z Nadleśni-
ctwem Dębno i Nadleśnictwem Ró-

23 EDYCJA AKCJI 
SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2016

AKCJA ORGANIZOWANA PRZEZ FUNDACJĘ NASZA ZIEMIA POD HASŁEM „Podaj 
dalej… drugie życie odpadów”.

żańsko, jak co roku przyłączyła się 
do akcji koordynując działania. Wy-
posażyliśmy uczestników w worki 
i rękawice, aby w bezpieczny sposób 
mogli posprzątać tereny rekrea-
cyjne, place zabaw, parki, lasy czy 
trawniki z papierków po cukierkach 
i batonikach, butelek i kapsli, czy 
innych nie zawsze drobnych śmieci. 
W wydarzeniu wzięły udział, jak za-
wsze niezawodne dzieci i młodzież 
wraz z opiekunami z: Przedszkola 
nr 1 w Dębnie, szkół podstawo-
wych w: Cychrach, Dargomyślu, nr3 
w Dębnie, Różańsku, Sarbinowie, 
Smolnicy, Zespołu Placówek Oświa-
towych w Barnówku, Zespołu Szkół 
i Placówek w Smolnicy, Gimnazjum 
Publicznego w Dębnie, Gimnazjum 
Publicznego dla Dorosłych w Dębnie, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Dębnie, świetlic środowiskowych 
w Bogusławiu i Krześnicy. 

Łącznie w akcji wzięło udział 
ok. 1000 osób i zebrano ponad 180 
worków śmieci - ponad 20 ton od-
padów różnego rodzaju. Usunięto 
kilka tzw. „dzikich wysypisk”. Prze-
prowadzono również akcje eduka-
cyjne, pogadanki, konkursy itp., aby 
młody człowiek uświadomił sobie, 
jak ważna jest prawidłowa gospo-
darka odpadami.

Dziękujemy wszystkim za udział 
w akcji za czynny udział i prawid-
łową postawę ekologiczną, razem 
możemy więcej! Zapraszamy do dal-
szej współpracy.

Gmina Dębno
Nadleśnictwo Dębno

Nadleśnictwo Różańsko
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Program skierowany jest do grup 
przedszkolnych oraz szkolnych (te-
oria w szkołach, praktyka na przej-
ściach dla pieszych). 

Akcja będzie realizowana cy-
klicznie, dwa razy w roku. Celem 
programu jest nauczenie dzieci 
bezpiecznego przejścia przez pasy. 
Praktyka uczy przedszkolaków i ucz-
niów odpowiedniego zachowania na 
przejściu dla pieszych. Dzieci zdo-
bywają umiejętności oceny odle-
głości zbliżającego się pojazdu oraz 
zachowania się podczas dochodzenia 
do przejścia dla pieszych. 

Udział w praktycznym szko-
leniu wzięły dzieci z następujących 
placówek: Przedszkole nr 1, Przed-
szkole nr 2, SP nr 1, SP nr 3 oraz 
Przedszkole i Szkoła Towarzystwa 
Salezjańskiego im. św. Jana Bosko 
w Dębnie, SP Różańsko, SP Sarbi-
nowo, SP Dargomyśl, SP Cychry, 
SP Smolnica oraz NSP Barnówko.  

Szczególne podziękowania skła-
damy Piotrowi Poprawie, który za-
inicjował akcję i zaangażował się 
w jej sprawne przeprowadzenie. 

Z dziećmi na przejściu dla pie-
szych spotkamy się ponownie 
wiosną.

Zbigniew Podziński 
Straż Miejska w Dębnie

Dzieci uczyły się 
bezpiecznego przejścia przez pasy

Strażnicy miejscy i funkcjonariusze policji  wraz 
z Piotrem Poprawą - członkiem Stowarzyszenia UNUM, 
we wrześniu i październiku przeprowadzili  akcję 
„Bezpiecznie przechodź przez przejście dla pieszych”. 
Patronat nad inicjatywą objął Burmistrz Dębna Piotr 
Downar.
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Do tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego zgłoszono łącznie 
18 projektów, które zdaniem pomy-
słodawców powinny zostać zrealizo-
wane w 2017 r. Jednak 8 wniosków 
odrzucono z powodów formalno 
– merytorycznych (lista dostępna na 
www.debno.pl w zakładce: Mieszka-
niec - Budżet Obywatelski – Edycja 
2017). Łączny koszt zatwierdzonych 
zadań wynosi około 530 tysięcy zło-
tych, a do podziału jest 300 tysięcy 
złotych. 

Zgodnie z regulaminem zamy-
kane są bramy i furtki wejściowe 
dla odwiedzających. W okresie 
od 1 października do 31 marca 
na teren cmentarzy będzie można 
wejść w godzinach 8:00-17:00. 

Rozpoczęło się głosowanie nad budżetem obywatelskim
Od 9 listopada mieszkańcy Gminy Dębno mogą głosować na przedsięwzięcia, 

które mają być sfinansowane z budżetu obywatelskiego w przyszłym roku. Będą 
wybierać spośród 10 projektów, do podziału jest 300 tysięcy złotych. Głosowanie 
potrwa do 23 listopada. 

Jak głosować?
W trzeciej edycji Budżetu Oby-

watelskiego Dębna można oddawać 
głosy elektronicznie i tradycyjnie za 
pomocą kart do głosowania, które 
dostępne są na stronie internetowej 
www.debno.pl (zakładka: Ważne), 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.debno.com.pl (zakładka: In-
formacje – Budżet Obywatelski  oraz 
w: urzędzie (Biuro Obsługi Klienta), 
Dębnowskim Ośrodku Kultury, Cen-
trum Wspierania Biznesu. Głosować 

można od 9 do 23 listopada. 
Głosować może każdy mieszka-

niec Gminy Dębno, który ukończył 
16 rok życia. Głos można oddać na 
max. trzy wybrane projekty na karcie 
do głosowania, podając w celu we-
ryfikacji swoje imię i nazwisko oraz 
numer PESEL oraz adres zamiesz-
kania.

Karty do głosowania dostępne są:
1.Biuro Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Dębnie;

Cmentarze w Dębnie 
zamykane na noc

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie, 
administrator cmentarzy komunalnych przy ul. Kościuszki i Włościańskiej w Dębnie 
informuje, że od dnia 24 października 2016 r. są zamykane bramy cmentarzy. Jest 
to związane z licznymi skargami mieszkańców na kradzieże i dewastacje na ich 
terenie.

Natomiast od 1 kwietnia do 30 
września i w dniu 31 października 
w godzinach od 8:00 do 20:00. 
Wyjątkiem jest  dzień Wszyst-
kich Świętych i 2 listopada, kiedy 
cmentarze będą otwarte w godz. 

7:00 – 22:00. 
Prosimy odwiedzających groby 

bliskich o opuszczenie cmentarzy 
przed wyznaczoną godziną za-
mknięcia.
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2.Dębnowskim Ośrodku Kultury 
oraz Centrum Wspierania Biznesu 
przy ul. Daszyńskiego 20.

Głosujemy poprzez:
wrzucenie karty do głosowania 

do urny w Urzędzie Miejskim
w Dębnie lub Dębnowskim Ośrodku 
Kultury w Dębnie, wysłanie karty do 
głosowania na adres Urzędu Miej-
skiego w Dębnie ul. Piłsudskiego 
5, 74-400 Dębno (decyduje data 

wpływu), wysłanie zeskanowanej 
karty do głosowania pocztą elektro-
niczną na adres bo@debno.pl. 

Zwycięskie projekty zostaną ogło-
szone 14 grudnia.

Wydział Planowania i Rozwoju


