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W rankingu oceniane są różne 
obszary działalności samorządów, 
takie jak: umiejętność pozyskiwania 
dochodów, polityka wydatkowa, 
dyscyplina budżetowa, zwiększanie 
partycypacji społecznej, edukacja, 
wspieranie rynku pracy i przedsię-
biorczości, jakość zarządzania ad-
ministracją.

Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej” jest najstarszym i naj-
bardziej prestiżowym rankingiem 
w Polsce. Przyjęta metodologia sze-
rokiej oceny działania samorządów, 
jak również profesjonalny skład ka-
pituły sprawia, że Ranking Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” jest naj-
bardziej wiarygodnym rankingiem 
samorządowym w kraju. Dostanie 
się do drugiego etapu konkursu jest 
już dużym wyróżnieniem. Kapituła 
na podstawie danych Ministerstwa 
Finansów wyłoniła 565 samo-
rządów, które w najlepszy sposób 
zarządzały swoimi finansami 

Gmina Dębno 
wśród najlepszych samorządów w Polsce

Gmina Dębno znalazła się na 19 miejscu (3 w województwie zachodniopomorskim, 
za Kołobrzegiem i Goleniowem) w tegorocznym Rankingu Samorządów 2016, 
opublikowanego przez Rzeczpospolitą. Celem konkursu jest wyróżnienie gmin i miast, 
które uzyskują najlepsze rezultaty pod względem zrównoważonego rozwoju.

w latach 2012 – 2015 i jednocześnie 
najwięcej w tym czasie inwesto-
wały. Spośród 250 gmin miejskich 
i miejsko – wiejskich Gmina Dębno 
nie tylko zakwalifikowała się do 
pierwszej setki w rankingu gmin, 
ale zajęła wysoką -19 lokatę.

Gmina Dębo została również 
uwzględniona w rankingu inno-
wacyjne gminy miejskie i miejsko 
– wiejskie, zajmując 32 miejsce.

W skład kapituły dwunastej już 
edycji rankingu weszli prof. Jerzy 
Buzek - przewodniczący kapituły, 
były premier RP, europoseł, były 

przewodniczący Paramentu Europej-
skiego, Andrzej Porawski - dyrektor 
Biura Związku Miast Polskich, wie-
loletni działacz samorządowy, Anna 
Cieślak-Wróblewska - dziennikarka 
działu ekonomicznego “Rzeczpo-
spolitej”, Adam Kowalewski - ar-
chitekt, członek Rady Fundatorów 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, Hanna Majszczyk - Wice-
minister Finansów, odpowiedzialna 
m.in. za budżet państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego, Michał 
Ptaszyński - wicedyrektor Depar-
tamentu Regionalnych Programów 
Operacyjnych w Ministerstwie 
Rozwoju, Jerzy Stępień - prawnik, 
przewodniczący komisji samorządu 
terytorialnego Senatu, były prezes 
Trybunału Konstytucyjnego, Paweł 
Tomczak - dyrektor biura Zarządu 
Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Wydział Planowania i Rozwoju

Gmina Dębno w latach 
poprzednich zajęła w Rankingu 
Samorządów “Rzeczpospolitej” 
następujące miejsca:

2015 - miejsce 12
2013 - miejsce 26
2012 - miejsce 19
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Z końcem sierpnia rozpoczęła się 
przebudowa ulicy Kościuszki. Do 
końca roku powstaną nowe chodniki, 
zjazdy, parkingi, jezdnia oraz sieci 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej 
i wodociągowej. Inwestycja będzie 
kosztować ponad 1,3 mln złotych 
i sfinansowana zostanie z budżetu 
gminy Dębno. 

Modernizacja obejmuje odcinek 
od skrzyżowania z ulicą Słowackiego 
do ulicy Spokojnej (przed cmenta-
rzem). W związku z tym występują 
utrudnienia w ruchu pojazdów. Do-
jazd jest możliwy tylko dla miesz-
kańców posesji. Zalecany objazd do 
szpitala ulicą Ofiar Katynia. 

Emilia Jenda  
Wydział Planowania i Rozwoju

Uwaga! Ulica Kościuszki zamknięta  

Prace  budowlane rozpoczęły się 
już 18 sierpnia. W ramach przedsię-
wzięcia wykonana zostanie termomo-
dernizacja ścian zewnętrznych i dachu 
istniejącego budynku administracyjno 
– socjalnego i garażowego. Oprócz 
nowej elewacji budynek zyska nowe 

okna oraz zadaszenie nad wejściem 
w formie daszku poliwęglanowego. 

W istniejącym garażu zapla-
nowano wymianę istniejącej dwu-
skrzydłowej drewnianej bramy gara-
żowej na nową bramę segmentową.

Ponadto wybudowane zostaną 
nowe garaże dla samochodów oso-

Kompleksowa modernizacja 
stacji pogotowia w Dębnie

Siedziba Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dębnie, przy ulicy 
Piłsudskiego doczekała się remontu. Do końca roku budynek zyska nową elewację, 
wybudowane zostaną nowe garaże, a teren zostanie zagospodarowany. Inwestycja 
pochłonie około 750 tys. złotych i zostanie sfinansowana przez Wojewódzką Stację 
Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 

bowych, połączone z istniejącym bu-
dynkiem garażowym dla ambulansów 
medycznych.

Zagospodarowany zostanie rów-
nież teren wokół stacji ratunkowej. 
Powstanie nowa nawierzchnia placu 
manewrowego, miejsca postojowe 
zostaną utwardzone płytami do prze-
rostu trawy. Ponadto zniknie istnie-
jąca rampa najazdowa i stróżówka, 
a wjazd zostanie zabezpieczony szla-
banem. 

- Dzięki tej inwestycji  poprawią 
się warunki funkcjonowania  ze-

społów ratownictwa medycznego sta-
cjonujących na terenie miasta Dębno, 
zarówno  socjalno- bytowe dla 
członków zespołów, jak i techniczne 
dla znajdujących się tam ambu-
lansów. Ponadto stworzone zostanie  
odpowiednio wyposażone stanowisko 
do  mycia i odkażania karetek – mówi 
Elżbieta Sochanowska, rzecznik pra-
sowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Szczecinie. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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Pierwszy etap obejmie dwie naj-
bardziej wymagające remontu po-
łacie dachowe tj.: na części willowej 
znajdującej się najbliżej ulicy Mi-
ckiewicza i na budynku tzw. starej 
wozowni - najbardziej oddalonej od 
ulicy. Obecnie trwają prace rozbiór-

Remontują dach na budynku biblioteki w Dębnie
Rozpoczęto pierwszy etap kapitalnego remontu dachu na budynku Biblioteki 

Publicznej i Urzędu Stanu Cywilnego. Inwestycja będzie kosztować ponad 202 tys. 
złotych i sfinansowana zostanie z budżetu gminy Dębno. 

kowe i demontażowe starego po-
krycia. W ramach przedsięwzięcia 
zostanie wykonane nowe pokrycie 
z papy termozgrzewalnej z jedno-
czesnym naprawieniem gzymsów 
i wymienieniem opierzeń oraz ob-
róbek blacharskich. Dach budynku 

„starej wozowni” zostanie ocieplony, 
w wyniku czego część okien znajdu-
jących się na ścianie przylegającej 
do tego dachu, zostanie wymieniona 
na niższe z wyżej umiejscowionymi 
parapetami –konieczne ze względu 
na potrzebę zmieszczenia grubszej 
izolacji termicznej. Remontowi towa-
rzyszyć będą również roboty odtwo-
rzeniowe instalacji odgromowej oraz 
odnowienia ścian i sufitów pomiesz-
czeń poddaszy uszkodzonych w wy-
niku zacieków . 

Termin umowny zakończenia prac 
przewidziany jest na połowę listopada 
br. Zadanie realizuje wykonawca wy-
brany w drodze przetargu nieogra-
niczonego - Spółdzielnia Rzemieśl-
nicza Budownictwa ogólnego i Usług 
Różnych UNIWERSAL.

Wydział Realizacji Inwestycji

Dzięki uprzejmości właścicieli 
mogliśmy zobaczyć odnowione po-
mieszczenia w prawym skrzydle.  
Jeszcze jest wiele do zrobienia, a prace 
są skomplikowane ponieważ właści-
ciele chcą odtworzyć dawny wygląd 
wnętrz. Zadanie nie jest łatwe, bo za-
chowało się niewiele dokumentacji 
fotograficznej. 

Kolejne lata to żmudne prace re-
montowe następnych części pałacu. 
W przyszłości chcą otworzyć cen-
trum kongresowe, ekskluzywny hotel 
i restaurację. Przed nimi ogrom pracy, 
ale właściciele są mocno zdetermino-

Pałac w Dolsku pięknieje
Po czterech latach wróciliśmy do Dolska, aby sprawdzić postęp prac. Właściciele 

obiektu własnymi środkami przywracają zabytkowi jego dawną świetność. Pamiętając 
ruiny sprzed kilkunastu lat już teraz jest co podziwiać.

wani, więc możemy spodziewać się, 
że obiekt odzyska dawny blask.

Do właścicieli pałacu należy rów-
nież części przypałacowego parku, na 
którą posiadają dokumentację projek-
tową. Z czasem więc i teren wokół 
pałacu zostanie zagospodarowany. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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Dzieło to mogło powstać dzięki 
zaangażowaniu Salezjanów, Staro-
stwa Powiatowego, Gminy Dębno 
oraz ludzi dobrej woli. Wymienione 
instytucje oraz zwykli ludzie wyszli 
naprzeciw oczekiwaniom społeczeń-

Salezjańskie Centrum Edukacyjne już działa
1 września w Dębnie rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne oraz 

Szkoła Podstawowa Specjalna Towarzystwa Salezjańskiego. Dyrektorem Centrum 
został ks. Wojciech Lipowicz. W dniu 25 września (niedziela) zaplanowano dni 
otwarte placówki. 

dobrana kadra pedagogiczna stworzy 
wychowankom warunki do wszech-
stronnego rozwoju na miarę ich po-
trzeb i możliwości. 

Placówka dzięki specjalistycznej 
kadrze pedagogów, logopedów, re-
habilitantów i psychologa oferuje 
wsparcie edukacyjno – terapeutyczne 
w przypadku każdego dziecka, które 
wymaga indywidualnego prowa-
dzenia ze względu na swe potrzeby 
i możliwości. Celem naszych oddzia-
ływań jest kształtowanie u naszych 
uczniów umiejętności funkcjono-
wania w otaczającym środowisku, 
poszerzanie relacji interpersonalnych, 
uzyskiwanie efektów w rozwoju ucz-
niów oraz integracja wychowanków 
ze społeczeństwem.  

Salezjanie Dębno

stwa lokalnego. W  naszym mieście 
powstała szkoła, w której będą mogły 
uczyć się dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych na każdym etapie 
edukacji, zaczynając od przedszkola 
kończąc na gimnazjum. Starannie 

Red. Gmina Dębno przekazała 
154 tysiące złotych na dostoso-
wanie pomieszczeń oraz 46 tysięcy 
złotych na wyposażenie szkoły. Sa-
lezjańskie Centrum Edukacyjne 
mieści się przy ulicy Mickiewicza 
33 (dawne technikum gastrono-
miczne).
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W okresie sprawozdawczym pod-
jąłem zarządzenia w następujących 
sprawach:

- zmiany zarządzenia nr 9/21/2016 
z dnia 22.06.2016 r. w sprawie powo-
łania składu komisji konkursowych 
w celu przeprowadzenia konkursów 
na kandydatów na stanowiska dyrek-
torów szkół i placówek oświatowych 
z terenu gminy Dębno;

- wniesienia aportem na rzecz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Dębnie bu-
dynku hydroforni w Barnówku i bu-
dynku stacji odwadniania osadów 
na terenie oczyszczalni ścieków 
w Dębnie;

- zmiany budżetu i wprowa-
dzenia zmian do układu wyko-
nawczego budżetu Gminy Dębno 
na 2016 rok oraz zmiany w planie 
finansowym zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami na 
2016 rok;

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

- powierzenia stanowiska dy-
rektora Przedszkola nr 1 „Czaro-
dziejska Kraina” w Dębnie;

- powierzenia stanowiska dy-
rektora Przedszkola nr 2 im. Sta-
nisławy Modrzejewskiej w Dębnie;

- powierzenia stanowiska dyrek-
tora Gimnazjum Publicznego im. Ar-
kadego Fiedlera w Dębnie;

- powierzenia stanowiska dyrek-
tora Gimnazjum Publicznego dla 
Dorosłych w Dębnie;

- powierzenia stanowiska dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Dębnie;

- powierzenia stanowiska dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ja-
rosława Dąbrowskiego w Dębnie;

- powierzenia stanowiska dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Dargo-
myślu;

- powierzenia stanowiska dyrek-
tora Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Różańsku;

- 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 2016r.;

- ustalenia terminu składania 
wniosków o udzielanie w roku 
szkolnym 2016/2017 uczniom szkół 
z terenu Gminy Dębno pomocy fi-
nansowej z rządowego programu 
pomocy uczniom w 2016r. -„Wy-
prawka szkolna”;

- zmiany budżetu i wprowadzenia 

zmian do układu wykonawczego bu-
dżetu Gminy Dębno na 2016 rok;

- przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2016, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności i formy kształ-
cenia, na które dofinansowanie może 
być przyznane;

- powołania komisji egzaminacyj-
nych do przeprowadzenia postępo-
wania egzaminacyjnego dla nauczy-
cieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego;

- przyjęcia darowizny nierucho-
mości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa - nieruchomości oznaczone 
w ewidencji gruntów numerami 
505/4 o powierzchni 0,0500 ha obręb 
Barnówko, 517/2 o powierzchni 
0,0356 ha obręb Dargomyśl, 491/1 
o powierzchni 0,0600 ha obręb 
Sarbinowo, 62/2 o powierzchni 

0,0600 ha obręb Sarbinowo i 416/6 
o powierzchni 0,4609 ha obręb 6 m. 
Dębno.;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym – Witosa 
7/14 o pow. 36,85m2 cena nierucho-
mości zabudowanej 76.611zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym - Boh. 
Września 3/15 o pow. 43,64m2 cena 
nieruchomości  90.728 zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprze-
daży w trybie bezprzetargowym - 
Piłsudskiego 9/5 o pow. 44,65m2 
cena nieruchomości 65.725 zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprze-
daży w trybie bezprzetargowym - 
Racławicka 28/1, o pow. 40,80m2, 
cena nieruchomości 60.058 zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprze-
daży w trybie bezprzetargowym - 
Piłsudskiego 17/2 o pow. 52,14m2 
cena nieruchomości 78.992 zł;

- wywieszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargowym 
- udział 1/4 w nieruchomości za-
budowanej położonej w Cychrach 

przy ul. Witosa 3 na działce gruntu 
oznaczonej zgodnie z ewidencją 
gruntów nr 687 o pow. 0,2396 ha. 
Nieruchomość zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym oraz trzema 
budynkami gospodarczymi  cena 
udziału 1/4 - 23.000,00 zł;

- ustalenia opłat za pozastatutowe 
korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej;

- zmiany budżetu i wprowadzenia 
zmian do układu wykonawczego bu-
dżetu Gminy Dębno na 2016 rok;

- zmiany Zarządzenia nr 88/27/16 
Burmistrza Dębna z dnia 11.08.2016r. 
w sprawie powołania komisji egza-
minacyjnych do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowa-
nego;

- wprowadzenia procedury prze-
kazywania składników majątko-
wych, dokumentacji księgowej, akt 

INFORMACJA 
z działalności Burmistrza Dębna  

za okres od 30.06.2016r. do 30.08.2016r.
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osobowych i spraw kadrowych oraz 
dokumentacji organizacji pracy jed-
nostki, w przypadku zmiany dyrek-
tora szkoły i placówki oświatowej.

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

 W dniu 4 sierpnia 2016 roku 
przeprowadzono:

- I przetarg na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej niezabu-
dowanej położonej w obrębie  
   Sarbinowo gm. Dębno oznaczonej 
w ewidencji gruntów działkami:

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

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

Do przetargu na działki nr 479/7 
479/8 dopuszczona została 1 osoba, 
która została nabywcą, zaofero-
wana cena 30 300,00 zł za każdą 
z działek.

- I przetarg na sprzedaż nierucho-
mości zabudowanej położonej w ob-
rębie Barnówko gm. Dębno ozna-
czonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  609  pow. 0,0166 ha                   
Cena wywoławcza  51 500,00 zł
 
Przetarg zakończył się wyni-

kiem negatywnym ze względu na 
fakt, iż nikt nie przystąpił do prze-
targu.

- I przetarg na oddanie w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat 
nieruchomości gruntowej niezabu-

dowanej położonej w obrębie 6m. 
Dębno oznaczonej w ewidencji 
gruntów działką

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

Do przetargu na oddanie 
działki nr 409/5 w użytkowanie 
wieczyste została dopuszczona  
1 osoba.

Nabywcą prawa użytko-
wania wieczystego działki 409/5 
o powierzchni 0,1311 ha  położonej 
w ob. 6 m. Dębno została Holz Tu-
sche Polska Spółka z o.o.. Pierwsza 
opłata z tytułu użytkowania wieczy-
stego w wysokości 25% ceny osiąg-
niętej w przetargu wynosi 17 675,00 
zł powiększona o podatek 23% 
VAT w kwocie 4 065,25 złotych 
daje łącznie kwotę 21 740,25 zł.

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 24.06.2016 r. do 
25.08.2016 r.

Postępowania zakończone:
1. Przebudowa ul. Kościuszki 

w Dębnie - Etap I-na odcinku od 
km 0+000 do km 0+293 – prze-
targ nieograniczony 28.06.2016r. 
Złożono cztery oferty, wszystkie 
ważne. Wykonawcą robót jest MU-
SING BUD Sp.z o.o. ze Szczecina za 
cenę 1.363.327,31 zł. Przewidywany 
termin wykonania – 15.12.2016 r.

2. Remont dachu Biblioteki i USC 
- I etap - przetarg nieograniczony 
z 12.07.2016 r. Złożono jedną, ważną  
i wybraną ofertę SRBOiUR UNI-
WERSAL z Dębna za cenę 
202.491,62 zł. Przewidywany termin 

wykonania - 90 dni od wprowadzenia 
na budowę.

3. Budowa wodociągu do Su-
lisławia - przetarg nieograniczony 
z 12.08.2016r. Złożono siedem ofert, 
wszystkie ważne. Wykonawcą robót 
będzie PHU SANITAR Jan Kordacz 
z Gorzowa Wlkp. za cenę 274.752,23 
zł. Planowany termin zawarcia 
umowy 31.08.2016 r., planowany 
termin wykonania - 31.03.2017 r.

Postępowania planowane:
1. Remont segmentu środ-

kowego Przedszkola nr 1 
w Dębnie – przetarg nieograniczony 
06.09.2016r.

2. Budowa ogrodzenia Przed-
szkola nr 2 w Dębnie – przetarg nie-
ograniczony 08.09.2016 r.

W okresie, którego dotyczy in-
formacja, byłem:

- 6.07.2016 r. w Szczecinie na 
posiedzeniu Rady Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej.

- 21.07.2016 r. w Długoszynie na 
Zarządzie CZG-12.

- 17.08.2016 r. w Długoszynie na 
Zarządzie CZG-12.

- 18.08.2016 r. w Szczecinie 
w Stowarzyszeniu Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania

- 25.08.2016 r. w Gorzowie Wlkp. 
w Agencji Nieruchomości Rolnych 
w celu dysponowania gruntami dla 
celów projektowych.

- 26.08.2016 r. w Cedyni 
w sprawie projektu na ścieżki ro-
werowe składanego w ramach dofi-
nansowania ze środków INTERREG 
VA.

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

Piotr Downar
Burmistrz Dębna 

Zostały ostatnie dni na składanie 
propozycji zadań. Udział mogą wziąć 
mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 
16 rok życia. Kwota do rozdyspono-
wania to 300 tys. złotych. Na wnioski 

Zgłoś zadania do budżetu obywatelskiego Gminy Dębno!
Jeżeli masz pomysł i chcesz mieć realny wpływ na życie 

oraz rozwój Gminy Dębno – nie zwlekaj!
czekamy do 18.09.2016 r.  

Po weryfikacji i ocenie formalnej 
nastąpi głosowanie nad zgłoszonymi 
zadaniami. 

Szczegóły na www.debno.pl w 

zakładce: Mieszkaniec – Budżet 
obywatelski oraz w punkcie konsul-
tacyjnym:  Urząd Miejski w Dębnie 
pok. nr 10 pani Renata Jarmuszka-
Izak.
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31.08.2016r. odbyła się  XXVII 
sesja Rady Miejskiej Dębna. W tym 
dniu radni omówili:

-informację Burmistrza  o prze-
biegu wykonania budżetu za I pół-
rocze 2016r.;

-informację na temat przygoto-
wania placówek oświatowych do no-
wego roku szkolnego.

Rada podjęła następujące 
uchwały: 

1)Nr XXVII/193/2016 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;

2)Nr XXVII/194/2016 w sprawie  
wniesienia dopłaty do jednoosobowej 

XXVII sesja Rady Miejskiej Dębna
spółki gminy Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

3)Nr XXVII/195/2016 w sprawie 
udzielenia pomocy dla Powiatu My-
śliborskiego na współfinansowanie 
projektu „Mogę Wszystko”;

4) Nr XXVII/196/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawianie 
nieruchomości na rzecz osób, które 
korzystały jako ostatnie z prawa do 
nieruchomości na podstawie umowy 
dzierżawy przez okres 3 lat;

5) Nr XXVII/197/2016 zmie-
niającą uchwałę w sprawie podziału 
gminy Dębno na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich granic i numerów 
oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych;

6) Nr XXVII/198/2016 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obrębu 
geodezyjnego Dargomyśl, gmina 
Dębno;

7) Nr XXVII/199/2016 w sprawie 
zmian w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 
ulic Kostrzyńskiej, Słowackiego, Wa-
ryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej 
i rzeki Kosy miasta Dębna.

Początkowo również wprowa-
dzono do porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie odmowy zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Dębno, 
który jednak został zdjęty z porządku 
sesji.

Biuro Rady Miejskiej w Dębnie

Burmistrz Dębna wręczył akty 
nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego czterem 
nauczycielom, którzy 23 sierpnia br. 
zdali egzamin przed Komisją Egzami-
nacyjną, powołaną przez Burmistrza 
Dębna i otrzymali kolejny stopień 
awansu zawodowego - nauczyciela 
mianowanego.

Nauczyciele, którzy w wyniku po-
stępowania egzaminacyjnego otrzy-
mali akt nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego 
w 2016 r.:

1.Pani Anna Stempkowska na-
uczyciel języka polskiego ze Szkoły 

Wręczanie aktów 
nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego

Podstawowej nr 1 im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Dębnie.

2. Pani Monika Wiatrowska na-
uczyciel wychowania przedszkolnego 
z Przedszkola nr 2 im. S. Modrzejew-
skiej w Dębnie.

3. Pani Anna Herold nauczyciel 
wychowania przedszkolnego z Przed-
szkola nr 2 im. S. Modrzejewskiej 
w Dębnie.

4.Pan Dariusz Matwijów na-
uczyciel wychowania fizycznego ze 
Szkoły Podstawowej im. M. Konop-
nickiej w Sarbinowie.

Gratulacje nauczycielom zło-
żyli także: Zastępca Burmistrza Jan 

Dnia 31 sierpnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie podczas 
XXVII sesji Rady Miejskiej w Dębnie miała miejsce uroczystość wręczenia aktów 
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Knapik, Przewodniczący Rady Miej-
skiej –Paweł Chrobak, Przewodni-
cząca Komisji  Oświaty, Kultury, 
Sportu i  Ochrony Zdrowia –Krystyna 
Zioła oraz Rada Miejska w Dębnie.

Wszystkim nauczycielom gratu-
lujemy uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego - nauczyciela 
mianowanego i życzymy wszystkim 
satysfakcji z pracy w zaszczytnym za-
wodzie nauczyciela, a także dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej.

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Urząd Miejski w Dębnie
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6 sierpnia 2016 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Dębnie, miesz-
kańcy Dębna Państwo:

NATALIA I STEFAN GAWRY-
SIAKOWIE obchodzili 55-lecie 
pożycia małżeńskiego SZMARAG-
DOWE GODY,

Państwo:
 WANDA I BOGDAN BOD-

NARCZUKOWIE,
HANNA I STANISŁAW 

OBREMSCY,
KRYSTYNA I BOLESŁAW 

SZYFMANOWIE obchodzili  50-
lecie pożycia małżeńskiego ZŁOTE 
GODY.

Gmina Dębno w sierpniu 
dokonała remontu pomostu 
nad jeziorem Duszatyń 
(Krawczyka). Wymienione 
zostało poszycie, elementy 
nośne oraz 8 sztuk pali drew-
nianych. Przedsięwzięcie na 
zlecenie gminy wykonała 
firma WYGODZKI An-
drzej Wygodzki z Ciemina. 
Koszt inwestycji wyniósł 
38 tys. złotych. 

Wydział 
Planowania i Rozwoju

Nowy pomost nad jeziorem Duszatyń

Z Kroniki Urzędu Stanu Cywilnego

Na dobre i na złe….

Dekoracji medalami „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie” przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Par 
obchodzących 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego  dokonał Burmistrz Dębna 
Piotr Downar. 

Państwo Natalia i Stefan Gawry-
siakowie takimi medalami zostali 
udekorowani przez Burmistrza Dębna 
w dniu 30 lipca 2011 roku obchodząc 
50-lecie pożycia małżeńskiego.

Jubilaci 55, 50  lat temu wypo-
wiedzieli sakramentalne „tak” i z uf-
nością ślubowali sobie dzielić razem 
dobre i złe chwile.

Z okazji rocznicy ślubu Burmistrz 
życzył Jubilatom dalszych pięknych, 
szczęśliwych lat wspólnego pożycia, 
zdrowia i rodzinnego szczęścia.

Szanowni Jubilaci świętowali 
w gronie rodziny i bliskich sobie 
osób. Z tej okazji otrzymali wiele ser-
decznych życzeń. 

Uroczystość upłynęła w miłej 
i serdecznej atmosferze.

Serdecznie gratulujemy Sza-
nownym Jubilatom tak wspaniałego 
jubileuszu.          

Maria Elżbieta Zając
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Gminę Dębno na scenie reprezen-
tował duet: Julia Podbereska i Agata 
Dembkowska z zespołu KEEP z Dęb-
nowskiego Ośrodka Kultury.  Na sto-
iskach swoje rękodzieła artystyczne 
pokazali: Bogusława Sługocka, Zofia 
Szczygieł i Anatol Wierzchowski. 
Dzięki nim nasze stoiska zachwycały 

kolorowymi wyrobami z bibuły, ko-
ronek oraz przepiękną ceramiką.

W ramach imprezy zorganizo-
wano konkurs kulinarny „Średnio-
wieczne Smaki Pojezierza”, w którym 
Bogusława Sługocka zaproponowała 
kiszonki warzywne i owocowe. Ko-
misja mogła skosztować iście śred-

Gmina Dębno na targach TILiA 
W dniu 27 sierpnia br. w Chwarszczanach odbyły się Targi Inicjatyw Lokalnych 

i Awangardy, organizowane przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z Barlinka i Gminę 
Boleszkowice. Tegoroczną imprezę zorganizowano w duchu średniowiecznym przy 
Kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach. 

niowiecznych kiszonych 
przysmaków: buraków, 
pomidorów, marchewki, 
a nawet cytryny. 

W drugim konkursie 
„Super Sołtys i Sołectwo” 
udział wzięli przedstawi-
ciele sołectwa Warnice, 

na czele z sołtyską - Mie-
czysławą Oraczewską. 
Zawodnicy rywalizowali 
w czterech konkurencjach: 
nakrywanie do stołu, pranie 
koszuli, zszywanie mate-
riału i rzucanie gaciami. 

Dziękujemy wszystkim 

osobom zaangażowanym, które 
godnie reprezentowały Gminę 
Dębno. 

Więcej o imprezie na www.lider-
pojezierza.pl 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego zabrał głos sołtys wsi Smolnica 
– Daniel Bońdos witając wszystkich 
serdecznie i życząc miłej zabawy. Po 
chwili kilka ciepłych słów do wszyst-
kich skierowali kierownik Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Dębnie – Pani Karolina 
Bachorzyńska oraz Burmistrz Dębna 
– Pan Piotr Downar. Po przemó-
wieniach Starostowie tegorocznych 
Dożynek – Pani Izabela Sekuła oraz 

Dożynki Gminne 
we wsi Smolnica!
W niedzielę, czwartego września w Smolnicy, Samorząd Gminy Dębno, Sołectwo 

wsi Smolnica oraz Dębnowski Ośrodek Kultury zorganizowały coroczne, gminne 
święto plonów, czyli Dożynki. Obchody wydarzenia, stanowiącego naszą tradycję 
narodową rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele p.w. NMP. Następnie 
kolorowy orszak składający się z grup wieńcowych,  władz miasta i zaproszonych 
gości powędrował pod scenę usytuowaną przy hali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła 
się część oficjalna – ceremoniał dożynkowy.

Pan Marcin Basowski wręczyli wło-
darzowi gminy tradycyjny bochen 
chleba, który następnie gospodarz po-
dzielił między wszystkich sołtysów. 
O część artystyczną tego dnia zadbali 
“Myślanie” z Myśliborza, “Jesienne 
Róże” z Dębnowskiego Ośrodka Kul-
tury, “Platerówki” z Boleszkowic, 
Julia Rosołowska z Dębna oraz gość 
specjalny zespół “Iga Prymus Band”. 

Niestety zła pogoda i obficie pa-
dający deszcz nie pozwolił organiza-

torom na zaplanowaną zabawę “pod 
chmurką” z zespołem na żywo, która 
trwać miała do późnych godzin noc-
nych. 

Tego dnia odbył się także konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy. Prace jedenastu sołectw oce-
niała komisja w składzie:

Halina Stańczak – radna gminy 
Dębno, Adam Kaczmarczyk – radny 
gminy Dębno, Włodzimierz Bro-
wiński – Dębnowski Ośrodek Kultury, 
Joanna Rau – Dębnowski Ośrodek 
Kultury (przewodnicząca komisji), 
Zofia Struk- Stefanowicz – KRUS 
Dębno.

 Po wnikliwej analizie wszystkich, 
wystawionych do konkursu wieńców 
komisja ustaliła werdykt:

I miejsce – wieś Krześnica,
II miejsce – wieś Suchlica,
III miejsce –  wieś Młyniska,
IV miejsce – wsie Sarbinowo, 

Bogusław i Cychry,
Wyróżnienia: wsie Różańsko, 

Dyszno, Krężelin, Warnice i Smol-
nica.

Michał Cholewiński DOK
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Podczas debaty Burmistrz Dębna 
Piotr Downar zwrócił się do zebra-
nych mieszkańców: - Z praktyki 
wiem, że nie zafunkcjonuje odgórne 
powoływanie Rady. Nie chcę zmu-
szać innych do sztucznego działania. 
Dobrze by było, abyście to Państwo 
wypracowali wspólne kierunki i pod-
jęli decyzję, czy macie chęć działać. 
Tym bardziej, że będziecie Państwo 
działać dla siebie samych.  Ja ar-
bitralnie tego nie zrobię. Nie mam 
środków, by stworzyć etat i przy-
dzielić osobę do takiej pracy. 

Tworzenie Rad Seniorów w po-
wiecie ma wzmocnić sprawczość i 
uczestnictwo seniorów w życiu spo-
łecznym i politycznym. Działania 
prowadzone są w ślad za nowelizacją 
ustawy o samorządzie gminnym (do-
danie artykułu 5c, w dniu 30.11.2013 
roku,) zachęcającej gminy do powo-
ływania rad seniorów.

Z analiz wynika, że ludzie starsi 
chcą i potrzebują być aktywni spo-
łecznie. Mają wiedzę i doświadczenie 
życiowe, z którego mogą czerpać 
młodzi oraz aktywnie pracujący w sa-
morządach i organizacjach lokalnych. 
Tym bardziej, że poziom lokalny jest 

najbardziej naturalnym poziomem 
transmisji inicjatyw podejmowanych 
z udziałem i na rzecz seniorów. 

Starzenie się społeczeństwa 
ma  dobre strony. Mądrość życiowa 
seniorów może mieć bezcenne zna-
czenie dla lokalnych władz przy po-
dejmowaniu decyzji strategicznych 
związanych z rozwojem miejsco-
wości, ale też tych drobnych np.: 
gdzie postawić ławkę, jak wielkiej 
użyć czcionki przy drukowaniu roz-
kładu jazdy autobusów, itp. Ważne 
jest więc włączanie dojrzałych wie-
kowo obywateli do współdecydo-
wania o sprawach lokalnych. 

Województwo zachodniopomor-
skie cieszy się najwyższym wskaź-
nikiem w Polsce dotyczącym udziału 
seniorów w zebraniach publicznych. 
Jednakże podejmowane podczas 
tych zebrań decyzje i ustalenia nie 
generują dalszych działań. Two-
rzenie Rad Seniorów ma tę spraw-
czość wspomóc, wzmocnić i ukon-
stytuować. Uczestnictwo seniorów 
w życiu społecznym i politycznym 
zależne jest nie tylko od zdrowia, 
finansów, pozycji społecznej, ale 
także od poziomu wiedzy. Dlatego w 

projekcie kluczowe znaczenie mają 
szkolenia dedykowane seniorom, a w 
ich ramach przekazanie praktycznych 
informacji na temat funkcjonowania 
Rad Seniorów i wymiana doświad-
czeń pomiędzy radami w Polsce.

Do grudnia 2016 r. 60 seniorów 
weźmie udział w szkoleniach, które 
umożliwią nabycie wiedzy doty-
czącej m.in. powoływania i funkcjo-
nowania Rad Seniorów. Dodatkowo 
zostaną wypracowane i skonsulto-
wane z radami działającymi już na 
terenie województwa STANDARDY 
DZIAŁANIA RAD ds. SENIORÓW 
w POWIECIE MYŚLIBORSKIM. 
Umożliwią one spójne funkcjono-
wanie rad z innymi - istniejącymi już 
– instytucjami i organizacjami zajmu-
jącymi się uaktywnianiem seniorów. 

40 najaktywniejszych seniorów 
zaangażowanych w realizację pro-
jektu weźmie udział w wizytach 
studyjnych. Wizyty odbędą się w 
Szczecinie i w województwie war-
mińsko-mazurskim. Województwo 
to może pochwalić się rozwiniętymi 
lokalnymi, jak i wojewódzką po-
lityką senioralną. Inicjatorem po-
wstania większości tych polityk jest 

Powstaną RADY SENIORÓW 
w powiecie myśliborskim?

6 września 2016 r. w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbyła się debata o sprawach 
seniorów. Przybyły najaktywniejsze w Gminie osoby w wieku 60+. Celem inicjatywy 
jest powoływanie Rad Seniorów w powiecie myśliborskim.
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Federacja Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego FOSa, która posiada głębokie 
doświadczenie dotyczące włączania 
seniorów w szeroko rozumianą par-
tycypację społeczną, prowadzi m.in. 
kluby seniora czy biuro Rzecznika 
Praw Osób Starszych. 

Ustawa o samorządzie gminnym 
Art. 5c. 1. - Gmina sprzyja soli-
darności międzypokoleniowej oraz 
tworzy warunki do pobudzania ak-
tywności obywatelskiej osób star-
szych w społeczności lokalnej. 2. 
Rada gminy, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek zainteresowanych środo-
wisk, może utworzyć gminną radę 
seniorów. 3. Gminna rada seniorów 
ma charakter konsultacyjny, do-
radczy i inicjatywny. 4. Gminna rada 
seniorów składa się z przedstawicieli 

osób starszych oraz przedstawicieli 
podmiotów działających na rzecz 
osób starszych, w szczególności 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów prowadzą-
cych uniwersytety trzeciego wieku. 
5. Rada gminy, powołując gminną 
radę seniorów, nadaje jej statut okre-
ślający tryb wyboru jej członków 
i zasady działania, dążąc do wykorzy-
stania potencjału działających organi-
zacji osób starszych oraz podmiotów 
działających na rzecz osób starszych, 
a także zapewnienia sprawnego spo-
sobu wyboru członków gminnej 
rady seniorów. 6. Rada gminy może 
w statucie jednostki pomocniczej 
upoważnić ją do utworzenia rady se-
niorów jednostki pomocniczej. 

Projekt „Rady ds. Seniorów” - 
autorstwa Szczecińskiej Fundacji Ta-
lent Promocja Postęp. Realizowany 

ze środków Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
starszych na lata 2014-2020. Potrwa 
do końca 2016 roku. W ramach pro-
jektu będą prowadzone działania 
wpierające budowanie reprezentacji 
osób starszych w lokalnych środowi-
skach. Projekt zakłada prowadzenie 
debat, szkoleń, wyjazdowych wizyt 
studyjnych oraz - na zakończenie 
projektu - zorganizowanie konfe-
rencji podsumowującej zebrane do-
świadczenia. 

Więcej info: 
www.fundacjatpp.pl/projektytpp.

Najnowszy sposób, żeby wyciągnąć pieniądze od starszych osób to opłata za wpis do centralnego rejestru radioko-
munikacji i telewizji. Na blankiecie wpłaty kwota, nr rachunku bankowego i krótki termin płatności. A w treści pisma 
niezliczona liczba paragrafów i ustaw. 

Pismo takie trafiło już do mieszkańca Dębna, dlatego zwracamy się z prośbą o ostrożność.

Uwaga na oszustów! 


