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WRZESIEŃ  2016

Badania są bezpieczne, bez-
bolesne i bezpłatne. Odbędą się 
w ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu „Nie nowotworom u dzieci”, 
realizowanego od 2005 roku przez 
Fundację. 

Celem badań USG jest dokładna 
ocena stanu narządów wewnętrz-
nych oraz wykrycie ewentualnych 
odstępstw od normy. Badania są re-
alizowane według standardów me-
dycznych określonych dla wymie-
nionej grupy wiekowej przez Polskie 
Towarzystwo Ultrasonograficzne 
i wykonywane przez doświadczo-
nych lekarzy – radiologów.

Aby wziąć udział w badaniu 
USG należy zapisać dziecko, dzwo-
niąc pod numer tel. 95 769 13 42. 
Zapisy odbędą się w dniach: 31.10. 
w godz. 10.00 – 15.00 oraz 2-3.11. 
w godz. 10.00 – 14.00. Udział w ba-
daniu bez rejestracji nie jest moż-
liwy, a ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Przy rejestracji będzie 
trzeba podać PESEL dziecka. 

Informacja o zakończeniu za-
pisów zostanie podana na stronie 
Fundacji, na profilu Fundacji na 
FB www.facebook.com/Fundacja-
RonaldaMcDonalda oraz na stronie 
Gminy Dębno www.debno.pl oraz 
profilu FB www.facebook.com/
debno.gmina 

Lekarze będą przyjmować w Am-
bulansie Fundacji, który stanie przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie 
w dniach 21-23 listopada (w godz. 
9.00 – 17.00). Sam Ambulans Fun-
dacji to unikalna, mobilna stacja me-
dyczna, składająca się z poczekalni 
– rejestracji oraz dwóch gabinetów 
lekarskich, wyposażonych w nowo-
czesny sprzęt ultrasonograficzny. 

Czas potrzebny na badanie to 

Bezpłatne USG dla dzieci
Fundacja Ronalda McDonalda oraz Gmina Dębno zapraszają na badania USG 

dla dzieci z terenu Gminy Dębno w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, które odbędą się 
w dniach 21-23 listopada 2016 r. w mobilnym ambulansie przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Dębnie. Zapisy na badanie rozpoczną się 31 października.  

około 15-18 minut. Każde dziecko 
przychodzi na swoją godzinę, aby 
wizyta była jak najbardziej komfor-
towa. Po zakończeniu rodzice otrzy-
mują wyniki badań oraz ewentualne 
porady lekarskie. 

Więcej informacji na stronie 
www.frm.org.pl oraz na profilu Fun-
dacji na FB www.facebook.com/
FundacjaRonaldaMcDonalda.
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Umowę – w imieniu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
podpisali: Radosław Mackiewicz 
i Konstanty Oświęcimski – Zastępcy 
Prezesa Zarządu, a w imieniu Gminy 
– Burmistrz Dębna – Piotr Downar.

Nowa kanalizacja deszczowa zo-
stanie wybudowana na odcinku ulicy 
Kościuszki (od ul. Konopnickiej do 
ul. Harcerskiej) oraz w ulicy Puła-
skiego. Łączna długość wyniesie 
674m. 

Dofi nansowanie 
na kanalizację deszczową w Dębnie

Realizacja inwestycji zapewni 
sprawny odbiór wody w czasie in-
tensywnych opadów deszczu, który 
odbywać się będzie przez system 
studzienek. Odebrana woda będzie 
przekazywana następnie kanalizacją 
deszczową do piaskownika oraz sepa-
ratora, aby ostatecznie trafić do rzeki 
Kosy. 

Przedsięwzięcie będzie kosztować 
ponad 582 tys. zł, z czego unijne dofi-
nansowanie to ponad 495 tys. zł.

Konkurs, zorganizowany przez 

WFOŚiGW w Szczecinie w ramach 
RPO WZ 2014-2020 dotyczył dzia-
łania 3.3: Poprawa stanu środowiska 
miejskiego. Fundusz jest Instytucją 
Pośredniczącą Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
dla trzech Osi Priorytetowych: Go-
spodarka niskoemisyjna, Ochrona 
środowiska i adaptacja do zmian kli-
matu oraz Naturalne otoczenie czło-
wieka.
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Nowa kanalizacja deszczowa powstanie w ulicach: Kościuszki i Pułaskiego 
w Dębnie. W dniu 9 września podpisano umowę o dofinansowanie ze środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja inwestycji przyczyni się do 
zlikwidowania zjawiska podtopień i zalań w tym rejonie.  

Przy szatni sportowej w Różańsku 
zamontowany zostanie gotowy zestaw 
typu Street Workout, składający się 
z drabinek pionowych i poziomych, 
wysokiej i niskiej ławki, drążków 
i poręczy. Urządzenie to będzie służyć 
głównie do treningu siłowego i  jest 
świetną alternatywą dla siłowni.

Mieszkańcy Smolnicy będą mogli 
korzystać z siłowni pod chmurką. 
Przy świetlicy wiejskiej  ustawionych 
zostanie pięć zestawów urządzeń wraz 
z instrukcją obsługi i opisem prawid-
łowego wykonania ćwiczenia. Całość 
elementów stanie na nawierzchni 
żwirowej.  

Nowe place zabaw 
i siłownie zewnętrzne w Gminie Dębno

Niebawem w pięciu miejscowościach powstaną nowe lub doposażone zostaną 
place zabaw i siłownie zewnętrzne. Wyłoniono właśnie wykonawcę – 

Zadanie będzie kosztować...  i sfinansowane zostanie z budżetu obywatelskiego.  

W Dolsku zdemontowane zostaną 
stare elementy placu zabaw. W ich 
miejsce wykonawca zamontuje: ze-
staw zabawowy z wieżą, huśtawki, 
bujaki oraz ławki. Teren będzie wy-
równany i obsiany trawą. 

Trzy nowe urządzenia wzbogacą 
plac zabawa przy szkole w Barnówku. 
Będzie to: sześciokąt gimnastyczny. 
Pomost ruchomy z trapami oraz dra-
binka pozioma. 

W Bogusławiu oprócz nowych 
elementów zabawowych, powstanie 
boisko do siatkówki z kostki beto-
nowej oraz miejsce przeznaczone na 
ognisko. Ponadto zamontowane zo-

staną urządzenia sportowe: bramki do 
piłki nożnej i tablica do koszykówki. 
Teren pod plac zabaw zostanie wy-
równany i obsiany trawą. Dzieci będą 
mogły korzystać z nowej huśtawki, 
karuzeli oraz zjazdu linowego typu 
Tarzan. 

Na terenie wszystkich obiektów 
ustawione zostaną tablice z regula-
minem.

Wszystkie te zadania zostały zgło-
szone i wybrane przez mieszkańców 
w ramach budżetu obywatelskiego. 

Wydział Planowania i Rozwoju
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Wybudowano nowe chodniki w mieście i na wsiach

Przy ulicy Grunwaldzkiej, wzdłuż 
jeziora Lipowo wybudowano ciąg 
pieszy z kostki typu polbruk. Od-
cinek ten połączył istniejące chodniki 

po tej stronie jezdni. Kwota zawartej 
umowy z wykonawcą - Przedsiębior-
stwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Dębnie - wyniosła około 110 tys. 
złotych. 

170 tysięcy złotych dotacji prze-
kazano dla Starostwa Powiatowego 
w Myśliborzu na budowę chod-
ników wzdłuż dróg powiatowych. 
W Cychrach wyremontowano 215 
mb chodnika, na odcinku od drogi 
krajowej do bloków. 18 tysięcy zło-
tych na to przedsięwzięcie pochodzi 
ze środków sołectwa.  W Oborza-
nach powstał odcinek 194 mb, zaś 
w Warnicach 145 mb. Ten ostatni 

powstał w ramach tegorocznego bu-
dżetu obywatelskiego - mieszkańcy 
chcieli mieć bezpieczne dojście do 
cmentarza. Powyższe inwestycje 
wykonało Przedsiębiorstwo Usług 

Z nowych ciągów pieszych mogą cieszyć się już mieszkańcy Sarbinowa, Krześnicy, 
Warnic, Cychr i Oborzan. Powstały też odcinki chodników przy ulicy Grunwaldzkiej 
i w alei Matki Bożej Fatimskiej. W budowie jest deptak przy ulicy Daszyńskiego. 
W sumie na ten cel Gmina Dębno wyda w tym roku około 500 tysięcy złotych. 

Komunalnych sp. z o.o. w Dębnie. 
Nowy ciąg pieszy o długości 200 mb 
wybudowano w kierunku Dąbroszyna 
w Krześnicy. Zadanie to zrealizowała 

firma SANBUD Przedsiębiorstwo 
Handlowo – Usługowe Beata Naj-
mrodzka z Myśliborza. 

W tym roku wybudowano rów-
nież chodnik w Sarbinowie (241 mb), 

który kosztował około 65 tysięcy zło-
tych.

Mieszkańcy Dębna mogą również 
już korzystać z nowego deptaka w alei 
Matki Bożej Fatimskiej (na osiedlu 
Waryńskiego). Kwota realizacji tego 
zadania wyniosła ponad 69 tysięcy 
złotych. 

Te dwa powyższe zadania realizo-
wała firma POLGET Dawid Getman. 

Obecnie trwają też prace przy 
ulicy Daszyńskiego, gdzie powstają 
skrótowe dojścia do mostu oraz ciąg 
pieszy nad jeziorem. 

- Nowe ciągi piesze powstały 
w newralgicznych miejscach, często 
wskazywanych przez przedstawicieli 
sołectw. Wiele odcinków biegnie 
wzdłuż dróg powiatowych, co nie 
należy do zadań gminnych. Mimo to, 

wspólnie z radnymi przekazaliśmy 
z naszego budżetu znaczne środki, 
aby zapewnić  bezpieczeństwo na-
szym mieszkańcom – powiedział 
Piotr Downar Burmistrz Dębna.

Wydział Planowania i Rozwoju
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Boisko przy ulicy Daszyńskiego wykorzystywane jest przez 
lokalną szkółkę piłkarską. W ostatnich miesiącach władze UKS 
Dębno zainwestowały duże środki w obiekt. Wybudowano konte-
nerowe szatnie sportowe wraz z częścią sanitarną oraz niezbędnymi 
przyłączami do sieci technicznych. Na wiosnę specjalistyczna firma 
przeprowadziła na płycie boiska zabiegi eksploatacyjne. Ponadto 
wykonano wiele drobnych prac, poprawiających estetykę całego 
obiektu. Wszystkie te działania mają poprawić i zapewnić odpo-
wiednie warunki gry w piłkę. 

W związku z organizacją zawodów konnych, nawierzchnia 
boiska jest niszczona. Już w tym roku przedstawiciele UKS Dębno 
zagospodarowali plac do rozgrzewki przed skokami. Teren ten 
jednak jest zbyt mały. Dzięki przeprowadzonej wycince drzew i ni-
welacji terenu po amfiteatrze powstanie obszar o powierzchni około 
1 ha.  Zostanie również posadzonych 13 drzew wzdłuż jeziora.

Wydział Planowania i Rozwoju

Niwelacja terenu po amfiteatrze
Teren nad jeziorem, po dawnym amfiteatrze zostanie wyrównany i obsiany trawą. 

Miejsce to będzie wykorzystywane do organizacji imprez rekreacyjnych, żeby nie 
niszczyć nawierzchni głównego boiska.

Działania pana Krzysztofa Ma-
ciaszka spowodowały znaczną ak-
tywizację sportową społeczności 
lokalnej. Z jego inicjatywy w 2001 
r. założony został Uczniowski Klub 
Sportowy „Technik”, którego jest tre-
nerem i prezesem.

Systematyczna praca w klubie 
z dziećmi i młodzieżą doprowadziła 
do zdobycia wielu medali w klubo-
wych i międzyszkolnych mistrzo-
stwach województwa w tenisie sto-
łowym. Wielu zawodników klubu 
uczestniczyło również w zawodach 

Kolejny zasłużony dla miasta i gminy Dębno
Rada Miejska w Dębnie podczas lipcowej sesji jednogłośnie podjęła uchwałę 

w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno” 
dla Krzysztofa Maciaszka, nauczyciela wychowania fizycznego i wieloletniego 
trenera UKS Technik Smolnica. Wyróżnienie to wręczono podczas dożynek gminnych 
w Smolnicy. 

ogólnopolskich rangi Mistrzostw 
Polski.

Przewodzi również drużynie, 
która uczestniczy w rozgrywkach IV 
ligi tenisa stołowego.

Medal podczas dożynek w Smol-
nicy w dniu 4 września wręczyli radni 

Rady Miejskiej w Dębnie: Adam 
Kaczmarczyk i Jan Sypniewicz.  

Pan Krzysztof Maciaszek przesłał 
nam następujące podziękowania:

„Pragnę podziękować za wyróż-
nienie mojej osoby medalem „Za-

służony dla miasta i gminy Dębno”. 
Dziękuję Radzie Sołeckiej wsi Smol-
nica za zgłoszenie mojej kandydatury 
do odznaczenia, dziękuję również Ko-
misji przy Radzie Miejskiej w Dębnie 
za pozytywne zaopiniowanie jej.

Jak wynika z uzasadnienia, 
głównym powodem nadania mi przez 
Radę Miejską w Dębnie ww. medalu, 
jest praca z dziećmi i młodzieżą w ra-
mach Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Technik” i zdobyte z nimi 
osiągnięcia, promujące gminę Dębno. 
Chcę zaznaczyć, że osiągnięcia te, są 
także osiągnięciami innych osób, in-
stytucji, wspierających mnie w dzia-
łaniach.  Mógłbym tu wymienić wiele 
osób, ale przede wszystkim chcę za-
znaczyć, że  przez okres kilkunastu 
lat pracy z dziećmi i młodzieżą za-
wsze spotykałem się ze zrozumie-
niem władz lokalnych Gminy Dębno 
i w różnych potrzebach mogłem na nie 
liczyć. Bez tego wsparcia, moja dzia-
łalność w takim zakresie nie byłaby 
możliwa, za co korzystając z okazji 
serdecznie dziękuję.

Wyróżnienie to jest dla mnie mo-
tywacją do dalszej pracy z dziećmi 
i młodzieżą gminy Dębno.”

Wydział Planowania i Rozwoju
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Sesja nadzwyczajna została zwo-
łana przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Pawła Chrobaka na wniosek 
Burmistrza Dębna Piotra Downara  
w celu podjęcia przez Radę Miejską 
uchwały w sprawie zabezpieczenia 
środków w budżecie Gminy Dębno 
w celu pozyskania  środków z „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-

INFORMACJA Z PRZEBIEGU XXVIII NADZWYCZAJNEJ  
SESJI RADY MIEJSKIEJ  W DĘBNIE
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Sesja odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie o godz. 14.30.
2019” na zadanie II etap przebudowy 
ul. Piasta oraz budowę ronda na 
skrzyżowaniu ul. Piasta i ul. Wojska 
Polskiego. Łączny koszt zadania 
opiewa na kwotę 6.147.000 zł. Plano-
wane dofinansowanie 50% kosztów 
kwalifikowanych.  

W tym celu Rada podjęła uchwałę 
nr XXVIII/200/2016 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Dębno na lata 2016-2026.
Głosowanie: za 20, przeciw  0.
Protokół z przebiegu XXVIII 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 

Rada zapoznała się z informa-
cjami:

1)Burmistrza z pracy za okres od 
30.08.2016 r. do 28.09.2016r.

2)Przewodniczącego RM z pracy 
między sesjami.

Rada podjęła następujące 
uchwały:

1.Nr XXIX/201/2016 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 20.

2.Nr XXIX/202/2016 w sprawie 
wniesienia dopłaty do szpitala 
w Dębnie spółka z o.o.

Głosowanie: za 20.

3.Nr XX IX/203/2016 w sprawie 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU XXIX  SESJI 
RADY MIEJSKIEJ W DEBNIE

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU
Sesja odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

określenia maksymalnej wysokości 
pożyczek i poręczeń udzielanych 
przez Burmistrza Dębna w 2016 r. 

Głosowanie: za 19.

4.Nr XXIX/204/2016 w sprawie 
przyjęcia programu współpracy 
Gminy Dębno z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
w zakresie realizacji zadań pożytku 
publicznego na rok 2017.

Głosowanie: za 20

5.Nr XXIX/205/2016 w sprawie 
wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  
nieruchomości, które korzystały jako 
ostatnie z prawa do nieruchomości na 
podstawie umowy dzierżawy przez 
okres 3 lat.

Głosowanie: za 20

6.Nr XXIX/206/2016 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 20

7.Nr XXIX/207/2016 w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych publicznych. 

Głosowanie: za 20

Protokół  został sporządzony i wy-
łożony do wglądu w Biurze Rady, 
opublikowany zostanie na stronie BiP 
po przyjęciu przez Radę Miejską na 
następnej sesji. 

Ewa Bajkiewicz
Inspektor ds. Obsługi Biura 

Rady Miejskiej w Dębnie 
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W okresie sprawozdawczym pod-
jąłem zarządzenia w następujących 
sprawach:

- zmiany zarządzenia nr 89/28/2016 
Burmistrza Dębna z dnia 16 sierpnia 
2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa;

- powołania Komisji Stypendialnej 
oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy;

- 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 
2016r. 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym - Racławicka 28/2 
pow. 33m2 za cenę 45936 zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości niezabudowanej  przezna-
czonej do sprzedaży  w drodze bez-
przetargowej - ul. Racławicka, pow. 
95 m2 za cenę 6000 zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości niezabudowanej przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej –  Obręb 6 m. Dębno, działka 
nr 371/7 o powierzchni 0,0052 ha, ul 
Piłsudskiego za cenę7000 zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości niezabudowanej przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej - ul. Leśna za cenę 12 000 zł;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości niezabudowanej przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargowej - 
teren przy ul. Rzemieślniczej za cenę 
80 000 zł;

- wywieszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym - Krześnica 
66, zabudowana budynkiem miesz-
kalnym oraz budynkiem gospodar-
czym nieruchomość gruntowa ozna-
czona zgodnie z ewidencją gruntów 
działką 100/2 o pow. 0,0584 ha za 
cenę 46083 zł;

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

- sprzedaży używanych płytek 
i obrzeży chodnikowych pochodzą-
cych z rozbiórki przebudowywanych 
chodników przy ul. Daszyńskiego;

- ustalania składu i zasad powo-
ływania członków Gminnej Rady 
Kultury oraz ustalenia regulaminu jej 
działania. 

Informacja Wydziału Gospo-

I N F O R M A C J A 
z działalności Burmistrza Dębna za okres od 30.08.2016r. do 28.09.2016r.

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

 Na dzień 21 października 
2016 roku został ogłoszony:

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż udziału 4/24 
w nieruchomości gruntowej zabu-
dowanej budynkiem mieszkalnym 
i 3 budynkami gospodarczymi po-
łożonej w obrębie Cychry przy 
ul.Jana Pawła II 67 oznaczonej 
w ewidencji gruntów działką 345 
o pow. 0,4341 ha.

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

Dla powyższej nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejo-
nowym w Myśliborzu Księga Wie-
czysta KWSZ1M/00011096/6.

   
Nieruchomość znajduje się na te-

renie Gminy Dębno. Brak jest obecnie 
obowiązującego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla ww. nieru-
chomości. 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 r. teren w części ozna-
czony jest symbolem MN i zapisem 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz symbolem R 
i zapisem tereny rolne.

II publiczny przetarg ustny nie-
ograniczony

 
- na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej położonej w obrębie 
Barnówko gm. Dębno oznaczonej 
w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 609 pow. 0,0166 ha        
Cena wywoławcza: 40 000,00 zł 

Dla powyższej nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejo-
nowym w Myśliborzu Księga Wie-
czysta KWSZ1M/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 symbolem 
MN z przeznaczeniem na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Działka sklasyfikowana jest 
w ewidencji gruntów jako „Bi”.

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 26.08.2016r. do 
27.09.2016 r.

Postępowania zakończone i w toku:
1. Remont segmentu środko-

wego Przedszkola nr 1 w Dębnie 
– przetarg nieograniczony 06.09.2016 
r. Złożono jedną, ważną i wybraną 
ofertę SRBOiUR UNIWERSAL 
z Dębna za cenę 183.128,13 zł. Prze-
widywany termin wykonania - 90 dni 
od wprowadzenia na budowę.

2. Budowa ogrodzenia Przed-
szkola nr 2 w Dębnie – przetarg 
nieograniczony 08.09.2016r. unie-
ważniony z powodu braku środków 
finansowych.

3. Budowa placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych w gminie 
Dębno - przetarg nieograniczony 
z 19.09.2016 r. Złożono siedem ofert, 
postępowanie w toku.

Postępowania ogłoszone:
1. Budowa odcinka wodociągu 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kolejowej, Usługowej i Leśnej 
w Dębnie – przetarg nieograniczony 
27.09.2016r.

2. Budowa ogrodzenia przed-
szkola nr 2 w Dębnie – przetarg nie-
ograniczony 28.09.2016 r.

W okresie, którego dotyczy infor-
macja, byłem:

- 8.09.2016 r. w Choszcznie na 
Konferencji West Pomeranian Grien-
field. 

- 9.09.2016 r. w Szczecinie 
w sprawie podpisania umów na do-
finansowanie: usuwanie azbestu, 
deszczówka Pułaskiego/Piaseczna 
oraz konsultacji Programu Ochrony 
Środowiska Woj. Zachodniopomor-
skiego 2016-2024. 

- 12.09.2016 r. w Nowogródku 
Pom. w sprawie „Transgranicznego 
Planu Działania”.

- 16.09.2016 r. w Długoszynie na 
Zarządzie CZG-12. 

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

Piotr Downar  
Burmistrz Dębna
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W trakcie tej wizyty Przewodni-
czący Rady Miejskiej uhonorował 
pana Dicka van den Brula nadanym 
mu przez Radę Miejską tytułem Ho-
norowego Obywatela Dębna. Uro-
czystość ta powiązana była również 
z wręczeniem Dickowi wysokiego 
odznaczenia holenderskiego, przy-
znanego przez Królową Holandii. 

Delegacja podczas swojego po-
bytu złożyła również symboliczne 
wiązanki kwiatów na cmentarzu 
w Oosterbeek. Członkiem delegacji 
był m.in. druh Tadeusz Nowak Prezes 
ZP OSP, co przyczyniło się do wzo-
rowej współpracy podczas pobytu 
z miejscową strażą pożarną. Dzięku-
jemy wszystkim za pomoc w organi-
zacji wyjazdu, a Dickowi życzymy 
dużo zdrowia i sił. Czekamy na niego 
w Dębnie.

Delegacja z Dębna 
z wizytą w mieście partnerskim w Holandii

W dniach 2-4.09.2016 r. delegacja naszego miasta z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Pawłem Chrobakiem na czele odwiedziła gminę Renkum. Uczestniczyli m.in. 
w obchodach 70-lecia powstania muzeum w Oosterbeek, upamiętniającego działania 
wojsk alianckich wspólnie z Polską Brygadą Spadochronową, pod dowództwem 
generała Sosabowskiego w operacji MARKET GARDEN. 

Zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda 
chlewna stanowi materiał kategorii 2. 
Zwierzęta podejrzane o choroby za-
kaźne powinny być przekazywane do 
unieszkodliwienia w zakładach utyli-
zacyjnych. 

Hodowcy nie ponoszą kosztów 
związanych z przekazywaniem pad-
łych zwierząt do utylizacji, ponieważ 
istnieje w Polsce specjalny system do-
płat z budżetu państwa dla zakładów 

Zagospodarowanie zwłok padłych świń
W związku niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania 

przez hodowców padłej trzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu 
przypomina, że istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt 
gospodarskich. 

utylizacyjnych odbierających od rol-
ników padłe zwierzęta. Za realizację 
systemu dopłat do unieszkodliwiania 
padłych zwierząt odpowiada Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Na stronie internetowej w/w 
Agencji pod linkiem /http:/www.
arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/ dofi-
nansowanie-kosztow-utylizacji-pad-
lych-zwierzat-gospodarskich.html 
dostępny jest wykaz zakładów utyli-
zacyjnych prowadzących przedmio-

tową działalność w poszczególnych 
województwach  oraz kontakt do tych 
przedsiębiorstw, w przypadku naszego 
powiatu zamieściliśmy w tabeli.

Nielegalne zakopywania zwłok 
trzody chlewnej jest niezgodne 
z prawem zagospodarowania ww. 
zwierząt i podlega zastosowaniu prze-
pisów rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 
2014 roku w sprawie wysokości kar 
pieniężnych za naruszenia określone 
w przepisach o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt dotyczące postępo-
wania z produktami ubocznymi po-
chodzenia zwierzęcego i produktami 
pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz. 
629). Zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) ww. 
rozporządzenia kara pieniężna za taki 
czyn może wynosić od 3 000 do 11000 
złotych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Myśliborzu
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Czy w Twojej okolicy jest bez-
piecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz 
mieć na to wpływ. Reaguj na zagro-
żenia i podziel się swoimi spostrzeże-
niami! Odwiedź Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa! „Mapa”- jest 
już dostępna na stronie za-
chodniopomorskiej policji.

Informacje wykorzy-
stywane w mapie zagrożeń 
opierają się na trzech fila-
rach:

- w pierwszym filarze 
- gromadzone są informacje 
z policyjnych systemów in-
formatycznych;

- drugi filar - to część in-
teraktywna z bezpośrednim 
udziałem mieszkańców, 
przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego 
oraz organizacji pozarządo-
wych;

- trzeci filar - opiera 
się o informacje pozyskane 
od obywateli z wykorzysta-
niem platformy wymiany 
informacji.

Mapy zostały opraco-
wane w oparciu o informacje 
własne Policji, czyli m.in. 
statystyki policyjne, a także 
na podstawie informacji 
przekazanych przez pod-
mioty biorące udział w kon-
sultacjach społecznych oraz 
w oparciu o wyniki badań 
opinii publicznej oraz informacje róż-
nych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje 
m.in. o przestępstwach najbardziej 
uciążliwych społecznie: kradzież cu-
dzej rzeczy, kradzież z włamaniem, 
rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymu-

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
dla województwa zachodniopomorskiego już działa!

W województwie zachodniopomorskim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu może zareagować na zagrożenia 
i podzielić się spostrzeżeniami. Może także sprawdzić czy w danej okolicy jest 
bezpiecznie i mieć na to wpływ. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

szenie, bójka, pobicie, uszczerbek 
na zdrowiu, oszustwo na wnuczka 
i na policjanta oraz przestępstwa na 
tle seksualnym, przestępstwa nar-
kotykowe związane z posiadaniem 
i udzielaniem innej osobie środków 

odurzających lub substancji psycho-
tropowych, przestępczość nieletnich, 
uwzględnione zostały także wybrane 
kategorie przestępstw gospodarczych, 
informacje o zagrożeniach w ruchu 
drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także 

Ty, możesz mieć możliwość aktuali-
zacji informacji na mapie. Za pomocą 
interaktywnej strony można prze-
kazywać informacje o zagrożeniach 
występujących w Twojej okolicy. 
Następnie Policja będzie te sygnały 

weryfikować.
Jeśli informacje się po-

twierdzą, Policja wprowadzi 
je wprost na mapy. Dzięki 
temu rozwiązaniu na mapach 
znajdą się bardziej szczegó-
łowe informacje, dotyczące 
również niższych szczebli po-
działu terytorialnego, w tym 
dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa pozwoli na 
podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa w miejscach wska-
zanych przez mieszkańców 
regionu.

Z narzędzia należy ko-
rzystać w sposób rozsądny. 
Każde naniesione na mapę 
zagrożenie wywoła odpo-
wiednią reakcję Policji. 
Z jednego komputera można 
zgłosić jedno zagrożenie na 
dobę.

Należy pamiętać, że zgło-
szenia w ramach Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa nie zastępują potrzeby 
pilnej interwencji Policji. 
W tego typu przypadkach 
należy korzystać z numerów 

alarmowych 112, 997.

Informacja 
Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Szczecinie

Wnioski o przyznanie stypendium 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania  i ochrony kultury 
należy składać w terminie do 31 paź-
dziernika br. w Wydziale Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 

Złóż wniosek o stypendium artystyczne
w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400 
Dębno, pokój 208.

Formularz wniosku o stypen-
dium jest dostępny na stronie inter-
netowej www.debno.pl w zakładce: 
Ważne lub w Wydziale Oświaty, 

Kultury i Sportu, ul. Droga Zielona 1 
w Dębnie.

Wnioski niekompletne lub złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu
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Żeby korzystać z możliwości, jakie 
stwarza Prawo o stowarzyszeniach po 
nowelizacji, trzeba spełnić jednak pe-
wien warunek. Tym warunkiem jest 
znalezienie się stowarzyszenia zwy-
kłego w nowej ewidencji stowarzy-
szeń zwykłych. Do ewidencji zgłasza 
się nowo utworzone stowarzyszenie 
zwykłe. Może to jednak zrobić rów-
nież stowarzyszenie zwykłe, które 
działało przed 20 maja 2016 r.

Organ nadzorujący stowarzy-
szenie zwykłe to starosta. Pisemny 
wniosek zanosimy więc do urzędu 
powiatowego w Myśliborzu. Złożenie 
wniosku nie pociąga za sobą koniecz-
ności dokonania opłaty.

Aby złożyć wniosek o wpis do 
ewidencji Starosty Myśliborskiego 
stowarzyszenie zwykłe musi dosto-
sować swoje regulaminy do nowych 
przepisów. Regulamin działalności 
musi określać w szczególności: 
nazwę stowarzyszenia zwykłego, 
cel lub cele, teren i środki działania, 
siedzibę, przedstawiciela reprezentu-
jącego Stowarzyszenie zwykłe albo 
zarząd, zasad dokonywania zmian 
regulaminu działalności, sposób na-
bycia i utraty członkowstwa, a także 
sposób rozwiązania stowarzyszenia 
zwykłego. Ponadto do wniosku na-
leży dołączyć:

-protokół z zebrania wraz z podję-
tymi uchwałami;

-imię i nazwisko, adres zamiesz-

Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Od 20 maja 2016 r. działają nowe przepisy o stowarzyszeniach zwykłych. Ich 

elementem jest również ujednolicona ewidencja prowadzona przez starostów. 
Informacje o stowarzyszeniach zwykłych, które trafią do ewidencji, będą upubliczniane 
na stronach Biuletynów Informacji Publicznej. A stowarzyszenie zwykłe, które – 
w odpowiednim czasie – do ewidencji nie trafi, przestanie być stowarzyszeniem. 

kania oraz PESEL przedstawiciela 
reprezentującego Stowarzyszenie 
zwykłe albo członków zarządu;

-imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania oraz PESEL członków organu 
kontroli wewnętrznej, o ile regulamin 
przewiduje ten organ;

-adres siedziby stowarzyszenia.
Jeżeli wniosek o wpis składa za-

rząd, podpisują go wszyscy człon-
kowie zarządu. 

Dodatkowo informujemy, że sto-
warzyszenie zwykłe, które zamierza 
posiadać zarząd określa w regula-
minie działalność tryb jego wyboru 
oraz uzupełniania składu, kom-
petencje, warunki ważności jego 
uchwał oraz sposób reprezentowania 
stowarzyszenia zwykłego, w szcze-
gólności zaciągania zobowiązań ma-
jątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, 
które zamierza posiadać organ kon-
troli wewnętrznej, określa w regula-
minie działalności tryb jego wyboru, 
uzupełnienia składu oraz jego kompe-
tencje. 

Co mają zrobić stowarzyszenia 
zwykłe, które powstały wcześniej, 
czyli przed 20 maja 2016 r., nieraz 
znacznie wcześniej np. w 2010 r. 
czy jeszcze w latach 90. Przede 
wszystkim muszą zdecydować, czy 
odpowiada im nowa formuła stowa-
rzyszeń zwykłych, w której zyskują 
nowe możliwości (jak np. wiele 
źródeł finansowania działań), ale też 

pojawia się odpowiedzialność (nie-
koniecznie większa, ale z pewnością 
jednoznacznie opisana w ustawie). 

Stowarzyszenia zwykłe, którym 
odpowiada propozycja zawarta 
w ustawie z 25 września 2015 r., 
aby z niej skorzystać muszą dokonać 
wpisu do nowej ewidencji, podobnie 
jak nowo powstające stowarzyszenia. 
Dopóki tego nie zrobią, nie uzyskają 
ułomnej osobowości prawnej i nie 
będą mogły korzystać np. z dotacji 
publicznych. A jeśli po upływie 
dwóch lat (20 maja 2018 r.) nadal nie 
znajdą się w nowej ewidencji, to for-
malnie przestaną istnieć.

Stowarzyszenia zwykłe, które 
dostosują się do nowych przepisów 
zwiększą swoje możliwości działania, 
m.in.:

1.uzyskuje ułomną osobowość 
prawną – nabywa prawa, zaciąga zo-
bowiązania, może posiadać majątek 
np. kupić lokal.

2.uzyskuje środki na działalność 
ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z ma-
jątku stowarzyszenia oraz ofiarności 
publicznej.

3.może otrzymywać dotacje na 
zasadach określonych w odrębnych 
przepisów.

Opracowano 
na podstawie pisma 

Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

Dotychczasowe ujawnienia 
Służby Celnej oraz innych służb, 
potwierdzają, że nielegalny alkohol 
sprzedawany jest głównie w butel-
kach plastikowych (zwyczajowo wy-
korzystywanych, jako opakowania 
jednostkowe oleju spożywczego), ale 

Służba Celna ostrzega
W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego 

alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba 
Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, 
pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na 
miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki 
handlowe. 

i w butelkach szklanych po wódkach 
różnych marek polskich i zagranicz-
nych. Opakowania zwykle nie posia-
dają zabezpieczeń w postaci banderol 
akcyzowych.  

O zauważeniu prób sprzedaży ta-
kich wyrobów należy niezwłocznie 

poinformować najbliższy urząd celny, 
komisariat policji lub posterunek 
Straży Granicznej.
Telefon interwencyjny Służby Celnej: 
800-060-000.
e-mail:powiadom-clo@mofnet.gov.pl
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Trasa rowerowa biegła szlakami 
rowerowymi: południowym –  łącz-
nikowym oraz Humboldta. Po drodze 
podziwialiśmy: średniowieczny koś-
ciół w Oborzanach i Smolnicy, pałac 
w Smolnicy, grodzisko „Smoliniec” 
nad jeziorem Czaple. Drogami leś-
nymi dojechaliśmy także do symbo-
licznej mogiły lotników radzieckich, 
których samolot rozbił się w 1987 r. 
Miejscem docelowym wycieczki były 
Warnice. Tam w odnowionym, przy-
pałacowym parku zatrzymaliśmy się 
na dłużej. Tu można było także obej-
rzeć ruiny pałacu, rezydencji dawnych 
właścicieli Warnic - von Ostenów.

Rajd rowerowy do Warnic

10 września br. dwudziestoosobowa grupa rowerzystów poznawała historię 
i zabytki gminy Dębno. Przy słonecznej pogodzie pokonaliśmy trasę 40 kilometrów, 
biegnącą szlakami rowerowymi. Imprezę zorganizował Urząd Miejski w Dębnie 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Wypoczęci i posileni udaliśmy 
się w drogę powrotną do Dębna, za-
trzymując się jeszcze przed ruinami 
pałacu w Grzymiradzu.

Dziękuję wszystkim uczestnikom 
za wytrwałość oraz Andrzejowi Jędra-
sowi i Mieczysławie Oraczewskiej za 
pomoc.

Rokrocznie we wrześniu organizu-
jemy imprezę w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Zatem zapraszamy 
w przyszłym roku. 

Galeria zdjęć na www.debno.pl 
Emilia Jenda

Wydział Planowania i Rozwoju 
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17 września  2016 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Dębnie, 
mieszkańcy miasta i gminy Dębno  
Państwo:

CZESŁAWA I STANISŁAW 
KLUSZCZYŃSCY mieszkańcy 
Warnic,

HALINA I KAZIMIERZ SZEN-
DEROWICZOWIE mieszkańcy 
Dębna,

obchodzili 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego ZŁOTE GODY.

Dekoracji medalami „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie” przyzna-

Z Kroniki Urzędu Stanu Cywilnego

Na dobre i na złe…

nymi przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał 
Burmistrz Dębna Piotr Downar.

Jubilaci 50  lat temu wypowia-
dając „sakramentalne tak” z ufnością 
ślubowali sobie dzielić razem dobre 
i złe chwile.

Przykład wierności danemu słowu 
jest powodem do dumy i radości dla 
najbliższych i przyjaciół, a dla wielu 
dowodem na to, że warto do tego 
ideału dążyć.

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

Kupić można: 
- lampka rowerowa LED, cena 5,00 brutto;
- wodoodporne etui (na dokumenty lub telefon), cena: 3,80 zł brutto;
- notes z karteczkami, cena: 4,00 zł brutto;
- koc polarowy/poduszka (doskonały w podróży) cena: 28,00 zł brutto;
- pamięć USB 16 GB w kształcie liścia dębu: cena 38,00 zł brutto;
- długopis touch (z końcówką do urządzeń mobilnych): cena: 1,40 zł brutto;
- ołówek cyferka: cena: 1,50 zł brutto;
- kalkulator z linijką: cena 8,50 zł brutto;
- brelok z lampką LED: cena 2,80 zł brutto;
- zawieszka zapachowa w kształcie liścia dębu: cena 2,50 zł brutto;
- smycz: cena 2,30 zł brutto;
- osłonki samochodowe: cena 12,60 zł brutto;
- magnes na lodówkę cena 3,00 zł brutto;
- składane frisbee: cena 3,00 zł brutto.

Wydział Planowania i Rozwoju 

Nowe gadżety promocyjne w sprzedaży
W Punkcie Informacji Turystycznej, mieszczącym się w bibliotece publicznej 

w Dębnie można nabyć nowe materiały promocyjne Gminy Dębno. Gadżety mogą 
być oryginalnym i doskonałym prezentem. 
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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

Do 19 września br. przyjmowano propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego. 
Wpłynęło 18 projektów na łączną kwotę 855 tysięcy złotych. Obecnie trwa weryfikacja 
formalno - merytoryczna zgłoszonych zadań. Następnym etapem będzie głosowanie, 
które odbędzie się w dniach 2-16 listopada. 

Lista zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Trwa weryfi kacja zadań do budżetu obywatelskiego
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