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Missa Misdroyensis
Muzyczna msza dla Międzyzdrojów
Missa Misdroyensis – Mszę Międzyzdrojską koncertowo „odprawiono” w sobotę 14 listopada
w międzyzdrojskim sanktuarium ducha, zgodnie z nazwą utworu. Partytura, zawierająca
zapis wydarzenia, została dedykowana przez kompozytora proboszczowi u świętego Piotra na
Królewskim Wzniesieniu i wszystkim mieszkańcom Międzyzdrojów.
Okazją do zaprezentowania dzieła przez 60-letniego autora w Perle Bałtyku stała się 60-letnia rocznica formalnego istnienia samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Międzyzdrojach. Stało się to wraz
z przybyciem tu pierwszego proboszcza, ks. Aleksandra Hanusewicza w 1949 roku.
Po raz pierwszy całość Mszy Międzyzdrojskiej (do tej pory dwie wielkie części – Gloria i Credo – były
wykonywane najpierw w berlińskim Konzerthausie) poprowadził kompozytor Karol Borsuk, honorowy
obywatel Międzyzdrojów. Koncert rejestrowała Telewizja Polska Szczecin.
Ks. kanonik dr Marian Jan Wittlieb
(Więcej o jubileuszu na str.3)
Proboszcz parafii pw. Świętego Piotra Apostoła

aktualności
Analiza gminnej ankiety

Okiem
mieszkańców
We wrześniu i październiku bieżącego roku
przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców miasta i gminy, której celem było poznanie
opinii na temat sezonu 2009, pracy urzędników i oczekiwanych zmian.
Ankietę wypełniło 251 mieszkańców. Blisko
2/3 badanych uznało, że mijający sezon był niezwykle udany, na co największy wpływ miały: duża
liczba turystów, atrakcyjność terenów zielonych,
ogólne wrażenie zadbanego miasta, sprzyjająca
pogoda.
Za czynnik wpływający na komfort życia
w Międzyzdrojach podawano poprawę infrastruktury miasta, rozumianą jako wprowadzenie
jednorodności architektonicznej i poprawę zagospodarowania przestrzennego, a także likwidację
nieestetycznych stoisk handlowych na promenadzie. Tego oraz nowych miejsc pracy potrzebują
mieszkańcy by „żyło się lepiej”. Te same warunki,
uzupełnione o zachowanie czystości miasta,
morza i plaży, potrzebę reklamy Międzyzdrojów
i jego atrakcji, budowę kina i teatru, organizację
większej ilości imprez kulturalnych, wymieniali
ankietowani pytani o sposoby na przyciągnięcie
większej liczby turystów.
Mieszkańcy w ankiecie mieli okazję do surowej
oceny pracowników Urzędu Miasta i miejskich
służb komunalnych. Ponad dwie trzecie badanych
wystawiło pozytywną ocenę pracy urzędników.
Najwięcej pozytywnych opinii otrzymała Zieleń
Miejska - aż 25 proc. ankietowanych uznało jej
pracę za widoczną, ważną i skuteczną. Kolejne
miejsca zajęły: praca burmistrza i poszczególnych
radnych, poczucie bezpieczeństwa związane
z pracą Policji i Straży Miejskiej, miły sposób
bycia urzędników, obsługa pracowników punktu
informacyjnego w Domu Kultury. Za słabszą
stronę pracy służb mundurowych ankietowani
uznali wszechobecność osób pijanych śpiących
na ławkach.
Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

Szanowni Klienci
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Międzyzdrojach
Uprzejmie informujemy, że od dnia
16.11.2009 r. w Banku Spółdzielczym w Międzyzdrojach przy ul. Światowida 19 będzie
świadczona usługa kasowa dla naszego
Zakładu. Przyjmowane będą wpłaty gotówkowe za wodę i ścieki oraz pozostałe usługi.
Od powyższych wpłat nie będzie pobierana
prowizja. Jednocześnie informujemy, że Kasa
w ZWiK Spółka z o.o. przy ul. Przy Wodociągach 3
w Międzyzdrojach będzie czynna tylko do
23.12.2009 r.
Począwszy od 24 grudnia br. wpłaty gotówkowe będą przyjmowane wyłącznie w kasach
Banku Spółdzielczego w Międzyzdrojach.
Przypominamy, że
Bank Spółdzielczy w Międzyzdrojach
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz.: od 800 do 1700.
Zarząd Spółki
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Miliony na promenadę
W dniu 13 października 2009 roku Witold Jabłoński, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowę w ramach osi 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura
turystyczna, Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, na dofinansowanie projektu „Wprowadzenie
nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”.

Przedmiotem realizacji projektu jest kompleksowa przebudowa i wprowadzenie nowej formy
zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyz-

drojach wraz z Placem przed Molo, oraz rozbudowa
istniejącego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Promenadzie. Centralnym miejscem
nowego zagospodarowania terenu będzie plac
przed molo. Zostanie on regularnie podzielony na
trawniki oraz prostokąty z posadzki utwardzonej,
z nowoczesnymi ławkami i oświetleniem. Miejsce
to będzie idealne do spacerów i wypoczynków w
upalne dni. Lewa część placu prowadzić będzie

„Tour Salon 2009”
Poznań
W dniach 21-24 października br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się
jubileuszowa, 20. edycja największych targów
turystycznych w Polsce, Tour Salon 2009. Impreza
trwała cztery dni. Dwa pierwsze przeznaczone
były dla branży turystycznej, a dwa kolejne dla szerokiej publiczności.
W tym roku w targach udział wzięło ponad 700 wystawców z 39 krajów. Wśród nich
znalazły się polskie regiony, biura podróży,
hotele, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria,
i wiele innych z branży turystyczno-wypoczynkowej.
Stoisko Gminy Międzyzdroje (6m2)
zorganizowane zostało w ramach stoiska
Zachodniopomorskiego, którego łączna powierzchnia wyniosła 180m2. Odwiedzający
nas otrzymywali materiały promocyjne, plan
miasta i bazę noclegową oraz ulotki poszczególnych obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Międzyzdroje.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się tańsze
oferty noclegowe, a także kompleksowe
oferty SPA. Obsługa naszego stoiska - ubrana
w białe i niebieskie koszulki polo z promocyjnym
logo Międzyzdrojów - udzielała wyczerpujących
odpowiedzi na pytania odwiedzających.
Oprócz typowego stoiska targowego, prezentującego materiały promocyjne, odwiedzający mogli
wziąć udział w konkursach i akcjach promocyjnych
przygotowanych przez nas specjalnie na tę okazję.
Aby wziąć w nich udział trzeba było wypełnić krzyżówkę na temat atrakcji turystycznych Międzyzdrojów. Spośród prawidłowo wypełnionych krzyżówek
na scenie głównej w pawilonie targowym rozloso-

w kierunku mola, co dodatkowo podkreślone
zostanie podświetleniem z małymi lampkami
wtopionymi w posadzce. Prawą część placu zajmie
trójkątny placyk z drewnianą posadzką,
przeznaczony do organizacji różnego
rodzaju imprez.
Ciekawym elementem nowego
placu będzie telebim, informujący
turystów o stanie pogody oraz atrakcjach turystycznych Gminy. Jedną
z większych atrakcji samego placu będą
stanowić cztery podświetlone różnymi
kolorami fontanny, stanowiące tzw.
„ścianę wodną”. Aby zachować unikatowy charakter tego miejsca, równie
niebanalne będą ławki w kształcie litery
S, które znajdą się w bezpośrednim
towarzystwie fontanny. W ramach projektu rozbudowany zostanie istniejący
plac zabaw dla dzieci, wyposażenie
go w nowe oświetlenie wydłuży czas
korzystania z niego. Łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej
wraz z przebudowanym placem zabaw wynosić
będzie 15 607,67 m2.
Orientacyjny koszt całkowity projektu: 22 977
212,86 PLN. Dofinansowanie ze środków RPO WZ:
(40%): 9 167 461,14 PLN.
Biuro Informacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego
wane zostały nagrody. Dodatkowo, dla osób, które
nie wzięły udziału w konkursie krzyżówkowym, przygotowano loterię balonową. I tak zostały rozdane
balony, w których znajdowały się kupony. Podczas
ogłoszenia wyników balony zostały przebite. Osoby,
które miały w balonie karteczkę z napisem „nagroda”
wygrywały nagrody-upominki.
Nagrodami głównymi w konkursach były 2 vouchery na pobyt weekendowy w Międzyzdrojach
ufundowane przez Bagiński & Chabinka SPA i hotel

Amber Baltic. Oprócz nagród głównych zostały także
rozlosowane nagrody pocieszenia w formie pakietów z gadżetami i materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach.
Tour Salon 2009 należy zaliczyć do bardzo
udanych pod względem promocyjnym imprez
targowych. Jesteśmy przekonani, że nasze działania
w znaczący sposób przyczynią się do zwiększenia
liczby odwiedzających naszą gminę.
Anetta Czyżak Inspektor ds. promocji
Tomasz Jakubowski Młodszy referent ds. promocji
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wydarzeniA
Gminne obchody Narodowego Święta ustanowionego w rocznicę Odzyskania Niepodległości w roku 1918, rozpoczęto złożeniem
wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności przez przedstawicieli instytucji, organizacji i stowarzyszeń - z udziałem
pocztów sztandarowych. Następnie refleksja pod pomnikiem Duchowym Budowniczym Międzyzdrojów przy tutejszym kościele
parafialnym oraz msza „za Ojczyznę”. Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości, władze miasta składają serdeczne
podziękowania.

Łańcuch dla burmistrzów
Podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej
w dniu 11 listopada br. Stowarzyszenie Konwentu
Byłych Burmistrzów Międzyzdrojów przekazało
burmistrzowi Leszkowi Doroszowi Łańcuch Burmistrza - symbol władzy wykonawczej gminy
Międzyzdroje. Prawo noszenia łańcucha będzie
przysługiwało burmistrzom kolejnych
kadencji, aż do 2034 roku.
- My członkowie stowarzyszenia zwykłego zwanego Konwentem Byłych Burmistrzów Międzyzdrojów, postanowiliśmy za
zgodą i wiedzą Michała Sutyły, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
V Kadencji Samorządu Terytorialnego RP,
wcześniejszy nasz zamysł obdarowania
„łańcuchem burmistrza” osoby funkcję
Burmistrza Międzyzdrojów piastującej w
tym właśnie dniu wprowadzić życie, dając
kolejnym kadencjom samorządowej władzy
wykonawczej miasta uświęcone wielowiekową tradycją należne jej insygnium oraz
tworząc   w ten sposób podstawę ewentualnej tradycji przejmowania, sprawowania
i przekazywania władzy, do tej pory w tym
miasteczku w całej jego długiej historii nie
stosowanej - podkreślił w swym wystąpieniu
Jerzy Neukampf, przewodniczący Konwentu Byłych
Burmistrzów Międzyzdrojów.
Lista fundatorów łańcucha:
Jadwiga Bober - Dyrektorka Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, Jacek
Barełkowski – Prezes Reisebüro „Darpol” w Berlinie, Kazimierz Ciuruś – Prezes spółki „CIROCCO”,
Stanisław Chabinka – Prezes „WRZOS”, współwłaściciel hotelu „Bagiński & Chabinka”, Andrzej

Drewnikowski – przedstawiciel firmy „Citroên”,
Mirosław Drzewiecki – właściciel znanych lokali
gastronomicznych, członek Międzyzdrojskiego
Klubu Biznesu, Sławomir Gorący – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyzdrojach, Krzysztof Górski – były Dyrektor Banku

Spółdzielczego w Międzyzdrojach, mieszkaniec
Świnoujścia, Andrzej Hebel – syn śp. Adriany Hebel, Burmistrza Międzyzdrojów III Kadencji, Henryk
Jabłoński – Burmistrz Międzyzdrojów IV Kadencji,
Ryszard Jakimowicz – Naczelnik Departamentu
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Zastępca Burmistrza II i III Kadencji, Ireneusz Lewicki – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, odznaczony medalem „Zasłużony dla Międzyzdrojów”,

60-lecie parafii w Międzyzdrojach

Duma słusznie nakazana

Parafianie świętowali 60-rocznicę formalnego istnienia samodzielnej parafii rzymskokatolickiej
pw. Św. Piotra w Międzyzdrojach. Z tej okazji w sobotę wysłuchano prawykonania koncertu Missa
Misdroyensis Karola Borsuka, honorowego mieszkańca Międzyzdrojów.
Wykonawcami byli soliści (m.in. niezwykle nam
życzliwa Gisela o pomorskim nazwisku Runge, a
także Bułgar Cristo Christoff ), Chór Żeński Spandau
(wybrane grono wielonarodowe) i Orkiestra Kameralna Berlin (Orchestra da camera Berlin) w wyborowym
składzie. Pamiątką sobotniego wydarzenia, świad-

czącego o jednym z przejawów wysokiej kultury muzycznej w Międzyzdrojach, jest książkowe wydanie
partytury (ponad 100 stron formatu A 4; dodatkową
wartością jest autograf kompozytora). W przyszłości,
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po emisji telewizyjnej, zostanie przygotowana audiowizualna płyta, jako dopełnienie edycji książkowej.
Miejscowość słynąca z wielu prezentowanych
tu gatunków muzyki, doczekała się własnej mszy!
Zresztą to nie pierwsza dedykacja „z miłości” doń.
Jaromir Gajewski ze Szczecina napisał Hejnał Międzyzdrojów, który stał się inspiracją dla
organowej Wariacji nt. rozmowy morza z
lasem Andrzeja Mielewczyka i solisty Franka Niederstrassera na wiolonczeli. Druga
wersja hejnału to Fanfary św. Piotra, potem
było Andante na ślub córki i Requiem
Międzyzdrojskie tegoż Karola Borsuka na
śmierć olimpijczyków Władysława Komara
i Tadeusza Ślusarskiego
Następnego dnia, w niedzielę Metropolita szczecińsko-kamieński, prof. Andrzej
Dzięga w uroczystej celebrze poświęcił
tablicę pamiątkową proboszczów 60-lecia
(z sześciu żyje trzech i byli obecni: kanonicy
– Tadeusz Moskal, Henryk Przestacki, Marian Jan Wittlieb) i wręczył po raz pierwszy
w historii parafii odznaczenie Zasłużony
dla Parafii rzymskokatolickiej w Międzyzdrojach
Adolfowi Wilczyńskiemu - na zdjęciu, ozdobione ceramiczną płaskorzeźbą Księcia Apostołów (warsztat
mgr sztuki Grażyny Kamińskiej ze Szczecina).

Andrzej Mleczko – były Dyrektor Domu Kultury,
odznaczony medalem „Zasłużony dla Międzyzdrojów”, Jerzy Neukampf – Burmistrz Międzyzdrojów
I Kadencji, Przewodniczący Konwentu Byłych Burmistrzów Międzyzdrojów, Piotr Rogowski - Prezes
spółki „Comfortime”, Stanisław Sapała - Burmistrz
i Przewodniczący Rady Miejskiej Międzyzdrojów
II Kadencji, Przewodniczący Międzyzdrojskiego Klubu Biznesu, Jan Stefanek – Dyrektor
hotelu „Amber Baltic” w budowie, Eugeniusz
Suchłabowicz - Komendant Straży Miejskiej w Międzyzdrojach,  Bogusław Sutyła
- Prezes spółki „Viking Tour”, były Prezes
Zachodniopomorskiej Izby Turystycznej,
członek Międzyzdrojskiego Klubu Biznesu,
Bogusław Tomczyk - Zastępca Burmistrza
IV i V Kadencji, wyróżniony tytułem „ Przyjaciel szkoły” nadanym przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Międzyzdrojach, Zbigniew Wolny - Zastępca Burmistrza II Kadencji, członek Międzyzdrojskiego Klubu Biznesu, Włodzimierz Zasadzki
– pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Burmistrz Międzyzdrojów
II Kadencji, Lech Zużałek - Kustosz Muzeum
Wolińskiego Parku Narodowego, odznaczony
medalem „Zasłużony dla Międzyzdrojów”.
Tego samego dnia, podczas uroczystej Sesji Rady
Miejskiej Lech Bartnik, wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego wręczył
Juliannie Rogowskiej - gminnej archiwistce, poetce,
malarce i dziennikarce, Srebrną Honorową Odznakę
„Gryfa Zachodniopomorskiego” w uznaniu zasług
dla rozwoju regionu.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje
Muzycznie Diamentową Mszę świętą rozpoczął
utwór kamieńskiego maestro Jana Dudy, Improwizacja nt. „Tu es Petrus”, a w jego wykonaniu zakończył
całość Marsz uroczysty Feliksa Rączkowskiego. Feliks
Nowowiejski, bywający przed wojną w Świnoujściu i
modnych Międzyzdrojach, podgrzewał dziękczynną
atmosferę głosami rodzimej Scholi Confido – Bijcie
serca, bijcie dzwony. Przy fortepianie zasiadała
Rosjanka Evgenia Kan, wiolonczelę obejmował
Frank Niederstrasser. Król instrumentów pozwalał
dopieszczać swój pluralis majestatis Marice Christ
i naszym, z umiłowaniem służącym mu: Stefanowi
Łasicy i Janowi Budzyńskiemu. Jeszcze raz błagało
Kyrie i tryumfowała Gloria z Mszy Międzyzdrojskiej.
Do obecności w obu wydarzeniach czuliśmy się
zobowiązani nie z przymusu, czy ze zwykłej międzyzdrojskiej moralnej przyzwoitości, a nawet lokalnego
patriotyzmu, ale z radości, że nasza społeczność
jest zdolna do tak wysokiej duchowości. Chcemy ją
nadal ukazywać, jak to niekłamanie czyniliśmy również wobec zaproszonych przez Burmistrza Leszka
Dorosza z Radą Miasta i Gminy Międzyzdroje i Proboszcza z Międzyzdrojską Radą Duszpasterską Gości.
Zachowanie w tym wszystkim pokory i skromności
stało się możliwe dzięki opiece Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Gminy (Międzyzdrojski Klub Biznesu),
Marina Invest sp. z o.o., a także pojedynczych osób i
rodzin, którzy umożliwili ich zaproszenie i podjęcie
w niezwykle gościnnej Aurorze Teresy i Mirosława
Tyszkiewiczów, a także utrwalenie wszystkiego audio-wizualnie. Dlatego też nakazuję: bądźmy dumni z
naszej duchowej promocji! Niech nadbałtyckie i wyspiarskie Międzyzdroje stają się w polskim wymiarze
Międzynarodowym Domem Kultury!
ks. kanonik dr Marian Jan Wittlieb, proboszcz
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Mikołajkowy
Świetlne, grudniowe kwiaty
Konkurs
„Szczęśliwe święta”

Przeminęło lato, a jesień zmierza ku zimie. Nostalgia zawładnęła nadmorskim kurortem. Z ulic,
skwerów i parków zniknęły barwne kwietne dywany. Plaża uśpiona, a puste molo coraz bardziej
senne…

Międzynarodowy Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają
dzieci oraz młodzież z terenu gminy, biorących
udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, do udziału w świątecznym konkursie.
Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej
pracy plastycznej, indywidualnej bądź grupowej, inspirowanej „Szczęśliwymi świętami”.
Prace mogą być wykonane w dowolnym
formacie i dowolną techniką plastyczną (mile
widziane nowatorskie techniki). Prace zgłoszone
do konkursu muszą być opatrzone metryczką
z następującymi danymi, wpisanymi pismem
drukowanym lub maszynowym: Imię, nazwisko,
wiek autora pracy, nazwa zajęć pozalekcyjnych
na które uczęszcza, oraz imię i nazwisko opiekuna,
nauczyciela lub instruktora. Autorzy indywidualnych prac proszeni są o dopisanie nazwy szkoły
i klasy.
Konkurs trwać będzie od 12.11.-01.12.2009 r. Prace
należy nadsyłać do Międzynarodowego Domu
Kultury do dnia 02 .12. 2009.
05 grudnia br. o godzinie 15.00 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach podczas
„Mikołajek” zostanie otwarta wystawa prezentująca nadesłane na konkurs prace i zostaną wręczone
nagrody. Prace będą oceniane i nagradzane
w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki,
uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i uczniowie
gimnazjum.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są
nagrody pocieszenia. Oprócz nagród organizatorów przewidziane są wyróżnienia jury i nagrody
ufundowane przez prywatnych sponsorów.
Artur Duszyński
Kierownik MDK

PORADY
KURATORSKIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach informuje, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 13°°
do 14°° w budynku OPS będą pełnione dyżury przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Świnoujściu,
panów Krystiana Ulaczyka (kurator
dla dorosłych) i Bartosza Piotrowskiego
(kurator rodzinny).

Ww. kuratorzy są członkami Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych
i w ramach prowadzonej działalności przewidują
udzielanie bezpłatnych porad z zakresu prawa
rodzinnego i karnego, ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich i innych aktów prawnych
związanych z pracą kuratorów, a także upowszechniania wiedzy dotyczącej pedagogiki
i rozwiązywania problemów wychowawczych,
zjawisk przemocy domowej.
Małgorzata Musialska
OPS Międzyzdroje
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…Mgła pojawia się znienacka. Wsysa w swoją
mleczną nicość ulice, dachy domów, smugę plaży,
sylwetki przemykających postaci i pnie starych
parkowych drzew, wędrujących w tajemniczej białej
pustce z miejsca na miejsce - mgielna fatamorgana.
Światło dnia powoli przygasa. Bezludne molo
zanika w szarości wraz z drzemiącymi, skulonymi
mewami, które nie zdążyły znaleźć legowiska
w zakamarku wydm. Coraz ciemniej...
…I nagle w jednej chwili, jak błysk pioruna,
oślepiająca jasność rozdziera i tłumi wszechobecną
szarość i ciemność. Miliony żarówek rozbłyskują
iskrzącym światłem. Rozkwitają, jak świetlne
kwiaty na krzewach, domach, drzewach. Dostojne,
królewskie żyrandole zawieszone na ulicznych latarniach rozbłyskują brylantowymi iglikami światła,
radując oczy przechodniów. Stary kuter, eksponat
minionych morskich przygód, tonie w świetlnych
kwiatach, niczym promieniująca Arka Przymierza.
A tu - spójrzcie - wielka choinka iskrzy się tysiącami
małych światełek i srebrzystych gwiazdek, radując
serca wszystkich: biednych i bogatych i tych najmłodszych oczekujących na Świętego Mikołaja.

A on, z białą brodą, na świetlnych saniach
z zaprzęgiem baśniowych reniferów, przybędzie od
strony morza i zostanie tu do końca tej świetlanej
bajki. Przywiezie i rozda Wam drodzy Międzyzdrojanie prezenty. Jakie? Najprostsze - miłość, wzajemną
życzliwość, dostatek i radość. A zatem radujcie się,
niedługo Boże Narodzenie. Z nieba lecą pierwsze
śnieżne gwiazdki. Gdzieś z oddali płynie… „Cicha
noc”, a wszędzie wokół, baśniowy ogród świetlnych
kwiatów…
Sławomir Rosiak
Autor koncepcji
„Międzyzdroje w kwiatach 2009”
***
„Odpalenie” niespotykanej w historii Międzyzdrojów iluminacji Bożonarodzeniowej nastąpi
05 grudnia 2009 roku o godz. 18.30 - Skrzyżowanie
Deptaku Światowida i Ronda. Organizatorzy: Urząd
Miejski M-je oraz Międzynarodowy Dom Kultury.
Koncepcja iluminacji – Sławomir Rosiak, projekt  Firma „Multi Dekor”, wykonanie  - Tomasz Gawęda
„Gamet”, Zielona Brygada „Międzyzdroje w Kwiatach
2009”, ENEA Rejon Dystrybucji - Międzyzdroje.

Ogólnopolski
Turniej Tańca
7 listopada br. w Międzynarodowym
Domu Kultury po raz czwarty odbył się
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. Kilkadziesiąt par w sobotę na
parkiecie walczyło o Puchar Burmistrza
Międzyzdrojów. Organizatorem turnieju
był TKS „Jantar” Międzyzdroje, Szkoła
Tańca „Jantar” Anny Zjawińskiej.
Oto lista najlepszych wśród mieszkańców gminy:
Kategoria 10-11 lat, klasa E, Kombinacja 6T
3 m Krzemińźniak Fabian, Rożek
Justyna - JANTAR Międzyzdroje
10-11, D, Kombinacja 6T
2 - Marchalewski Filip, Kaszubowska
Wiktoria - JANTAR Międzyzdroje
3 - Celt Oskar, Ruśkiewicz Michalina
- JANTAR Międzyzdroje
12-13, E, Kombinacja 8T
2 - Gołos Jakub, Mamińska Aleksandra
JANTAR Międzyzdroje
Pow. 15, Open, Latin
1 - Wojtkowiak Marcin, Kowalska
Karolina - JANTAR Międzyzdroje 2 - Perz
Radosław, Fura Ewelina - JANTAR Międzyzdroje
Artur Duszyński

I OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA MDK
W turnieju z cyklu „Grand Prix Wybrzeża”, rozegranym niedzielę (15 bm.) wzięło udział 38 zawodniczek i zawodników. Sędziował Pan Kazimierz
Łaszewski. Wyniki przedstawiały się następująco:
1. Taberski Paweł
- Nowogard
1. Bartosz Grabowski
- Świnoujście
2. Tymrakiewicz Jan
- Świnoujście
3. najlepszy zawodnik gminy Międzyzdroje
- Mieczysław Dorosz
4. najlepsza szachistka – Czaplewska Klara
- Gryfice
5. najlepszy junior do lat 7 Smal Miłosz - Gryfice

6. do lat 12 – Smal Tobiasz
- Gryfice
7. do lat 15 – Zduńczyk Adam
- Gryfice
8. najlepszy senior powyżej 60 lat - Tadeusz
Twarogiel
- Wolin
9. najlepsza rodzina – Smal Miłosz, Smal
Tobiasz
- Gryfice
Szczególne podziękowania dla sponsorów:
Bagiński & Chabinka SPA, Hotel Amber Baltic, Hotel
Wolin, Ośrodek Pomocy Społecznej, Printis, Gazeta
Gratis, Gmina Międzyzdroje, Bank Spółdzielczy
w Międzyzdrojach, TV Sat Kabel.
Artur Duszyński
Kierownik MDK
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aktualności

Dyplom za rozwój
W dniach 13-14 listopada 2009 r., odbyła się
w Warszawie Ogólnopolska Konferencja pn.
„Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu
terytorialnego w Polsce”, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego, Ministra Rozwoju Regionalnego mgr Elżbiety Bieńkowskiej, Ministra Pracy
i Polityki Społecznej mgr Jolanty Fedak oraz
J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr
hab. inż. Włodzimierza Kurnika.
Jednym z głównych punktów obrad pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka, było
omówienie funkcjonowania samorządu w praktyce.
W ocenie twórców reformy administracji, profesorów
Michała Kuleszy, Jerzego Regulskiego i Jana Bocia,
analiza poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-

gospodarczego wskazuje na trafność
i celowość tej reformy.
Jak zgodnie podkreślili wspomniani
fachowcy, każda reforma ma swoich
prymusów. Jednymi z nich są mieszkańcy Międzyzdrojów, a także pracownicy
Urzędu Miejskiego i jego jednostek,
zakładów, spółek oraz stowarzyszeń,
klubów i organizacji. To dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców, Międzyzdroje uznano za drugą w Polsce gminę
miejsko-wiejską, pod względem dynamiki rozwoju, mierzonego szesnastoma
wskaźnikami.
Gratulując Państwu wykonanej
pracy, liczymy na dalsza aktywność,
by nasza Gmina stała zawsze na czele
koniecznych zmian na lepsze.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Archiwum
na Białej Górze
W piątek (6 bm.) na Białej Górze oficjalnie otwarto
oddział Szczecińskiego Archiwum Państwowego.
Archiwalne zbiory zostały przeniesione z dotychczasowego oddziału w Płotach.
Gromadzone w oddziale materiały archiwalne
obejmują dokumenty wytworzone po 1945 r., czyli
od czasu zakończenia II wojny światowej. Zebrano
tu ponad 750 metrów bieżących różnego rodzaju
dokumentacji. Są to m.in. akta administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organów wymiaru
sprawiedliwości, instytucji finansowych, państwowych i
spółdzielczych instytucji gospodarczych, a także organizacji społeczno-politycznych i kulturalno-oświatowych.
Akta pochodzą z terenu powiatów: kamieńskiego,
goleniowskiego, gryfickiego oraz z powiatu grodzkiego
Świnoujście.
W nowym budynku oddziału (pierwszym z trzech
planowanych) obok magazynów z aktami, pomieszczeń

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W PONIEDZIAŁKI
OD GODZ. 14.30 DO 15.30
W URZĘDZIE MIEJSKIM,
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5 – POKÓJ NR 14
/kontakt - tel. 91 3275647/

Piotr WÓJCIK
Mateusz BOBEK
Jan BURZYŃSKI
Kazimierz DRZEWIECKI
Artur DUSZYŃSKI
Adam JAKUBOWSKI
Wiesław KOTWICA

09.11
16.11
23.11
30.11
07.12
14.12
21.12

na swoje dyżury zapraszają  również:
1. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
- MICHAŁ SUTYŁA
we wtorki i czwartki od godz. 12.00 - 15.30    
2. WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– ROMAN PAWŁOWSKI
w  środy od 15.30 – 16.30
3. WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
- BEATA KIRYLUK
w piątki   od 13.00– 14.00
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biurowych i socjalnych oraz sali konferencyjnej, do dyspozycji jest również pracownia naukowa, w której zainteresowani
będą mogli swobodnie przeglądać zbiory.
Nowością w oddziale są regały kompaktowe, które zwiększają powierzchnię magazynową archiwum. Zasoby archiwum są
dostępne dla wszystkich od 15 listopada.
Henryk Nogala
Sekretarz Międzyzdrojów

Światowy Dzień Seniora
W tym roku dzień 22 października zgromadził w Międzynarodowym Domu Kultury Seniorów międzyzdrojskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Seniorów z miasta
i gminy na uroczystych obchodach Światowego Dnia Seniora.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz
Leszek Dorosz, fundator spotkania, wiceburmistrz Mateusz Flotyński,     wiceprzewodnicząca Rady Miasta Beata
Kiryluk, Jerzy Mędrek - przewodniczący Zarządu Oddziału
Okręgowego PZERiI w Szczecinie, Krystyna Romanowska - wiceprezes Banku Spółdzielczego, przedstawicielki
Oddziału Rejonowego PZERiI w Wolinie.             

Przybyli goście przekazali zebranym Seniorom serdeczne życzenia, wyrazy szacunku i zrozumienia dla ich
często trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Do życzeń
dołączono także podziękowania dla Seniorów za ich udział
i wkład w tworzeniu oraz rozbudowie naszego miasta,
wychowaniu młodego pokolenia, dla którego zawsze byli
wzorem i przykładem. Do życzeń tych zespół Związkowy
„Bryza” dołączył piosenkę pt” Życzenie”.
Bardzo doniosłą chwilą tego spotkania było odznaczenie Burmistrza Pana Leszka Dorosza Złotą odznaką
Związkową, przyznawaną za specjalne zaangażowanie
w działaniach na rzecz Związkowców, rozumienie ich
potrzeb, dążeń. Opinia oraz wniosek skierowany przez
Zarząd O/R, został zatwierdzony przez Zarząd Główny

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Warszawie.
Wręczono także podziękowania za współdziałanie na
rzecz Związkowców. Otrzymali je: wiceburmistrz Mateusz
Flotyński, Jadwiga Bober -Dyrektor Międzynarodowego
Domu Kultury, Artur Duszyński - radny i kierownik MDK,
Piotr Czajkowski - pracownik MDK oraz Halina Olejniczak
i Marianna Kargul. Nieobecni: Kierownik OPS
Pani Elżbieta Jakubiak, Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Michał Sutyła oraz Sekretarz
Urzędu Pan Henryk Nogala podziękowania otrzymali po powrocie do pracy.
Podczas spotkania częstowano przybyłych
Gości i Seniorów przygotowanym przez nasze Panie poczęstunkiem: ciasta, sałatki, owoce, napoje.
Dla najstarszego Seniora Pana Józefa Rzeczyckiego (103 lata) , zespół zaśpiewał „Dwieście
lat niech żyje nam”, do życzeń burmistrz Leszek
Dorosz dołączył kwiaty. Wszyscy Seniorzy
w wieku od 70 do 100 lat otrzymali kwiaty, życzenia
i piosenki od zespołu związkowego „Bryza”.
Szczególne podziękowania Zarząd O/R składa
Paniom i Panom, którzy wspólnie przygotowali
to spotkanie:
Halinie Olejniczak, Mariannie Kargul, Gabrieli
Marjańskiej, Grażynie Balcerzak, Alinie Duszyńskiej,
Barbarze Rudnickiej, Teresie Gołębiewskiej, Janinie
Dziekan, Bogumile Imielskiej, Helenie Mielimące, Elżbiecie Janas, Janinie Stempień, Ewie Bahrycz, Lidii
Gaworskiej, Leonardowi Brussowi, Ireneuszowi Gąsowskiemu, Janowi Modzelewskiemu oraz akordeonistcie
– Zbigniewowi Szczerbinki, gitarzyście basowemu
– Kazimierzowi Zakrzewskiemu.
Dziękujemy także za udział zespołowi „Bryza”
– w bardzo zmniejszonym składzie (urlop, choroby) - który
sprawił wiele radości swoimi piosenkami oraz wspólnym
biesiadnym śpiewaniem.
Elżbieta Janas
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z prac Rady miejskiej
Uchwała Nr XLIII/433/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2009 r.
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie
dochodów na kwotę 14 465 237,36 zł
i zmniejszenie wydatków na kwotę 8 866 246,94 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 3 067 059,40 zł
z tego między innymi z tytułu:
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych – 178 635,00zł,
- pozyskania środków na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach” zgodnie z pismem nr CFE.
II.BD-7221/1-1/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące projektu nr
1/NPPDL/2008, dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- 2 600 000,00 zł,
- pozyskanie dofinansowania - Partnerski Projekt
Comeniusa Program „Uczenie się przez całe życie”
- 47 836,80 zł,
- zmiany klasyfikacji budżetowej (Regionalna Platforma Cyfrowa) - 239 855 zł.
Zmniejsza się dochody o kwotę 17 532 296,76
z tego:
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 17 292 441,76 zł,
- zmiany klasyfikacji budżetowej (Regionalna Platforma Cyfrowa) - 239 855 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 351 767,37 zł z czego
kwota w wysokości 123 000 zł przypada na wydatki inwestycyjne, a kwota w wysokości 228 767,37zł przypada
na wydatki bieżące.
Wydatki zmniejsza się o kwotę 9 218 014,31 zł
z czego kwota w wysokości 8 485 923,34 przypada na
wydatki inwestycyjne, a kwota w wysokości 732 090,97 zł
dotyczy wydatków bieżących.
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku w Szkole nr 1 z przeznaczeniem na UKS Chrobry w kwocie 15 000 zł, które sfinansowane będzie ze zmniejszenia wydatków na stypendia
sportowe w kwocie 5 000 zł i na zakup materiałów
i wyposażenia (sekcje sportowe) w kwocie 10 000 zł,
2/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku w Szkole nr 2
na zakup żywności w kwocie 7 000zł (zmiana między
działami),
3/ zwiększeniu wydatków w Gimnazjum w kwocie
6 819,97zł, które sfinansowane będzie ze zmniejszenia
wydatków w tej samej kwocie,
4/ zwiększeniu wydatku w Gimnazjum w kwocie
1 432,60 zł , które sfinansowane będzie ze zwiększenia
dochodów w kwocie 732,60 zł i zmniejszenia wydatków
w kwocie 700,00 zł,
5/ zwiększeniu wydatku w celu uzupełnienia
środków na zakup sprzętu hydraulicznego na kwotę
16 000,00 zł, które sfinansowane będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup pojazdu gaśniczego na tę
samą kwotę,
6/ zwiększeniu wydatków na zakup energii
w kwocie 85 500,00 zł,
7/ zwiększeniu wydatku na utrzymanie budynków
i lokali mieszkalnych będących w zarządzaniu MTBS
(kwota 4800 zł na wykonanie przeglądu pięcioletniego
komunalnych obiektów budowlanych oraz kwota
2500 zł na wykonanie ekspertyzy zabezpieczeń przeciw pożarowych w obiektach budowlanych zasobu
komunalnego),
8/ zwiększeniu wydatku w wysokości 53 778 zł na
oczyszczanie miasta i gminy (uzupełnienie środków),
9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 107 000 zł na
nabycie prawa własności do działek nr 72/1 o pow.
22 m² oraz 72/3 o pow.66 m²,
10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 4 100 zł na
pokrycie udziału Gminy w kosztach wykonania lokalnej
strategii rozwoju obszarów rybackich.
Ponadto dokonuje się zmniejszeń nie uwzględnionych powyżej:
1/ wydatków inwestycyjnych:
a/ w szkole nr 1 na kwotę 497 000 zł,
b/ w gimnazjum na kwotę 716 243 zł,
c/ w przedszkolu na kwotę 170 000 zł,
d/ w Urzędzie na kwotę 7 086 680,34 zł,
2/ wydatków bieżących
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a/ w Urzędzie 702 571 zł.
W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt
budżetu o kwotę 5 598 990,42 zł, który planuje się
sfinansować z wolnych środków. Planowany deficyt
budżetu gminy wynosi 16 493 954,14 zł.
Uchwała Nr XLIII/434/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/323/08
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2009 rok
Uzasadnienie:
Proponuje się zmianę załączników „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011” oraz„Limity
wydatków Gminy Międzyzdroje na projekty planowane
do realizacji w ramach poszczególnych programów
operacyjnych w latach 2009-2011” .
Zmiany w załącznikach są konsekwencją uchwały
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie.
W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmiany
polegają na:
1/ w zadaniu nr 1 „ Budowa ścieżki rowerowej na
odcinku Międzyzdroje-Lubin” zmieniono okres realizacji
zadania 2010-2012 (przesunięto o 1 rok),
2/ w zadaniu nr 2 „Wprowadzenie nowej formy
turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd
w Międzyzdrojach” zmianie ulega kwota łącznych
nakładów finansowych (zostały zwiększone o kwotę
461 823,72 zł – wydatek poniesiony na Plac zabaw przy
hotelu Amber Baltic) oraz w 2009 r. zwiększono inne
środki a zmniejszono środki jst o kwotę 306 015,14 zł
(po dokonanych zmianach łączna kwota dofinansowania
wynosi 9 167 461,14 zł),
3/ w zadaniu nr 3 „Budowa drogi – Gryfa Pomorskiego – las w Międzyzdrojach” zmieniono okres realizacji
zadania 2011-2014 (przesunięto o 2 lata),
4/ w zadaniu nr 5 „Remont wschodniego fragmentu
ul. Promenady Gwiazd na odcinku od ul. Campingowej
do przedłużenia ul.Traugutta...” zmieniono okres realizacji zadania 2007-2013 (przesunięto o 1 rok),
5/ w zadaniu nr 6 „Budowa i przebudowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach” zmniejszono kwotę
łącznych nakładów finansowych o 400 000 zł oraz
zmniejszono kwotę innych środków o 400 000 zł,
6/ w zadaniu nr 7 „Budowa zespołu zielonych parkingów” zmieniono okres realizacji zadania 2007-2012
(przesunięto o 1 rok),
7/ w zadaniu nr 8 „Budowa drogi w ul. Komunalnej
pomiędzy ul. Niepodległości a ul. Nowomyśliwską”
zmieniono okres realizacji zadania 2006-2012 (przesunięto o 1 rok),
8/ w zadaniu nr 9„Przebudowa ul. Kolejowej i remont
ul. Norwida” zmieniono okres realizacji zadania 20082010 (skrócono o 1 rok),
9/ w zadaniu nr 11 „Budowa ul. Polnej w Międzyzdrojach” zmieniono okres realizacji zadania 2011-2013
(przesunięto o 2 lata),
10/ w zadaniu nr 12 „Budowa infrastruktury Portu
Jachtowego w Wapnicy” - na skutek zmniejszenia
wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie o kwotę 200 000 zł zmianie ulega kwota planowanego wydatku ze środków jest
w 2009 r. i wynosi 500 000 zł, zmianie ulegają planowane
wydatki w roku 2010 i 2011 zarówno ze środków jst jak
i z innych środków (nastąpiła konieczność zabezpieczenia przez Gminę wkładu własnego w wysokości 60%
całkowitych kosztów kwalifikowanych),
11/ w zadaniu nr 14 „Opracowanie projektu budowlanego na siedzibę Urzędu Miejskiego” zmieniono okres
realizacji zadania 2011 rok (przesunięto o 1 rok),
12/ w zadaniu nr 15 „Wykonanie monitoringu
miasta” na skutek zmniejszenia wydatku w uchwale w
sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie o kwotę
393 000 zł zmianie ulega kwota planowanego wydatku
ze środków jst w 2009 r. i wynosi 7 000 zł, wydatek w
kwocie 393 000 zł planuje się w roku 2010,

13/ w zadaniu nr 18 „Budowa hali sportowej
przy gimnazjum nr 1” zmieniono okres realizacji
zadania 2010-2011 (przesunięto o 1 rok),

14/ w zadaniu nr 19 „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej” na skutek zmniejszenia wydat-

ku w uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie o kwotę 366 425 zł zmianie ulega kwota
planowanego wydatku ze środków jst w 2009 r.
i wynosi 529 432 zł, a tym samym zmniejszono kwotę
łącznych nakładów finansowych o 366 425 zł,
15/ w zadaniu nr 20 „Modernizacja Parku Zdrojowego” na skutek zmniejszenia wydatku w uchwale
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
o kwotę 54 883,80 zł zmianie ulega kwota planowanego
wydatku ze środków jst w 2009 r. i wynosi 116,20 zł,
a tym samym zmniejszono kwotę łącznych nakładów
finansowych o 54 883,80 zł. Zmieniono okres realizacji
zadania 2008-2012 (przesunięto o 1 rok),
16/ w zadaniu nr 21 „Budowa zejścia na plażę
z pochylnią dla osób niepełnosprawnych” na skutek
zmniejszenia wydatku w uchwale w sprawie zmiany
budżetu i zmian w budżecie o kwotę 298 000 zł zmianie
ulega kwota planowanego wydatku ze środków jst w
2009 r. i wynosi 22 000 zł, wydatek w kwocie 298 000 zł
planuje się w roku 2010,
17/ zadanie nr 22 otrzymało nową nazwę „ Wspieranie współpracy terytorialnej ludności, wzmocnienie
infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez
współpracę promocyjną gmin oraz stworzenie centrum spotkań w nadbałtyckich kąpieliskach morskich
Sellin i Międzyzdroje (poprzednie brzmienie „Przebudowa wraz z nadbudową budynku wolnostojącego
„Wiklina” w m.Wapnica”). W uchwale w sprawie zmiany
budżetu i zmian w budżecie zmniejszono wydatki
o kwotę 129 000 zł oraz 350 000 zł, a więc nie planuje się wydatku ze środków jst w 2009 r., wydatek
w kwocie łącznej 479 000 zł przesunięto na rok 2011.
Dopisano Urząd Miejski jako jednostkę realizującą
program oprócz Międzynarodowego Domu Kultury
i zaplanowano dodatkowo wydatki na łączną kwotę
697 000 zł (środków jst 91 000 zł, innych środków
606 000 zł). W związku z tym uległa zwiększeniu kwota
łącznych nakładów finansowych o 697 000 zł.
18/ w zadaniu nr 23 „Budowa biblioteki miejskiej”
na skutek zmniejszenia wydatku w uchwale w sprawie
zmiany budżetu i zmian w budżecie o kwotę 149 962,36
zł zmianie ulega kwota planowanego wydatku ze środków jst w 2009 r. i wynosi 37,64 zł, wydatek w kwocie
149 962,36 zł planuje się w roku 2010, zmieniono okres
realizacji zadania 2007-2012 (przesunięto o 1 rok).
Ponadto w załączniku nr 1 usunięto zadanie „Morze
Bałtyckie - łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko niemiecki projekt w zakresie
edukacji ekologicznej”.
Wprowadzenie w/w zmian powoduje również konieczność zmiany załącznika „Limity wydatków Gminy
Międzyzdroje na projekty planowane do realizacji
w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2009-2011”.
Zmiana wystąpiła we wszystkich pozycjach. Zmian
dokonano na bazie załącznika nr 1 do niniejszego
projektu uchwały. Ponadto z załącznika nr 2 usunięto
3 pozycje:
- 2 projekty dotyczące zadań „Budowa i przebudowa ul. Nowomyśliwskiej”, „Budowa ul. Kolejowej
i remont ul. Norwida”(środki będą pochodziły
z budżetu państwa z programu „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych” a nie z budżetu Unii
Europejskiej),
- projekt „ Morze Bałtyckie – łączące kraje, kultury
i regiony przyrodnicze”.
Uchwała Nr XLIII/435/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29.09.2009
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie
projektu p.n. ,,Wprowadzenie nowej formy
turystycznego zagospodarowania
Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”
Uchwała Nr XLIII/436/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie skargi Pani Ryszardy Perlińskiej
z dnia 22.04.2009 r. na czynności oraz
zaniechania Burmistrza Międzyzdrojów.
UZASADNIENIE
Sprzedaż lokalu przy ul. Zwycięstwa 22/4 w obecnej chwili jest niemożliwa z uwagi na niesprostowane
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udziały części wspólnych w budynku nr 22. Działania
podjęte przez Gminę zmierzają do uregulowania tego
stanu, tj. zbycia lokalu wnioskodawczyni. W związku
z czym Komisja Rewizyjna ustaliła, iż należy:
Zmniejszyć przedmiot umowy najmu Pani Ryszardzie Perlińskiej o 1 pomieszczenie na parterze budynku
o powierzchni ok. od 7m² do 10m² i powiększyć części
wspólne.
Wykonać inwentaryzację lokali budynku przy ul.
Zwycięstwa 22 przez biegłego, na zlecenie Gminy.
Podpisać umowę notarialną dotyczącą sprostowania
udziałów i ustalić sposób korzystania z części wspólnych
dla Pana Adama Turka przez wskazanie wyżej wymienionego pomieszczenia na parterze do wyłącznego
korzystania.
Po sprostowaniu udziałów ustalić sposób korzystania z pozostałych części wspólnych i dokonać zbycia
pozostałych lokali mieszkalnych.
Zobligować wszystkich współwłaścicieli do uczestnictwa w wyżej wymienionych czynnościach.
Zawiesić postępowanie przed sądem do końca roku
2009 w celu podjęcia próby polubownego załatwienia
sprawy (jeżeli zostaną zaakceptowane w/w warunki
i sprostowane udziały u notariusza, wówczas sprawa
sądowa stanie się bezprzedmiotowa).
W przypadku jeżeli nie dojdzie do polubownego załatwienia sprawy, wyżej wymienione pomieszczenie na
parterze o pow. ok. od 7m² do 10m² zostanie ponownie
włączone do umowy najmu Pani Ryszardzie Perlińskiej,
a sprawa pozostanie do rozpatrzenia przez sąd.
Powyższe ustalenia zostały zaakceptowane przez
następujące osoby:
Panią Ryszardę Perlińską reprezentowaną przez syna
Pana Jacka Perlińskiego; Pana Adama Turka; Zastępcę
Burmistrza Pana Mateusza Foltyńskiego, Kierownika
Referatu Nieruchomości Panią Edytę Konarzewską
i Inspektora ds. Mieszkaniowych Panią Dagmarę Zygan;
Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz Drzewiecki,
Teresa Purgal, Rafał Wolny.
Wobec powyższego skarga złożona przez Panią
Ryszardę Perlińską na czynności oraz zaniechania Burmistrza Miasta została uznana za bezzasadną.
Uchwała Nr XLIII / 437 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości
na okres przekraczający trzy lata
UZASADNIENIE
W związku z chęcią wypełnienia porozumienia
zawartego pomiędzy byłymi dzierżawcami terenu gminnego – działki nr 257/2 obręb 20 miasta Międzyzdroje
i umożliwienia Paniom Sokół i Oleskiej prowadzenia
działalności gastronomiczno-hotelowej z zapleczem
socjalnym, technicznym i handlowym, proponuje się
przeznaczenie wskazanych w załączniku do uchwały
terenów do wydzierżawiania na okres 30 lat w trybie
bezprzetargowym.
Przedmiotowe tereny wydzierżawiony być mają
z przeznaczeniem na wybudowanie obiektów gastronomiczno-hotelowego z zapleczem socjalnym, technicznym i handlowym po uprzednim dokonaniu zmiany
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego umożliwiającego w/w zabudowę.
Zmiana treści podjętej uprzednio uchwały Nr
XLII/429/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29
czerwca 2009 r. polega na rozszerzeniu celu dzierżawy
o działalność hotelową, zaplecze techniczne i handlowe
oraz na zmianie powierzchni terenów objętych przedmiotową uchwałą. Zmiana powierzchni o kilkanaście
metrów wynika z dokładnych obliczeń wykonanych
przez geodetę przy przygotowaniu wstępnego projektu
podziału, wykonanego na podstawie mapy sporządzonej przez planistę, będącej załącznikiem do uprzednio
podjętej uchwały.
Po dokonaniu zabudowy terenu wydzierżawionego na okres co najmniej 10 lat pozwoli dzierżawcom
wystąpić o nabycie dzierżawionego terenu w trybie
bezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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Uchwała Nr XLIII / 438 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX / 286 / 08
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 9 października 2008 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę nieruchomości położonych
na terenie Gminy Międzyzdroje
UZASADNIENIE
W związku z propozycją przeznaczenia do wydzierżawiania na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym na
rzecz Pań Sokół i Oleskiej terenów stanowiących części
działki nr 83/1 o powierzchni 3.986 m², obręb 20 miasta
Międzyzdroje proponuje się ustalenia minimalnych
stawek czynszu dzierżawnego dla przedmiotowych
terenów przeznaczonych pod działalność gastronomiczno-hotelową z zapleczem socjalnym, technicznym
i handlowym w wysokości 0,60 zł netto miesięcznie za
metr kwadratowy dzierżawionego terenu w miesiącach:
lipcu i sierpniu oraz 0,50 zł netto miesięcznie za metr
kwadratowy dzierżawionego terenu w pozostałych
miesiącach.
Uchwała Nr XLIII / 439 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX / 286 / 08
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 9 października 2008 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę nieruchomości położonych
na terenie Gminy Międzyzdroje
UZASADNIENIE:
Ponadto, w z wiązku z podjętą uchwałą Nr
XLII/431/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres przekraczający
trzy lata, dotyczącej czterech działek: nr 487/25, 487/26,
487/32 i 487/34 o łącznej pow. 11.804 m², położonych
przy ul. Nowomysliwskiej w Międzyzdrojach na okres 30
lat, proponuje się ustalenie stawek czynszu dzierżawnego w wysokości 0,50 zł netto miesięcznie za metr kwadratowy dla terenów przeznaczonych pod działalność
handlowo – gastronomiczną i usługowo – rzemieślniczą
na terenach usytuowanych przy ulicy Nowomyśliwskiej
i Polnej w Międzyzdrojach.
Uchwała Nr XLIII / 440 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości
w trybie przetargu ograniczonego
do mieszkańców gminy Międzyzdroje
UZASADNIENIE:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia w
trybie przetargu ograniczonego do mieszkańców gminy
Międzyzdroje, na okres do 3 lat teren o pow. 2.500 m²
położony przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach,
z przeznaczeniem na usługi parkingowe.
Uchwała Nr XLIII / 441 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
UZASADNIENIE:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat lokal
użytkowy o pow. 52,97 m², usytuowany w parterze
budynku przy ul. Zwycięstwa 3 w Międzyzdrojach
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - kwiaciarni.
W/w lokal był przedmiotem umowy dzierżawy
zawartej na okresy od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
i aktualnie wpłynęły do urzędu 2 wnioski osób zainteresowanych dzierżawą przedmiotowego lokalu.
Uchwała Nr XLIII / 442 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego
do mieszkańców gminy Międzyzdroje

UZASADNIENIE:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia
w trybie przetargu ograniczonego do mieszkańców
gminy Międzyzdroje na okres do 30 września 2010 r.
dwa tereny: o pow. 3000 m² - przy ul. Niepodległości
i o pow. 2000 m² - przy ul. Komunalnej, z przeznaczeniem
na usługi parkingowe. Oba tereny stanowić mają jeden
przedmiot dzierżawy z uwagi na konieczność uporządkowania miejsc postojowych w tym rejonie.
Uchwała Nr XLIII / 443 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
UZASADNIENIE:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na
okres do 3 lat terenu zabudowanego obiektem, stanowiącym zaplecze sanitarno-socjalne pola namiotowego
o łącznej powierzchniach 10.300 m², usytuowanego przy
ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach, z przeznaczeniem na prowadzenie pola namiotowego.
Ze względu na nakłady poniesione przez dotychczasowego dzierżawcę na przedmiot dzierżawy, proponuje
się zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XLIII / 444 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
UZASADNIENIE:
W związku z wnioskiem właściciela działki położonej
przy ul. Polnej 22, stanowiącej działkę nr 75 o pow. 360
m² w sprawie nabycia od gminy działki przyległej nr
59 o pow. 50 m² proponuje się przeznaczyć w/w nieruchomość gminną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej (na podstawie art. 37 ust. 2
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami).
Uchwała Nr XLIII / 445 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje
do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Rybacka
Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu
UZASADNIENIE:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zalew
Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych
i fizycznych, reprezentujących trzy sektory: publiczny,
społeczny i prywatny.
Stowarzyszenie ma na celu opracowanie i wdrożenie
wizji zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich
na terenie gmin: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin
oraz Stepnica, prowadzącej do poprawy jakości życia
społeczności związanych z rybactwem.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855,
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 14
maja 2009 roku nr 72 poz. 619),
- rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. UE L 223/1 z 15.8.2006)
oraz statutu (załącznik do uchwały).
Utworzenie, w tym zarejestrowanie stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka (LGR), opracowanie lokalnej
strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR), udział
w konkursie na wybór Lokalnych Grup Rybackich (LGR)
organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi - instytucję zarządzającą Programem Operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, uzyskanie
statusu Lokalnej Grupy Rybackiej oraz podpisanie przez
LGR z instytucją zarządzającą umowy o realizację LSROR
- to wymagana kolejność działań poprzedzających
wdrażanie LSROR na obszarach gmin, które wchodzą
w skład LGR (są członkami stowarzyszenia o statusie
LGR). Ponadto do LGR będzie należała selekcja projektów,
o dofinansowanie których będą się ubiegać beneficjenci.
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Organ statutowy LGR - Komitet - będzie oceniał i wybierał te projekty, których operacje będą zgodne z LSROR,
w tym najlepiej wpłyną na rozwój obszaru w powiązaniu
z sektorem rybackim.
Wstępne oszacowanie możliwego wsparcia finansowego projektów (operacji) w ramach LSROR
z uwzględnieniem celów osi priorytetowej 4 PO RYBY
2007 – 2013„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa” pozwala uwzględniać w opracowywanej
strategii kwotę ok. 8,5 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Główne cele osi priorytetowej czwartej to:
zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora
rybackiego,
rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami
w sektorze rybackim,
poprawa jakości życia społeczności rybackich,
utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego obszarów zależnych głównie od rybactwa oraz
podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa
i akwakultury.
Projekty wspierane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, będą
mogły być realizowane wyłącznie na terenie gmin, które
weszły w skład wybranych w drodze konkursu lokalnych
grup rybackich (LGR).
Uchwała Nr XLIII / 446 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie porozumienia gmin - założycieli
stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Rybacka
Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu
dotyczącego opracowania lokalnej strategii
rozwoju obszarów rybackich (LSROR)
UZASADNIENIE:
Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje,
Gmina Wolin oraz Gmina Stepnica zamierzają zawrzeć
porozumienie o treści określonej w załączniku do
uchwały, w celu opracowania lokalnej strategii rozwoju
obszarów rybackich (LSROR), w celu wdrożenia wizji
zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich w/w
gmin, prowadzącej do poprawy jakości życia społeczności związanych z rybactwem.
Zawarcie porozumienia ma na celu zapewnienie
opracowania LSROR w sposób i w terminie umożliwiającym stowarzyszeniu uzyskanie statusu LGR
w pierwszym naborze wniosków.
Porozumienie określa również zasady partycypacji
gmin w koszcie opracowania LSROR: ustalono podział
kosztu proporcjonalny do liczby mieszkańców. Uwzględniając ofertę Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni
koszt opracowania LSROR wynosi 39.999,97 złotych
brutto.
Uchwały Nr XLIII/447/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Uzasadnienie:
Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z
późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje
rada gminy w drodze uchwały.
W myśl ust. 4 powyższego artykułu, zniesienie formy
ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę
ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Z opracowanej w lipcu 2009r. ekspertyzy dendrologiczno-technicznej uznanego za pomnik przyrody
buka pospolitego oraz opinii i orzeczenia biegłego
sądowego o specjalności z zakresu ochrony zieleni
zabytkowej wynika, że z uwagi na miejsce, w którym
rośnie pomnikowe drzewo nie jest możliwe wykonanie
takich prac, które w pełni zagwarantują zapewnienie
bezpieczeństwa życia ludzi i mienia z jednoczesnym
zachowaniem okazałej sylwetki pomnikowego drzewa.
Nie jest również możliwe wykonanie dodatkowych
specjalistycznych podpór lub odciągów w granicach
działki, na której rośnie drzewo.
Zgodnie z ust. 3a ww. artykułu projekt uchwały,
o której mowa w ust. 3, wymaga uzgodnienia z wła-
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ściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Projekt uchwały wraz z ekspertyzą, opinią i orzeczeniem biegłego, celem uzgodnienia, został przesłany
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie.
Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2009r., znak
RDOŚ-32-WOPN-34-019/09/ms, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie, mając na uwadze
zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzi oraz ich mienia,
uzgodnił projekt uchwały.
					
Uchwała Nr XLIII/448/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/349/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
12 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia
zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
Uzasadnienie:
Zmiany wprowadzone niniejszym projektem
uchwały dotyczą:
- podania stanu środków obrotowych na rachunku
bankowym na 31.12.08r. z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, tj. z 510703,00zł na 510703,46 zł
- zmiany paragrafu „6100” na „6110”
i niżej wymienionych wydatków:
1) zwiększenia w paragrafie „4300” - Zakup usług
pozostałych ogółem:
wydatku z przeznaczeniem na urządzenie
i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i parków,
o kwotę 20000,00 zł, tj. z 60000,00 zł na 80000,00 zł,
2) zmniejszenia w pargrafie „4300” – Zakup usług
pozostałych ogółem:
wydatku z przeznaczeniem na ochronę zwierząt (w
tym ograniczenie liczby dzików na terenach miejskich)
o kwotę 20000,00 zł, tj. z 30000,00 zł na 10000,00 zł,
3) wykreśleniu w paragrafie „4300” - Zakup usług
pozostałych ogółem – wydatku z przeznaczeniem na
ochronę komunalnego ujęcie wody – prognoza zużycia
wody dla Gminy Międzyzdroje, w wysokości 30000,00 zł
i wprowadzenie nowego paragrafu „4170” –
Wynagrodzenia bezosobowe – wydatku w wysokości 30000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie
Studium uwarunkowań ilościowych zaopatrywania w
wodę Gminy Międzyzdroje

W związku ze zmianą nazwy zadania zmniejszono
wydatek o kwotę 121 220 zł i zarówno zwiększono wydatek o tę samą kwotę. Zmniejszono wydatek o kwotę
7 922 235,65 zł, który dotyczy zadania pn. „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania
Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”. Wydatki na
realizację tego zadania będą ponoszone w większości
w latach 2010-2011.

Uchwała Nr XLIII/449/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu
UZASADNIENIE:
Zgodnie z § 30 ust. 2 oraz § 30 ust.1 Statutu Gminy
Międzyzdroje wnosi się o zmianę składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Uchwała Nr XLIV/454/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie odwołania przedstawiciela
do Związku Gmin Wyspy Wolin

Uchwała Nr XLIII/450/08
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej
w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Szczecinie.
Uchwała nr XLIII/451/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30.09.2009 r.
w sprawie skargi Kazimierza Osowskiego na działalność Burmistrza Gminy Międzyzdroje
Uchwała Nr XLIV/452/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14.10.2009
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2009
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów i zmniejszenie wydatków na kwotę
7 922 235,65 zł
Zmniejszenie dochodów w całości dotyczy sprzedaży nieruchomości.
Wydatki zwiększa się o kwotę 121 220 zł i zmniejsza
o kwotę 8 043 455,65 zł.

Uchwała Nr XLIV/453/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/323/08
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2009 rok
Uzasadnienie:
Proponuje się zmianę załączników „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011” oraz„Limity
wydatków Gminy Międzyzdroje na projekty planowane
do realizacji w ramach poszczególnych programów
operacyjnych w latach 2009-2011” .
Zmiany w załącznikach są konsekwencją uchwały
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.
W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmiany
polegają na:
1/ w pozycji nr 2 „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady
Gwiazd w Międzyzdrojach” – zmieniono okres realizacji zadania 2007-2011. Na skutek zmniejszenia
wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie o kwotę 7 922 235,65 zł zmianie ulega kwota
planowanego wydatku ze środków jst w 2009 r. i wynosi
410 047,80 zł. Ponadto zmieniono kwoty planowanych
wydatków w latach 2010-2011 zarówno ze środków jst
jak i z innych środków.
2/ w pozycji nr 9 zmieniono nazwę zadania. Zadanie
brzmiało „Przebudowa ul. Kolejowej i remont ul. Norwida w Międzyzdrojach”, obecnie brzmi „Przebudowa ul.
Kolejowej, C.K.Norwida i Stromej w Międzyzdrojach”
Wprowadzenie w/w zmian powoduje również konieczność zmiany załącznika „Limity wydatków Gminy
Międzyzdroje na projekty planowane do realizacji w
ramach poszczególnych programów operacyjnych w
latach 2009-2011”.
Zmiana wystąpiła w pozycji nr 1

Uchwała Nr XLIV/455/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie powołania przedstawiciela
do Związku Gmin Wyspy Wolin
Uchwała nr XLIV/456/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14.10.2009 r.
w sprawie skargi Danuty Peryt na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów.
Uchwała Nr XLV/457/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
na rok 2009 r.
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie
dochodów i zwiększenie wydatków na kwotę 4 957 zł.
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 na kwotę
4 957 zł, które sfinansowane będą ze zwiększenia dochodów na tą samą kwotę,
2/ zwiększeniu wydatków w gimnazjum na kwotę
28 000 zł, które sfinansowane będą ze zmniejszenia
wydatków na tą samą kwotę,
3/ zwiększeniu wydatków w przedszkolu na kwotę
47 300 zł, zwiększeniu wydatku na zakup wiaty przystankowej w kwocie 9 000 zł i zwiększeniu wydatku na dofinansowanie wkładu własnego komendy Wojewódzkiej
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z prac Rady miejskiej
Policji do projektu „Patrolowanie na czterech kółkach” w
kwocie 1430 zł , które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatków dotyczących realizacji programu„Błękitna
Flaga” oraz zakupu środków żywności w przedszkolu na
łączną kwotę 57 730 zł.
Uchwała Nr XLV / 458 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości
w trybie bezprzetargowym
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu plaży o pow. 40 m² wykorzystywanego
na prowadzenie działalność gastronomiczno-handlową
oraz 3 m² - z przeznaczeniem na ustawienie toalet, proponuje się przeznaczyć przedmiotowe powierzchnie do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres
do 30 września 2010 r. Dotychczasowy dzierżawca,
wyłoniony w drodze przetargu związany był z Gminą
umowami dzierżawy na okres jednego sezonu – do
dnia 30 września 2009 r. Poniósł koszty przyłączy do
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz serwisu i obsługi ogólnodostępnych toalet.
Uchwała Nr XLV / 459 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
UZASADNIENIE
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na
okres do 30 września 2010 r., jako dwa odrębne przedmioty umów, dwa tereny o powierzchniach 565 m² i 40
m², na których usytuowane są obiekty gastronomiczne.
Oba tereny stanowią część działki nr 74/2 położonej przy
ul. Bohaterów Warszawy.
Ze względu na nakłady poniesione przez dotychczasowych dzierżawców na wybudowanie obiektów, proponuje się zawarcie umów w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XLV / 460 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy dwóch terenów o powierzchniach 10 m² każdy,
położonych przy ul. Bohaterówe) Warszawy (przy
Gryfie III) i przy ul. Gryfa Pomorskiego, róg Spokojnej,
z przeznaczeniem na usytuowanie kiosku i prowadzenie
działalności handlowej, proponuje się przeznaczyć
przedmiotowe powierzchnie do wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym na okres do 30 września 2010 r.
Dotychczasowy dzierżawca związany był z Gminą
ostatnią umową dzierżawy na okres jednego sezonu –
do dnia 30 września 2009 r.
U c h w a ł a Nr XLV/461/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy
dotyczących informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości.
Uzasadnienie:
W związku z aktualizacją podstawy prawnej oraz dokładnego podania miejsca składania deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, które brzmią:
- „ tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.”
dokonano zapisów w załączniku 1 i 2 na:
„ tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.”
oraz w załączniku nr 1 usunięto podstawę prawną
dot. podatku rolnego oraz leśnego;
- „Burmistrz……….
Adres……………..” w załączniku 1 i 2 zmieniono na:
„Burmistrz Międzyzdrojów
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje”.
Ponadto w załączniku 2 zawierającym wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dokonano
następujących zmian:
- w bloku E dodano tabelę płatności rat,
- w bloku F zawierającym „Informację o nieru-
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chomościach zwolnionych” dokonano zmian na
„Informacja o współwłaścicielach i współposiadaczach
nieruchomości”,
- w bloku G zawierającym „Oświadczenie i podpis
składającego/osoby reprezentującej składającego”
dokonano zmian na: „Wykaz budowli podlegających
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości”,
- w bloku H zawierającym „Adnotacje organu
podatkowego” dokonano zmian na: „Informacja o nieruchomościach zwolnionych”,
- dodano blok I, w którym zamieszczono „Oświadczenie i podpis składającego/osoby reprezentującej
składającego”,
- dodano blok J, w którym zamieszczono „Adnotacje
organu podatkowego”,
- zapis; „Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.)
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego” zmieniono na:
„Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954 ze zm.)”
U c h w a ł a Nr XLV/462/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do celów
wymiaru i poboru podatku leśnego.
Uzasadnienie:
W związku z aktualizacją podstawy prawnej oraz
dokładnego podania miejsca składania deklaracji
i informacji do celów wymiaru i poboru podatku leśnego
dokonano następujących zmian:
-w załączniku nr 1 usunięto podstawę prawną dot.
podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego,
- dokonano zmian zapisów w załącznikach 1 i 2:
„Burmistrz……….
Adres…………… ” zmieniono na:
„Burmistrz Międzyzdrojów
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje”.
- zapis w załączniku nr 2: ”Na podstawie art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz.
161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego” zmieniono na:
„Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954 ze zm.)”
U c h w a ł a Nr XLV/463/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy
dotyczących informacji i deklaracji
na podatek rolny oraz określenia trybu
i szczegółowych warunków
zwolnień od podatku rolnego.
Uzasadnienie:
W związku z aktualizacją podstawy prawnej oraz
dokładnego podania miejsca składania deklaracji
i informacji w sprawie podatku rolnego, które brzmią:
- „tekst jedn. Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.”
dokonano zapisów w załącznikach 1 i 2 na:
„tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.”
oraz w załączniku nr 1 usunięto podstawę prawną
dot. podatku od nieruchomości oraz leśnego;
- „Burmistrz……….
Adres……………..” zmieniono na:
„Burmistrz Międzyzdrojów
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje”.
- zapis w załączniku nr 2: „Na podstawie art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz.
161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego” zmieniono na:

„Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954 ze zm.)”
U c h w a ł a Nr XLV/464/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
Uzasadnienie:
W Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. ustalono minimalne stawki podatku
od środków transportowych na 2010 r.
Dokonując analizy stwierdzono, iż w czterech przypadkach stawki minimalne zawarte w obwieszczeniu są
wyższe od stawek minimalnych wykazanych w Uchwale
Nr XVII/153/ 07 z dnia 27 listopada 2007 roku .
W związku z powyższym zmienia się § 1 pkt 4 i 6 w/w
Uchwały w następujący sposób:
§ 1 pkt 4 stawka wg
Uchwały
Ciągnik siodłowy
pow 31 t.
1420,00
Ciągnik siodłowy
mniej niż 40 t.
1722,97

minimalna
stawka
stawka proponowana

1742,06

1744,00

pow. 40 t. 1730,00
§ 1 pkt 6
przyczepy
pow. 38 t 1578,00

1742,06

1744,00

1718,71

1720,00

1427,98

1428,00

Uchwała nr XLV/465/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie skargi Kazimierza Osowskiego
na działalność Burmistrza Międzyzdrojów
jako Zgromadzenia Wspólników MTBS Sp.z o.o.
UZASADNIENIE
Skargę pana Kazimierza Osowskiego na„nienależyte
i lekceważące traktowanie wspólnot mieszkaniowych
przez Burmistrza Międzyzdrojów jako Zgromadzenie
Wspólników MTBS Sp. z o.o.” powinno się rozpatrywać
jako skargę na działalność Burmistrza z powodu, iż
Burmistrz jako pełniący obowiązki Zgromadzenia
Wspólników sprawuje nadzór właścicielski nad funkcjonowaniem Spółki. Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień
do prowadzenia bezpośredniej kontroli w gminnych
osobach prawnych (np. spółkach). Może natomiast
wykonywać w stosunku do tych podmiotów kontrolę
pośrednią, badając np. aktywność Burmistrza wykonującego w nich prawa i obowiązki wspólnika.
Skarżący w treści skargi wskazuje, iż wspólnoty
mieszkaniowe nie zostały poinformowane o zmianie
dotychczasowego Prezesa Spółki Maura Pilarczyka.
Nadmienić należy, że powierzenie zarządu i zarządzanie
nieruchomością wspólną Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kopernika 14 jak i inne powierzyły MTBS
Sp. z o.o., a nie Panu Maurowi Pilarczykowi, który jako
Prezes Zarządu, spółkę w tym czasie reprezentował.
Nie można wykazać że Burmistrz wykorzystuje
niewłaściwie uprawnienia właścicielskie, ponieważ
zarówno Wspólnicy, jak i poszczególne organy spółki
nie muszą informować o podjętych działaniach odnoszących się jedynie do indywidualnych wewnętrznych
spraw podmiotu, jakim jest także MTBS Sp. z o.o.
Uchwała Nr XLV/466/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie odmowy uchylenia uchwały
Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 26.03.2009 r. w sprawie
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości niezabudowanej.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
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oświata

Moje boisko
– ORLIK 2012”
Od wakacji trwa budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy.
Boisko powstaje w ramach programu „Moje
boisko – ORLIK 2012. Obecnie budowa zmierza
ku końcowi.
Postawiono kontenery, stanowiące zaplecze
dla korzystających z boisk. Będą w nich szatnie,
natryski, magazyn sprzętu sportowego oraz
pomieszczenie dla trenera. Zakończenie budowy i odbiór techniczny planowane są na koniec
listopada. Uroczyste otwarcie kompleksu i tym
samym udostępnienie uczniom i społeczności
lokalnej nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 roku. Już
dzisiaj zapraszamy mieszkańców na uroczyste
otwarcie boisk.
Integralną częścią kompleksu sportowego jest
plac zabaw dla dzieci. Firma „LARS LAJ” wykonała i
ustawiła przy boisku urządzenia (różnego rodzaju
huśtawki, piaskownicę), gdzie będą mogły bawić
się zarówno dzieci przebywające w szkole, jak też
przychodzące z rodzicami po południu. Na razie
jest kilka urządzeń, lecz będziemy wzbogacać nasz
plac zabaw o nowe elementy w ramach programu
„Radosna szkoła”.
Tradycje sportowe wapnickiej szkoły, między
innymi Wiosenne Biegi Przełajowe, a także chęci
uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych
przez naszych mieszkańców, spowodowały, że powstała inicjatywa utworzenia przy szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIKI”, którego
członkowie specjalizować się będą w uprawianiu
lekkiej atletyki i grach zespołowych (piłka nożna,
piłka siatkowa, koszykówka, itp.). Prezesem UKS
został wybrany Pan Mariusz Romanowski, człowiek
młody, zaangażowany w działalność rekreacyjno –
sportową w naszej społeczności. Ponadto w skład
Zarządu Klubu weszli: Judyta Krzyżanowska, Jan
Magda, Paweł Nogala, Tomasz Scholz. UKS będzie
służył przede wszystkim dzieciom i młodzieży,
ale też będzie współorganizatorem i animatorem
sportowego życia lokalnej społeczności.
Jesteśmy przekonani, że nowo wybudowany
obiekt sportowy oraz powstanie klubu przyczyni
się do propagowania idei sportowych i korzystnie
wpłynie na aktywność rekreacyjno – sportową
zarówno dzieci jak i dorosłych.
Bogumiła Popko

Drzewko i „kapsuła czasu”
14 października 2009 roku, w Dzień Edukacji
Narodowej, jak co roku, w Szkole Podstawowej
nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera odbyło się
pasowanie na uczniów klasy I. Tym samym zostali
oni uznani pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Pierwszakom towarzyszyli
rodzice, dyrektor szkoły, nauczyciele, koleżanki i koledzy
z klas starszych oraz goście
ze świetlicy środowiskowej
i Nadleśnictwa Międzyzdroje.
Pierwszoklasiści już od początku uroczystości popisali
się wiedzą na temat naszej
Ojczyzny, kto jest Patronem
Szkoły, umiejętnością pracy w
zespołach przy układaniu puzzli
z podobizną słynnego botanika
i współtwórcy wielu parków narodowych w Polsce. Prawidłowo
segregowali śmieci. Pokazali, że
potrafią stosować zasady bezpieczeństwa na drodze, wykazali
się dużą sprawnością i tężyzną
fizyczną, a także udowodnili, że
potrafią sprostać i zmagać się
z trudnościami, jakie napotkają w szkole – dzielnie
wypijając sok z cytryny z uśmiechem na twarzy.
Tradycją szkoły jest obdarowywanie pierwszaków
upominkami od Rady Rodziców, a także przygotowanymi przez uczniów klas starszych uczniów, ale po

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy we współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach oraz Nadleśnictwem Międzyzdroje organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Dzień zbiórki ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) jest ostatnim etapem Ogólnopolskiego konkursu „Drugie życie elektrośmieci”,
w którym szkoła w Wapnicy bierze udział, jako jedyna
szkoła podstawowa w woj. zachodniopomorskim.
Członkowie szkolnego koła ekologicznego założyli
zespół pod nazwą „Młodzi przyrodnicy z Wapnicy”.
Od początku roku szkolnego zespół ten podejmuje
różnorodne działania propagujące ideę recyklingu,
w szczególności właściwego postępowania z ZSEE.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie

OGŁOSZENIE
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czasu” ze swoimi rysunkami i zdjęciami. Jakie emocje
będą im towarzyszyć podczas otwierania „kapsuły”
w 2015 roku? Mam nadzieję, że to zobaczę.
Wychowawczyni
Małgosia Budzyńska

SZKOLNY DZIEŃ ZBIÓRKI ZSEE W WAPNICY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Wapnicy zatrudni z dniem
1 stycznia 2010 r. osobę na stanowisko gospodarza obiektu sportowego.
Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:
wiek powyżej 25 lat, dobry stan zdrowia,
umiejętności interpersonalne - łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Pierwszeństwo
mają osoby bezrobotne i zarejestrowane
w Urzędzie Pracy.
Oferty, zawierające: CV, list motywacyjny, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych, zaświadczenie
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
należy składać w sekretariacie Szkoły do dnia
05.12.2009r.
Bogumiła Popko
Dyrektor Szkoły

raz pierwszy pierwszoklasiści postanowili zasadzić
drzewko na cześć patrona szkoły. Młodą sadzonkę (lipę drobnolistną) otrzymali od pracowników
Nadleśnictwa Międzyzdroje, którym przyrzekli dbać
i pielęgnować drzewko , a pod nim zakopali „kapsułę

„młodych przyrodników”: www.1-szy.net/ekowapnica oraz na stronie konkursu www.drugiezycieelektrosmieci.pl.
Zużyte elektrośmieci będą odbierane 9 grudnia
2009 r. (w środę) w godzinach od 15.30 do 17.30
w szkole w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3. Zachęcamy

do udziału w zbiórce! Przyjmiemy każdą pralkę, lodówkę, suszarkę, żelazko, toster, telefon i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Każdy kto przyniesie
ELEKTROŚMIECI otrzyma w prezencie płócienną
torbę na zakupy ufundowaną przez Zakład Ochrony
Środowiska w Międzyzdrojach.
Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym może powodować
poważne problemy środowiskowe oraz zagrożenie
dla życia człowieka!!! W odpadach ZSEE jest wiele
niebezpiecznych substancji. Na przykład jedna bateria guzikowa jest w stanie zanieczyścić
ok. 1m3 gleby i około 400 litrów wody!
Pamiętajmy więc by również baterie
wrzucać do przeznaczonych do tego
pojemników (np. w szkole w Wapnicy).
Wyrzucanie do śmieci ZSEE, a przede
wszystkim porzucanie go w lasach
zatruwa środowisko, a tym samym
zagraża zdrowiu człowieka. Wiele
substancji używanych dawniej w urządzeniach elektronicznych to trucizny,
związki mutagenne oraz rakotwórcze.
Obieg materii w przyrodzie sprawia,
że to co dzisiaj wyrzucimy jutro zjemy
lub wypijemy!
Zasady postępowania z ZSEE:
Nie wyrzucaj
Oddaj do punktu zbierania
Nie demontuj sam
NIE CHOMIKUJ!!!
Oszczędzaj energię i surowce
Pamiętajmy! ZIEMI NIE ODZIEDZICZYLIŚMY PO
NASZYCH OJCACH. POŻYCZYLIŚMY JĄ TYLKO OD
NASZYCH DZIECI. DBAJMY O NIĄ. WSPÓLNIE!
Iwona Samołyk
Opiekun szkolnego koła ekologicznego
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Pasmo sukcesów przy stole

Jesienne przełaje

UKS „Chrobry” Międzyzdroje po wielkich sukcesach odniesionych w ubiegłym sezonie nadal
ciągnie passę dobrych wyników. Nowy sezon dopiero wystartował, a międzyzdrojski klub tenisa
stołowego zajmuje czołowe lokaty w rozgrywkach ligowych oraz zawodach wojewódzkich.

Blisko 200 zawodników stanęło na starcie Jesiennych Biegów Przełajowych, które odbyły się
3 października br. przy Gimnazjum nr 1. W tym
roku uczestnicy zawodów pobiegli w towarzystwie
maratończyków - amatorów: Alicji i Wojciecha
Mickiewiczów, Ewy Senkowskiej, Bartosza Musiała
i Adama Wielechowskiego oraz trenera maratończyków w LA Tomasza Kozłowskiego.

II Liga - zwycięzcy rozgrywek z minionego
roku aktualnie zajmują 2 miejsce w tabeli tych

rozgrywek. Jest to
bardzo dobry wynik,
ponieważ teraz liga
stała się bardziej wyrównana i wszystkie
inne drużyny grają
na podobnym poziomie.
Natomiast z
bardzo dobrej strony pokazują się zawodnicy grający w
III Lidze. Po 6 rozegranych kolejkach

przodują. Od samego początku są liderami w
stawce i nie przegrali jeszcze ani jednego meczu.
Wszystko to rozgrywki drużynowe,
jednak nasi tenisiści osiągają również
indywidualne wyniki. Sylwia Wandachowicz (na zdjęciu) wygrała I Wojewódzki
Turniej Klasyfikacyjny i plasuje się na
pierwszym miejscu w klasyfikacji seniorek.
Dwóch juniorów: Krzysztof Borkowicz
i Robert Błażeniuk zajmują czołowe miejsca
w województwie, w ich grupie wiekowej.
Jedyna młodziczka UKS-u Paulina Komisarska cały czas znajduje się na pierwszych
miejscach w turniejach wojewódzkich.
To dość liczne sukcesy osiągnięte na
samym starcie sezonu. Więcej informacji na
www.chrobrymiedzyzdroje.ubf.pl.
Krzysztof Borkowicz

Tabela III Ligi
M-ce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa Drużyny
II UKS Chrobry Międzyzdroje
TKKF Fala Trzebiatów
UKS 200”5” Białogard
II KTS Koszalinianin Koszalin
II Salos Szczecin
DARZ BÓR Karnieszewice
SSMTS Szczecinek
LECH Czaplinek
ZTTS Złocieniec
II UKS Champion Police
LUKS Gryfice
UKS CZARNI Pieszcz

Liczba
Meczy
6
6
6
4
6
6
4
4
4
6
6
6

Pkt.
12
11
8
7
6
6
6
2
2
2
2
0

46:14
42:18
36:24
26:14
26:34
32:26
22:18
18:22
14:26
18:42
25:35
15:45

Runda Jesienna 2009r. w wykonaniu KS „Fala”
Runda rozgrywkowa sezonu 2009/2010
rozpoczęła się dnia 22.08.2009r. Pierwsze spotkanie rozegrane zostało na stadionie miejskim
w Międzyzdrojach , przeciwnikiem naszej drużyny
była „OLIMPIA” Nowogard, mecz zakończył się
wynikiem 3- 1 dla Fali, kolejne spotkania:
„Fala”
„Fala”
„Fala”
„Fala”
„Fala”
„Fala”

- „BŁĘKITNI” Trzygłów 		
- „JANTAR” Dziwnów 		
- „Bałtyk” Gostyń 		
- „SOWIANKA” Sowno 		
- „ORZEŁ” Prusinowo 		
- „BIZON” Cerkwica		

1-1
3-1
1-0
0-0
2-2
1-1

„Fala” - „BAŁTYK” Międzywodzie
„Fala” - „REGA II” Trzebiatów		
„Fala” - „ISKRA” Golczewo		

1-0
1-3
2-0

Po 10 - kolejce Fala zajmuje 5 miejsce z dorobkiem 19 punktów, wygrywając 5-krotnie, 4-krotnie
remisując oraz 1 raz przegrywając. Do rozegrania
zostały jeszcze trzy mecze tj. z „Zniczem” Wysoka
Kamieńska, „Pionierem” Żarnowo oraz „Radowia”
Radowo Małe.

Podsumowując rundę rozgrywkową w wykonaniu KS „FALA”, do tej pory nasze drużyny
Seniorska oraz Juniorska spisują się bardzo dobrze.
Jest to zasługa zarówno zawodTabela - A klasa Szczecin gr. 1 2009/2010 na dzień 07.11.2009r.
ników, jak i szkoleniowców. Do
ogółem
rozegrania zostały jeszcze trzy
mecze Punkty
Z R P +/spotkania (dwa wyjazdowe oraz
1. Rega II Trzebiatów
10
24
8 0 2 40 / 11
jedno u siebie).
2. Radowia Radowo Małe
10
24
8 0 2 32 / 11
Zarząd Klubu Sportowego
3. Jantar Dziwnów
10
23
7 2 1 29 / 15
„Fala”, po zakończeniu rundy
4. Błękitni Trzygłów
10
20
6 2 2 24 / 19
dokona podsumowania oraz
5. Fala Międzyzdroje
10
19
5 4 1 15 / 9
analizy poszczególnych grup
6. Olimpia Nowogard
10
19
6 1 3 32 / 20
rozgrywkowych.
7. Iskra Golczewo
10
16
5 1 4 18 / 15
Oficjalne zakończenie od8. Bizon Cerkwica
10
14
4 2 4 24 / 20
będzie się w Międzyzdrojskim
9. Sowianka Sowno
10
10
3 1 6 19 / 36
Domu Kultury dnia 21.11.2009r.
10. Pionier Żarnowo
10
9
2 3 5 21 / 28
o godz. 17.00. Wszystkich sym11. Bałtyk Międzywodzie
9
8
2 2 5 21 / 23
patyków oraz kibiców serdecz12. Bałtyk Gostyń
10
8
2 2 6 28 / 28
nie zapraszamy.
13. Znicz Wysoka Kamieńska
10
1
0 1 9 16 / 46
Jan Rączewski
Orzeł
Prusinowo
14.
9
1
0 1 8 7 / 45
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Wśród mieszkańców gminy najlepsi byli:
W biegu przedszkolaków: Nicola Soboń, Bogusz
Mackiewicz, Piotr Sołtysiak i Michał Wandachowicz wszyscy z Międzyzdrojów; w biegu sprawnych inaczej:
Przemysław Wardziukiewicz, Dominika Mrówczyńska,
Emilia Staśkiewicz i Katarzyna Janeczek.
W kategorii szkoły podstawowe:
klasy I-II: 2. Dorota Szubelko (SP 2 Wapnica),
3. Agata Konicka (SP 1 M-je),
oraz 2.Paweł Kopaczka (SP 1 M-je) i 3. Mateusz
Soboń (SP 1 M-je);
kl. III-IV: 1. Livia Belter (SP 1 M-je), 2. Natalia Matyla
(SP 2 Wapnica), 1. Aleksander Kopaczka (SP 1 M-je)
i 3. Marcel Marjański (SP 1 M-je); kl. V-VI: 2. Daria
Garbiec
(SP 1Szczecin
M-je), 2.
Potrzebny
(SP07.11.2009r.
1 M-je)
Tabela
- A klasa
gr.Wiktor
1 2009/2010
na dzień
i 3. Paweł Strzelecki;
W kategorii szkoły gimnazjalne:
ogółem
kl. I-II: 3. Weronika Chwałko (GM 1 M-je); kl. III:
mecze Punkty Z R P +/2. Eliza Dąbrowska (GM 1 M-je), 3. Patrycja Branicka
Rega II Trzebiatów
1.(GM
10
24
8 0 2 40 / 11
1 M-je);
Radowo
Małe
10 3. 24
8 0 2 32 / 11
2. Radowia
Szkoły
ponadgimnazjalne:
Kamil Stankowski
Jantar DziwnówHotelarskie M-je).
biegu nauczycieli:
10 W 23
7 2 1 29 / 15
3.(Technikum
w 20
biegu open:
Błękitni TrzygłówSoboń (SP 1 M-je),
10
6 2 23.24Jan
/ 19
4.1. Agnieszka
(GM 1 M-je).
Fala Międzyzdroje
5.Rączewski
10
19 Henryk
5 4Nogala
1 15 / 9
10
19
6 1 3 32 / 20
6. Olimpia Nowogard
Juniorzy KS Fala są liderem w swojej grupie rozIskra Golczewo
10
16
5 1 4 18 / 15
7.grywkowej,
w tej rundzie spisują się rewelacyjnie
Cerkwica
10 odnieśli
14
4 2 4 24 / 20
8.doBizon
chwili
obecnej 8 krotnie
zwycięstwa,
Sowianka
Sowno
10
10
1 6 19 / 36
9.tylko
1 raz
remisując, zdobywając
553 bramek,
Pionier12.
Żarnowo
10.
10
9
2 3 5 21 / 28
tracąc
Rozegrane
Międzywodziespotkania do
9 tej pory:
8
2 2 5 21 / 23
11. Bałtyk
„Fala”
Gostyń- „Olimpia” Nowogard		
10
8
2 2 6328- 3
/ 28
12. Bałtyk
„Fala”
„BŁĘKITNI” Trzygłów
Wysoka-Kamieńska
10
1		
0 1 9416- 1
/ 46
13. Znicz
„Fala” - „JANTAR” Dziwnów 		
3-2
14. Orzeł Prusinowo
9
1
0 1 8 7 / 45

„Fala”
„Fala”
„Fala”
„Fala”
„Fala”
„Fala”

- „Bałtyk” Gostyń 		
- „SOWIANKA” Sowno 		
- „ORZEŁ” Prusinowo 		
- „BIZON” Cerkwica		
- „BAŁTYK” Międzywodzie
- „ISKRA” Golczewo		

3-0
18- 1
10 - 0
5-0
5-3
4-2

Tabela Juniorów 2009/2010
1. Fala Międzyzdroje

mecze Punkty Z R P +/9
25
8 1 0 55 / 12

2. Jantar Dziwnów

9

22

7 1 1 46 / 19

3. Iskra Golczewo

9

21

7 0 2 33 / 16

4. Radowia Radowo Małe
5. Bałtyk Gostyń

10
9

19
19

6 1 3 45 / 15
6 1 2 36 / 12

6. Olimpia Nowogard

10

17

5 2 3 39 / 20

7. Pionier Żarnowo

10

14

4 2 4 28 / 27

8. Sowianka Sowno

9

12

4 0 5 18 / 44

9. Znicz Wysoka Kamieńska
10. Błękitni Trzygłów

9
9

9
7

3 0 6 14/ 38
2 1 6 21 / 35

11. Bizon Cerkwica

9

5

1 2 6 8 / 40

12. Bałtyk Międzywodzie

8

1

0 1 7 17 /42

13. Orzeł Prusinowo

8

0

0 0 8 5 / 44
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ogłoszeniA - komunikaty

Gminne nieruchomości na sprzedaż

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości
położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:

* Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą
działkę nr 439 o pow. 22.880 m². Cena wywoławcza – 26.500.000,00 zł brutto. Rokowania na sprzedaż
w/w nieruchomości zostaną ogłoszone w grudniu 2009 r.
* Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Głównej 9-10 w Lubinie, stanowiącą działkę nr 85/6
o pow. 23.790 m². Cena wywoławcza – 2.000.000,00 zł brutto.
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszony w drugiej połowie listopada 2009 r.
* Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1
o pow. 1.521 m². Cena wywoławcza – 2.750.000,00 zł brutto.
Przetarg zostanie ogłoszony w grudniu 2009 r.
* Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, stanowiącą działkę
nr 137/6 o pow. 1.475 m². Cena wywoławcza – ok. 100 zł/m².
Przetarg zostanie ogłoszony w drugiej połowie listopada 2009 r.
* Cztery nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki:
nr 1209/29 o pow. 1.396 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej
działkę nr 120/34 o pow. 327 m², nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części
w drodze dojazdowej stanowiącej działkę nr 120/34 o pow. 327 m², nr 120/33 o pow. 1.321 m²,
nr 120/35 o pow. 1.660 m²
Cena wywoławcza – ok. 100 zł/m².
Przetarg zostanie ogłoszony w drugiej połowie listopada 2009 r.
Edyta Konarzewska
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Pelargonie dla Mieszkańców!

Realizatorzy projektu „Międzyzdroje w kwiatach 2009” zapraszają chętnych do odbioru pelargonii
wysadzonych z rabat. Sadzonki są wyłożone na placu za Centrum Informacji Turystycznej (dawna
„Balbinka”) przy promenadzie.
Sławomir Rosiak

Bezpośrednie numery telefonów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach
Nazwa Wydziału
Komendant Straży Miejskiej
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Zamówienia PubliczneInwestycje

Nr telefonu
3280246

3275667

3275634
3275652

3275665

Nr pokoju
1
2
17

Urząd Stanu Cywilnego

3275658

5

KadryEwidencja Ludności

3275633

6

Promocja, Współpraca z zagranicą

3275654

3280441

9

Informatyk

3275636

7

Drogownictwo, Tereny Zielone, Gosp. Komunalna
i Ochrona Środowiska

3275656

3

Sprawy Administracyjne, Archiwum,
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

3275653

9a

Sekretariat Urzędu

3275631

Fax 3275630

10
18

Gospodarka Mieszkaniowa

3275666

Oświata i Zdrowie

3275636

7

Sekretarz Miasta

3275645

11

Referat Budżetu i Finansów

3275635

3275642

12

Skarbnik Miasta

3275635

12a

Kasa

3275641

13

Biuro Rady Miejskiej

3275647

14

Radca Prawny

3275646

15

Planowanie Przestrzenne

3275651

Referat Gospodarki Nieruchomościamii Rolnictwa

3275632

3275666

9
18

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i OC

3275637

19

Straż Miejska

3275640

20

Przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności, osoby spełniające warunki
wskazane w w/w ustawie mogą w terminie
do dnia 31 grudnia 2012 r. występować do
Gminy o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych
w prawo własności.
Przekształcenie w trybie wynikającym ze wskazanej powyżej ustawy przysługuje w szczególności :
- osobom fizycznym będącym w dniu wejścia
w życie ustawy, tj. w dniu 13 października 2005 r.,
użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych
garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju
zabudowę, nieruchomości rolnych, oraz osobom
fizycznym będącym następcami prawnymi osób,
o których mowa powyżej,
- spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży oraz
osoby fizycznym i prawnym będącym ich następcami
prawnymi.
Z wnioskiem o przekształcenie winni wystąpić
wszyscy użytkownicy wieczyści danej nieruchomości.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności wymaga wniesienia na rzecz Gminy opłaty, ustalonej na podstawie
wycen sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Przedmiotowa opłata może zostać rozłożona
na raty na wniosek użytkownika wieczystego, na czas
nie dłuższy niż 20 lat, a nie uiszczona część opłaty,
rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu i zabezpieczeniu hipoteką.
Ponadto zgodnie z zapisami w/w ustawy oraz
obowiązującą w gminie Międzyzdroje uchwałą Rady
Miejskiej, Burmistrz udziela na wniosek użytkownika
wieczystego bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia:
- w wysokości 90 % - gdy dochód miesięczny na
jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym
nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze
roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono
o przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod
tego rodzaju zabudowę;
- w wysokości 50% - użytkownikom wieczystym
nieruchomości, które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe;
- w wysokości 50% - osobom fizycznym, które
prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed
dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym.
W odniesieniu do nieruchomości lub jej części
wpisanej do rejestru zabytków z mocy ustawy opłatę
obniża się o 50 %.
Szczegółowe informacje o warunkach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach w pok. nr 18, bądź telefonicznie
pod numerem telefonu 91/32 756 66 i 91/32 756 32.
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać
w pok. nr 18 w Urzędzie Miejskim bądź ze strony
internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl.
Edyta Konarzewska
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
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