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POKAŻMY
HISTORIĘ GMINY
W związku z zaplanowanymi działaniami polegającymi na rozszerzeniu zawartości strony internetowej gminy Międzyzdroje o informacje historyczne,
zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców
Międzyzdrojów, pasjonatów historii naszej gminy
o nieodpłatne udostępnienie wszelkich informacji
dotyczących historii miasta - zabytkowych willi,
parków, ulic. Informacje te w postaci tekstów,
pocztówek, zdjęć, map, po weryfikacji, posłużą do
utworzenia materiałów promocyjnych, np. folderu,
zostaną także umieszczone na stronie internetowej miasta. W przyszłości posłużą do utworzenia
historycznej ścieżki edukacyjnej na terenie gminy.
Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o
bezpośredni kontakt z inspektorem ds. promocji,
bioróżnorodności i zabytków Joanną Ścigałą,
email: um_joannascigala@miedzyzdroje.pl, tel.
91 32 80 441 lub 91 32 75 654, Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą, budynek OPS przy
ul. Książąt Pomorskich 8, I piętro.
Joanna Ścigała

MIĘDZYZDROJE NA TARGACH TURYSTYCZNYCH ITB
W dniach 07 – 11 marca br. na terenach ICC Messe w Berlinie odbywały się największe targi
turystyczne w Europie pn. ITB Berlin. W tegorocznej edycji targów udział wzięło ponad 10 tys.
wystawców ze 187 krajów, zaś regionem partnerskim targów był Egipt. Podczas tegorocznej
46. edycji targi odwiedziło ponad 113 tysięcy zainteresowanych.
Polska promowała się jako kraj organizujący
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012,
co było szczególnie widoczne w wizualnej prezentacji narodowego stoiska polskiego. Gmina
Międzyzdroje uczestniczyła w targach w ramach
prezentacji regionu zachodniopomorskiego.
Obok Kołobrzegu była jedyną miejscowością
nadmorską, która aktywnie promowała walory
zachodniopomorskiego Wybrzeża.
Prezentowaliśmy bazę noclegową i turystyczną
Gminy Międzyzdroje oraz atrakcje turystyczne
gminy. Materiały promocyjne: informator turystyczny Gminy Międzyzdroje, plan miasta oraz
indywidualne prospekty branży turystycznej
wprost znikały z lady, a indywidualne rozmowy z
odwiedzającymi targi świadczyły o znajomości i zainteresowaniu naszym regionem. Promocja, indywidualnie wspomagana przez branżę turystyczną
Gminy Międzyzdroje, w tym aktywne uczestnictwo

przedstawicieli Villi Martini, Biura Turystycznego
Viking Tour oraz Wolin Travel, niewątpliwie pozytywnie wpłynęła na wizerunek Międzyzdrojów,
jako miasta otwartego na turystów z Niemiec.
Anetta Czyżak

Konkurs na ,,Najbardziej Romantyczne Miejsce w Zachodniopomorskiem”
Prace przy budowie ogrodu wykonali pracownicy
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach,
którzy tworzyli ogród pod kierownictwem projektanta Sławomira Rosiaka i Anidy Kostrzewy,
pracownika ZOŚ.
Ogród francuski przy promenadzie jest jednym
z elementów wieloletniego projektu pod nazwą
,,Międzyzdroje w kwiatach”, który wydatnie przyczynił się do poprawy wizerunku miasta. W chwili
oddawania Informatora do druku konkurs na najbardziej romantyczne miejsce trwa. Bez względu
na miejsce jakie zajmiemy w konkursie, sama w
nim obecność jest doskonałą formą bezpłatnej
promocji Międzyzdrojów.
Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji,
bioróżnorodności i zabytków

W marcu br. portal Onet.pl i serwis Sympatia.
pl ogłosił plebiscyt na najbardziej romantyczne
miejsce w woj. zachodniopomorskiem. Do konkursu wytypowano 5 miejsc: ogród francuski
w Międzyzdrojach, latarnię morską w Świnoujściu, molo w Kołobrzegu, Wały Chrobrego
w Szczecinie oraz wieżę widokową na Górze
Chełmskiej koło Koszalina. Miejsca te zostały zaproponowane przez organizatorów konkursu.
Aby można było podziwiać ogród francuski
w Międzyzdrojach, potrzebny był pomysł oraz
praca wielu ludzi, która - tak naprawdę - trwa przez
cały rok. Ze względu na ograniczoną przestrzeń
ogród ten nie jest rozległy, ale to przepiękny zielony zakątek blisko morza, przyciągający wzrok
spacerowiczów na głównym deptaku miasta.

Międzyzdroje w konkursie
„Modernizacja roku 2011”
W 2011 roku Gmina Międzyzdroje została zaproszona do udziału w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2011”. Gmina Międzyzdroje zgłosiła do
konkursu (w kategorii sport i rekreacja) nową formę turystycznego zagospodarowania
Promenady Gwiazd.
Do konkursu zgłaszane są zmodernizowane,
odrestaurowane, wyremontowane obiekty
przemysłowe, hotelarsko – turystyczne, użyteczności publicznej, szkolnictwa, zabytkowe,
ochrony środowiska i inne. Inwestycje zgłoszone do I etapu otrzymały dyplomy, zaproszenie
do finału oraz promocję w ogólnopolskim
dzienniku Rzeczpospolita z dnia 16 marca 2012
roku. Gazeta z informacją o konkursie wraz ze
zdjęciami inwestycji, ukazała się w nakładzie
100 tys. egzemplarzy. W ilości 200 sztuk bezpłatnie została rozdana na terenie Międzyzdrojów.
Do II etapu zgłoszono około 40 obiektów z
całej Polski.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwa Kapituła Konkursu ,,Modernizacja Roku”,
rozstrzyga go Jury Konkursowe. Rozstrzygnięcie
XVI Edycji Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie w
ostatni czwartek sierpnia 2012 roku. Konkurs od2

bywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP oraz Ministerstw:
Infrastruktury, Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Edukacji Narodowej,
Generalnego Konserwatora Zabytków, Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
W tegorocznej XVI edycji Konkursu
Modernizacja Roku przeznaczono
także nagrody dla osób głosujących.
Wszystkich chętnych zapraszamy na
stronę www.modernizacja-roku.pl.
Już teraz można głosować poprzez
kliknięcie na baner ,,Oddaj swój głos
w plebiscycie M.R. 2011”, kategoria
sport i rekreacja.
Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji,
bioróżnorodności i zabytków
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Komendant Straży Miejskiej
Eugeniusz Suchłabowicz odszedł ze stanowiska
Na XXI Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 28 lutego br. odbyło się pożegnanie
Komendanta Straży Miejskiej Eugeniusza Suchłabowicza, w związku z jego odejściem ze służby.
Leszek Dorosz, Burmistrz Międzyzdrojów i Jan
Magda, Przewodniczący Rady Miejskiej, wręczyli
Komendantowi pamiątkowy grawerton z treścią:

„Panu Eugeniuszowi Suchłabowiczowi w
uznaniu zasług w okresie 14-letniej służby na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w zakresie

bezpieczeństwa i porządku w Gminie Międzyzdroje, wyrazy podziękowania i szacunku składają
– przedstawiciele dwóch organów jw.”
Zastępca Burmistrza Katarzyna Kutereba-Gnitecka przekazała wiązankę kwiatów
z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności. Były podziękowania
i uściski dłoni.
Pan Eugeniusz Suchłabowicz w krótkich
słowach podsumował
14 lat pracy na rzecz
Gminy Międzyzdroje.
Jak stwierdził, zawsze
starał się służyć miastu
i sołec t wom, dbać
o bezpieczeństwo i porządek w Gminie. Wskazał na trudną służbę,
szczególnie w sezonie.
Przeprosił za uchybienia i podziękował za współpracę oraz pomoc mieszkańców.
Redakcja

Burmistrz powołał nowego
Komendanta Straży Miejskiej
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów Nr 16 /Sek/2012 z dnia 02 lutego 2012
roku, powołana komisja przeprowadziła nabór
na kierownicze stanowisko urzędnicze – Komendanta Straży Miejskiej w Międzyzdrojach.
Złożono 6 ofert. Z uwagi na niedopełnienie
wymogów formalnych 3 oferty odrzucono, a 3
komisja zakwalifikowała do drugiego etapu – rozmów z kandydatami. Odbyły się one 29 lutego br.
Komisja wskazała kandydata, który przedstawił
innowacyjną koncepcję funkcjonowania Straży
Miejskiej w Międzyzdrojach. Burmistrz kandydaturę zatwierdził. Po dopełnieniu formalności,
od dnia 02 kwietnia br. nowym Komendantem
Straży Miejskiej w Międzyzdrojach będzie Adam
Bączek, były Komendant Komisariatu Policji
w Międzyzdrojach.
Katarzyna Kutereba-Gnitecka
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów
Przewodnicząca Komisji

Zmiany w komisariacie
Komisariat Policji w Międzyzdrojach ma nowego komendanta. Został nim asp. szt. Jacek
Schabowski (na zdjęciu z lewej). Dotychczasowy komendant asp. szt. Adam Bączek odszedł
na emeryturę.

Złoty jubileusz Państwa Zagrodzkich
W dniu 02 marca 2012
roku w sali ślubów Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach odbyła się uroczystość wręczenia medali
„Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” dla Państwa:
Stanisława Zagrodzkiego
i Wiesławy Zagrodzkiej.
Medale zostały wręczone
w imieniu Prezydenta RP
przez Leszka Dorosza Burmistrza Międzyzdrojów, przy asyście Henryka
Nogali - Sekretarza Miasta
i Kierownika USC.
Bogumiła Bajek
Kierownik USC

Nowy komendant asp. szt. Jacek Schabowski
do służby w policji wstąpił w 1990 r. Początkowo pracował w patrolu w Oddziale Prewencji
w Szczecinie, a następnie przez 20 lat związany był
z Komisariatem Policji Szczecin Nad Odrą. Pełnił
tam funkcję Kierownika Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego, a później Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Przez ostatnie 12 lat był Naczelnikiem
Wydziału Prewencji.
Sierż. Marta Kostur

Zmarł najstarszy mieszkaniec Międzyzdrojów
W dniu 26 lutego 2012 roku zakończył swoje długie życie śp. Józef Rzeczycki – najstarszy mieszkaniec Gminy
i wyspy Wolin. Urodził się 01 maja 1906 roku, więc wkrótce obchodziłby swoje 106. urodziny.
Jak podkreślił ksiądz wikariusz
Mariusz Ogórski, podczas pożegnalnej mszy św., wg biblii człowiek
żyje 70 lat, a gdy sił starczy - 80.
Śp. Józef Rzeczycki przeżył ponad
wiek. Miał trudne, ale ciekawe życie. Był osobą pogodną, pozytywnie nastawioną
do świata.
Od setnych urodzin, każdego roku w kolejną rocznicę Burmistrz Międzyzdrojów
Leszek Dorosz odwiedzał
Dostojnego Jubilata z najlepszymi życzeniami.

Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej
w dniu 28 lutego 2012 r., na wniosek
radnego Jana Węglorza, obecni na
sesji uczcili minutą ciszy pamięć
zmarłego Józefa Rzeczyckiego.
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Uczynili to również uczestnicy Zebrania Sprawozdawczego Oddziału
Terenowego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
Ostatnie pożegnanie odbyło się
na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach,
w dniu 29 lutego 2012
roku. Najstarszego Mieszkańca Gminy Międzyzdroje pożegnała rodzina,
sąsiedzi, znajomi oraz
przedstawiciele organów
samorządowych Gminy
Międzyzdroje, którzy zło-

żyli na grobie wiązankę kwiatów i
zapalili światełko, a następnie złożyli kondolencje członkom rodziny
zmarłego.
Cześć świętej pamięci
Józefa Rzeczyckiego
Redakcja
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profilaktyka

„W sieci” Internetu
W ramach realizacji programu „W sieci” policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim prowadzą spotkania z uczniami
szkół podstawowych naszego powiatu.

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi najmłodszych na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą
nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. Funkcjonariusze uświadamiają dzieciom, że Internet to
nie tylko gry, muzyka i portale społecznościowe,
ale również szereg niebezpieczeństw, które należy
umieć rozpoznawać. Poruszono problematykę
cyberprzemocy, uzależnienia od Internetu oraz
bezpiecznego komunikowania się w sieci. Jak się
okazało, temat spotkania nie jest obcy dzieciom.
Chętnie brały udział w dyskusji oraz dzieliły się
własnymi spostrzeżeniami.
Sierż. Marta Kostur

Na terenie gminy Międzyzdroje ruszyła 1. edycja programu wczesnej
interwencji dla młodych osób używających narkotyków: FreD goes
net. Jest to europejski program rekomendowany przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wobec młodych osób, które
zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu.
Celem głównym jest wsparcie i pomoc młodzieży oraz rodzicom w rozwiązywaniu trudności
związanych z używaniem narkotyków i /lub alkoholu, a także zapobieganie rozwojowi problemu
na terenie szkoły.
Realizatorem programu jest Pracownia
„MOTYWACJA” Karoliny Flacht (będąca jedynym
trenerem upoważnionym do prowadzenia tego
typu programu w powiecie kamieńskim i na
terenie Świnoujścia) przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Instytucjami
wspomagającymi w 1. edycji jest Gimnazjum nr 1
w Międzyzdrojach oraz Dom Dziecka w Lubinie.
Do programu zgłosiło się 6 osób w wieku od
14 do 15 roku życia. 5 osób ukończyło program z
wynikiem pozytywnym; wydano 5 certyfikatów
potwierdzających udział. 1 osoba nie ukończyła
programu. Uczestnik wyraził chęć udziału w 2.
edycji celem ukończenia Freda.
Udział w programie jest bezpłatny dla młodzieży z terenu gminy Międzyzdroje. Dzię-

ki niemu osoby
w wieku 14 – 21
lat, w szczególnych wypadkach
13 – 25 lat, które
zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub
piciu alkoholu, mogą poprawić swoją sytuację.
***
Nie czekaj aż szkoła skieruje sprawę do
sądu, policja rozpocznie postępowanie karne lub pracodawca działania dyscyplinarne.
Zacznij działać! Zgłoś się do realizatora programu
FreD w Twojej miejscowości: Pracownia „MOTYWACJA” telefon kontaktowy: 506591164, Ośrodek
Po m o c y S p o ł e c z n e j te l e f o n ko n t a k tow y :
91 327 83 68.
Pracownia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
„MOTYWACJA”
Ośrodek Pomocy Społecznej

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA c.d.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii - zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na 2012 rok, oferuje bezpłatne formy wsparcia dla osób i rodzin z
terenu gminy Międzyzdroje.
Przedstawiamy ofertę z podziałem na profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą.
W tym Informatorze obejmujemy zadania
profilaktyki selektywnej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Wsparcie dziecka i rodziny
Działalność świetlicy środowiskowej
„ISKIERKA”
Głównym celem świetlicy jest:
• pomoc w nauce,
• organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć
tematycznych,
• stała, systematyczna współpraca z rodziną
dziecka,
• pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi
problemami, kryzysami rodzinnymi itp.
• pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych,
• dożywianie dzieci.
Prowadzący: mgr Ewa Lewandowska
Lokalizacja Programu:
Budynek Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach (II
budynek), ul. Kolejowa 29, 72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny trwania Programu:
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
od godz. 11³° do 17°°.
Wsparcie młodzieży
FreD goes net – program wczesnej interwencji
dla młodych osób używających narkotyków
bądź alkoholu.
Głównym celem Programu jest:
• zachęcenie do oceny ryzyka oraz pobudzenie
refleksji na temat używania narkotyków,
• zmiana nastawienia i zachowania związanego
z używaniem narkotyków bądź alkoholu
4

• podniesienie wiedzy na temat używania narkotyków bądź alkoholu.
Prowadzący:
Pracownia Terapeutyczno – Profilaktyczna
„MOTYWACJA’” mgr Karoliny Flacht
Lokalizacja Programu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny trwania Programu:
Praca grupowa odbywa się 4 razy w miesiącu, wg
ustaleń grupy.
Wsparcie dla dorosłych
Program edukacyjno rozwojowy dla kobiet
nie radzących sobie ze złością i agresją.
Zajęcia prowadzone są w formie IV warsztatów:
• ćwiczenia budujące empatię,
• budowanie poczucia własnej wartości,
• jak zdrowo podejmować decyzję,
• jak porozumiewać się z innymi ludźmi.
Prowadzący: mgr Aneta Całus, mgr Sławomir
Wojtyłko
Lokalizacja zajęć:
Siedziba Klubu Abstynenta „Rozwaga” / w budynku MTBS, ul. Cicha 2, 72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny trwania zajęć:
Zajęcia odbywają się w środy, 1 raz w miesiącu od
godz. 16°° do 19°°.
Punkt konsultacyjny z zakresu
specjalistycznej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Głównym celem Punktu jest zapewnienie:
• wsparcia rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich,
• pomocy rodzicom w rozwiązywaniu doraźnych
problemów wychowawczych i rodzinnych,

• wsparcia młodzieży w doświadczanych trudnościach życiowych oraz pomoc w ich przezwyciężeniu,
• pomocy rodzinie w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu przeżywanych przez nią trudności z uwzględnieniem roli każdego z jej członków,
• opracowania krótkofalowych i długofalowych
programów oddziaływań.
Konsultanci Punktu: mgr Teresa Musielak,
mgr Elżbieta Parczewska
Lokalizacja Punktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny otwarcia Punktu:
Każdy poniedziałek tygodnia od godz. 14°° do 16°°.
Porady kuratorskie
Głównym celem Programu jest udzielanie porad
z zakresu:
• prawa rodzinnego i karnego,
• ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
• innych aktów prawnych związanych z pracą
kuratorów,
• upowszechniania wiedzy dotyczącej pedagogiki
i rozwiązywania problemów wychowawczych
i zjawisk przemocy domowej.
Prowadzący:
mgr Bartosz Piotrowski, kurator zawodowy ds.
rodzinnych, mgr Krystian Ulaczyk, kurator zawodowy dla dorosłych
Lokalizacja Programu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny trwania Porad:
Pierwszy czwartek miesiąca od godz. 13°° do 14°°.
Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej
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Dzieje Świnoujścia w oczach dr Józefa Plucińskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”
zorganizowali spotkanie z dr Józefem Plucińskim - świnoujskim historykiem, pasjonatem dziejów tego miasta.
Nasz gość urodził się w 1940 roku na Wileńszczyźnie, a swoje dzieciństwo spędził w Kazachstanie wraz z rodziną. Od 1947 roku związany
jest z Pomorzem Zachodnim, szczególnie
z Trzebiatowem, Kołobrzegiem i Świnoujściem. W 1975 roku
zrobił doktorat z historii. Od 1974 roku był
dyrektorem i organizatorem Muzeum Rybołówstwa Morskiego w
Świnoujściu. Obecnie
jest na emeryturze i
oddaje się swojej pasji
– historii, pisząc książki o dziejach Świnoujścia. Jest
autorem m.in. cyklu „Gawędy o moim mieście”.
Pan Józef rozpoczął swoje spotkanie od przedstawienia malarzy, którzy kiedyś byli związani
z Międzyzdrojami. Wspominał takich artystów, jak:
Arnold Kreger, Herman Ploetz, Martin Gscheidl
czy Eryk von Zedtwitz. Osobowością, związaną z
naszym kurortem był także Carl Ludwig Schleich
- geniusz niemiecki , lekarz, malarz, poeta, który
jako pierwszy zastosował znieczulenie miejscowe
w chirurgii ogólnej. Historyk chciał pokazać, że nie
tylko Świnoujście może pochwalić się bogatym
dorobkiem historycznym i kulturalnym, ale również Międzyzdroje mają swoich malarzy, lekarzy,
swoją historię, dlatego warto uwiecznić dzieje
miasta na papierze. Mówiąc to zachęcał przyby-

łych, by chwycili za pióra. Pan Józef zaoferował
również swoją pomoc w kompletowaniu zdjęć
i dokumentów.
Pan Józef najlepiej
jednak czuje się „na
swoim podwórku”, dlatego większość swojego wykładu poświęcił
historii Świnoujścia
zaczynając od rybołówstwa, które w tym
rejonie było od wieków
źródłem utrzymania.
Przykrym tematem,
jaki poruszył historyk,
była sprawa rozbiórek.
Na prezentacji multimedialnej zaprezentował
piękne budynki, całe ulice, z których cegły szły na
odbudowę Warszawy. Między innymi do rozbiórki
został przeznaczony okazały, strzelisty budynek
męskiego Gimnazjum, kościół na Warszowie,
domy mieszkalne przy ulicach: Narutowicza,
Granicznej i Grunwaldzkiej.
Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej
atmosferze. Pan Pluciński do swojego wykładu
o historii Świnoujścia przemycał wiele anegdot.
Czytelnicy zakupili książki pisarza i ustawili się
w kolejce po autograf oraz pamiątkowe zdjęcie.
Pan Józef obiecał przybyłym, że kolejne spotkanie
w międzyzdrojskiej bibliotece będzie połączone
promocją jego najnowszej książki.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Przedszkolaki

przy „Zaczarowanym Fortepianie”
Pod koniec lutego grupa najstarszych przedszkolaków „Rybacy” z Przedszkola Miejskiego
„Morskie Skarby” w Międzyzdrojach, odwiedziła Międzynarodowy Dom Kultury. Dzieci
wzięły udział w koncercie „Zaczarowany
Fortepian”.

Jednym z ważniejszych celów koncertu było
przybliżenie najmłodszym świata muzyki. Przedszkolaki miały okazję wejść na scenę, zapoznać
się z budową fortepianu oraz wysłuchać utworów
muzyki fortepianowej Claude’a Debussy’ego
oraz Dymitra Szostakowicza w wykonaniu Inny
Żoludievej. Dziewczynkom najbardziej spodobał
się Liryczny Walczyk Dymitra Szostakowicza, natomiast chłopcom - utwór o zabawnej maskotce
„Golliwog’s cakewalk” Claude’a Debussy’ego.
Dzieci doskonale sprawdziły się w roli słuchaczy.
Wkrótce znów zawitają do Sali Teatralnej MDK.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Wyśpiewać Eurodisneyland

16 marca br. w Goleniowskim Domu Kultury odbył się pierwszy etap
17. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Do
konkursu w całej Polsce zgłosiło się 2150 osób. Organizatorem jest
Tarnobrzeski Dom Kultury. Eliminacje do II etapu konkursu odbywają
się w wielu ośrodkach kultury w całym kraju.
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach reprezentowało
siedmiu solistów pod opieką Inny
Żoludievej. Najmłodszą uczestniczką była sześcioletnia Hania Kot,
która wystąpiła w kategorii klasy

Kolesińska. Finał Konkursu odbędzie
się w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Główną nagrodą w konkursie jest
wycieczka do Eurodisneylandu pod
Paryżem dla laureata Grand Prix
i jego instruktora. W poszczególnych

0-III. W drugiej kategorii (klasy IV-VI)
wystąpili: Emilia Deptuła, Weronika
Ruśkiewicz, Karolina Przybylska, Patryk Patryjas oraz Fabian Makiełkowski. W kategorii klasy gimnazjalne
wystąpiła Anna Kolesińska.
Rywalizacja w konkursie nie należy do zadań najłatwiejszych, szczególnie dla tych, którzy występują na
scenie po raz pierwszy. Do II etapu
konkursu, który odbędzie się w
Poznaniu, zakwalifikowała się Anna

kategoriach wiekowych zostaną
przyznane nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a Ani życzymy
powodzenia w kolejnym etapie.
W przyszłym roku Międzynarodowy Dom Kultury planuje organizację eliminacji wstępnych do
Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
w Międzyzdrojach.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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Uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XXI/188/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie na rok 2012
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów na kwotę 651 276,42 zł
i zwiększenie wydatków na kwotę 681 997 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 651 276,42 zł
(dochody bieżące-181 276,42 zł, dochody majątkowe- 470 000 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę
696 997 zł (wydatki bieżące-118 897 zł, wydatki
majątkowe-578 100 zł) i zmniejsza się wydatki na
kwotę 15 000 zł (wydatki bieżące).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodów z tytułu realizacji
projektu „Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy” na kwotę ogółem 470 000 zł,
2/ zwiększeniu dochodu z tytułu dzierżawy
szkoły nr 1 na kolonie na kwotę 87 276,42 zł,
3/ zwiększeniu dochodów na łączną kwotę
94 000 zł i zwiększeniu wydatków na tę samą
kwotę na realizację projektu pn. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”,
4/ zwiększeniu wydatków na zadanie pn.”
Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w
Wapnicy” na kwotę ogółem 578 100 zł z przeznaczeniem na promocję projektu,
5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 500 zł na
dotację dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej,
6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 7 397 zł
na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 15 000
zł na dotację z przeznaczeniem na organizuję
turnieju karate województwa zachodniopomorskiego, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia
wydatku na zakup usług pozostałych w dziale
Kultura Fizyczna na tę samą kwotę.
W związku z powyższymi zmianami zwiększa
się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę
30 720,58 zł i wynosi 2 646 451,47 zł, który
zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku
Gminy w kwocie 3 446 702,47 zł oraz z pożyczki w
kwocie 638 106 zł.
Uchwała Nr XXI/189/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22
grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok
Uzasadnienie:
W związku ze zmianami w uchwale w sprawie
zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok
powodującymi zwiększenie deficytu budżetu
pokrytego wolnymi środkami na rachunku gminy
zmienia się załącznik nr 3 do uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012
rok w zakresie kwoty wolnych środków.
Uchwała Nr XXI/190/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4
6

stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2012 - 2024
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
i budżecie powinny być co najmniej zgodne w
zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki
samorządu terytorialnego. Uchwała w sprawie
zmiany budżetu i zmian w budżecie powoduje
zmianę wyniku budżetu oraz kwotę przychodów w
związku z czym konieczna jest zmiana wieloletniej
prognozy finansowej.
Uchwała Nr XXI/191/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach
udzielonej dotacji
Uzasadnienie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są
finansowane ze środków Powiatu. Zarząd Powiatu
Kamieńskiego zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania, ze względu na udział osób
niepełnosprawnych umysłowo z terenu Gminy
Międzyzdroje w prowadzonych warsztatach .
Mając na uwadze szeroko rozumiane dobro
osób niepełnosprawnych podjęcie uchwały jest
warunkiem niezbędnym do wsparcia finansowego
Powiatu Kamieńskiego w prowadzeniu działalności na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.
Uchwała Nr XXI/192/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie sprawozdania z realizacji
Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2011
Uzasadnienie:
Zgodnie harmonogramem realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Międzyzdroje, przyjętego
Uchwałą Nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2008r., sprawozdania z realizacji Programu winny być przedstawiane
raz w roku. Niniejsze sprawozdanie obejmuje
realizację zadań w 2011r. ujętych w Programie.
Uchwała Nr XXI/193/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z cmentarzy komunalnych
§ 1.
1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy
i urządzeń komunalnych oraz za usługi cmentarne
na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach
i w Lubinie.
Opłaty za miejsca pod grób:
miejsce pod grób ziemny pojedynczy
		
– 300,00 zł
miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy
		
– 400,00 zł
miejsce pod grób ziemny głębinowy 4 osobowy

na nowej części cmentarza – 750 zł
miejsce pod grób ziemny dziecka
(trumna do 80 cm długości ) – 50,00 zł
miejsce pod grób murowany pojedynczy
		
– 600,00 zł
miejsce pod grób murowany podwójny
		
– 1000,00 zł
miejsce pod grób na urnę – 300,00 zł
miejsce pod grób na urnę murowany
		
– 500,00 zł
dochowanie do grobu pojedynczego
bez pogłębiania
– 300,00 zł
dochowanie do grobu pojedynczego
z pogłębieniem
– 450,00 zł
dochowanie urny do grobu – 150,00 zł
opłaty za ponowienie rezerwacji miejsca pod grób
istniejący (po 20-stu latach):
pojedynczy 		
– 300,00 zł
głębinowy dwupoziomowy
– 2 os. 		
– 400,00 zł
głębinowy dwupoziomowy
– 4 os. 		
– 750,00 zł
opłata za postawienie nagrobka:
pojedynczy 		
– 150,00 zł
rodzinny 		
– 250,00 zł
na grobowcu murowanym
pojedynczym		
– 150,00 zł
na grobowcu murowanym dwumiejscowym
		
– 250,00 zł
opłaty za wykopanie, zasypanie
i uformowanie mogiły :
trumna do 80 cm ( dziecka ) - usługa wykonana
w godzinach pracy
– 70,00 zł
trumna powyżej 81 cm – usługa wykonana
w godzinach pracy
– 450,00 zł
trumna powyżej 81 cm – usługa wykonana
w godz. nadliczbowych i w dniach ustawowo
wolnych od pracy
– 450,00 + 50%
urna 		
– 150,00 zł
urna – usługa wykonana w godz. nadliczbowych i
w dniach ustawowo wolnych od pracy
		
– 150,00 zł + 50 %
opłata za:
przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym
za dobę 		
– 100,00 zł
wystawienie zwłok w domu pogrzebowym
za godzinę 		
– 60,00 zł
c) wystawienie zwłok w domu pogrzebowym za
godzinę,- usługa wykonana w godz. nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy
		
– 60,00 zł + 50%
opłaty za:
przeniesienie trumny
– 500,00 zł
niesienie krzyża ( 1 osoba ) – 80,00 zł
niesienie chorągwi ( 1 osoba) – 80,00 zł
dzwonnik pogrzebowy
(1 osoba) 		
– 80,00 zł
usługa wykonana w godzinach nadliczbowych
lub w dniu ustawowo wolnych od pracy + 50%
przewóz trumny i osób samochodem osobowym:
na terenie Gminy Międzyzdroje
– 1 kurs 		
– 200,00 zł
poza terenem Gminy Międzyzdroje:
- za wyjazd 		
– 150,00 zł
- za godzinę 		
– 80,00 zł
- za km 		
– 1,30 zł
opłata administracyjna od każdego
pochowania 		
– 50,00 zł
uzgodnienia na kwaterze

(wyznaczenie miejsca pod pochówek
lub ekshumację )
– 50,00 zł
załatwienie w imieniu klienta prawa do zasiłku
pogrzebowego – ZUS
– 40,00 zł
jednorazowa opłata za zgromadzone
nieczystości popogrzebowe – 70,00 zł
pogotowie denackie
– 150,00 zł
ekshumacja, za robociznę bez nowej trumny:
osoby dorosłe, do pięciu lat od pochówku
		
– 1000,00 zł
osoby dorosłe, po pięciu latach
od pochówku 		
– 750,00 zł
dziecko, do dziesięciu lat
od pochówku 		
– 450,00 zł
dziecko, po dziesięciu latach
od pochówku 		
– 300,00 zł
urna 		
– 100,00 zł
opłata roczna za rezerwację terenu (miejsca)
pod grób przy grobie członka rodziny:
za jedno miejsce
– 30,00 zł
za dwa miejsca
– 60,00 zł
za trzy miejsca
– 100,00 zł
za każde następne miejsce – 100,00 zł
opłata roczna za rezerwację terenu (miejsca)
pod jeden grób usytuowany nie przy grobie
członka rodziny
– 200,00 zł
przyjęcie lub wydanie zwłok w domu
pogrzebowym:
w godzinach pracy
– 50,00 zł
w godzinach nadliczbowych
i wolnych od pracy
– 100,00 zł
pozostałe usługi świadczone na grobach:
ustawienie obudowy
na grobie 		
– 30,00 zł
rozbiórka pomnika przeznaczonego do utylizacji:
- pojedynczy 		
– 200,00 zł
- podwójny 		
– 300,00 zł
- do pogrzebu
– 50,00 zł rabatu
- utylizacja pomnika
pojedynczy 		
– 200,00 zł
- utylizacja pomnika
podwójnego 		
– 300,00 zł
usługi dodatkowe:
tabliczka na krzyż
– 60,00 zł
klepsydry 		
– 50,00 zł
przewóz kwiatów, wieńców
na cmentarz 		
– 50,00 zł
udostępnienie kaplicy w celu przeprowadzenia
ceremonii pogrzebowej z wyłączeniem
usług świadczonych przez zarządcę
cmentarza 		
– 500,00 zł
udostępnienie kaplicy w celu przeprowadzenia
ceremonii pogrzebowej z wyłączeniem usług
świadczonych przez zarządcę cmentarza w godz.
nadliczbowych i wolnych od pracy
		
– 500,00 zł + 50%
2. Do opłat wyżej wymienionych dolicza się
podatek VAT określony w ustawie .
Uzasadnienie:
W związku z tym, że obowiązujące ceny
dotyczące ustalenia opłat za korzystanie z
cmentarzy komunalnych (Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/412/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.) są
nieadekwatne do kosztów utrzymania cmentarzy,
uchwalenie powyższych stawek powinno realnie
wpłynąć na zbilansowanie przychodów i kosztów
związanych z zarządzaniem cmentarzy komunalnych, a także na poprawę warunków pochówku i
estetyki cmentarzy.
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Koszt pogrzebu wg nowych opłat:
Cena zł
netto

Usługa

Trumna sosnowa
Krzyż
Przewóz trumny w obrębie gminy Międzyzdroje
Przechowanie zwłok w domu pogrzebowym 2 doby
Opłata za miejsce pod grób pojedynczy
Opłata za wykopanie, zasypanie i uformowanie mogiły
Ceremonia pogrzebowa
Opłata administracyjna
Uzgodnienia na cmentarzu
Pogotowie denackie
Opłata za zgromadzone nieczystości pogrzebowe
Tabliczka
Klepsydry
Rama nagrobna
Ustawienie obudowy na grobie

3246,00

Razem netto:
Uchwała Nr XXI/194/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Zakład
Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
Regulamin Cmentarzy Komunalnych
w Gminie Międzyzdroje
POSTANOWIENIA OGÓLNE
W celu umożliwienia oddania należytej czci
zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania
właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi
się osoby przebywające na tym terenie o właściwą
troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz
zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.
§ 1.
1.Właścicielem Cmentarza Komunalnego
w Międzyzdrojach jest Gmina Międzyzdroje, ul.
Książąt Pomorskich 5 72-500 Międzyzdroje.
2.Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach (zwany dalej Zarządcą Cmentarza) zarządza
następującymi cmentarzami komunalnymi:
Cmentarz komunalny w Międzyzdrojach
Cmentarz komunalny w Lubinie.
3.Siedziba Zarządcy Cmentarza znajduje się
w Międzyzdrojach, przy ul. Nowomyśliwskiej 86,
tel. 91 328 08 73
4.Godziny urzędowania Administracji Cmentarza: Od poniedziałku do piątku: 700 – 1500
§ 2.
1.Cmentarz jest czynny w godzinach: 7 00
– 2200
2.Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 900 – 1700. W przypadkach
szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Zarządcą cmentarza, jest możliwość zorganizowania
pogrzebu w innych dniach i godzinach.
3.Zgłoszenia pogrzebów należy dokonać w
Biurze Cmentarza co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem.
4.Zarządca cmentarza zastrzega sobie prawo
do ustalania terminów pogrzebów według zasady,
że w ciągu jednej godziny może odbywać się
najwyżej jeden pogrzeb.
§ 3.
Obsługiwanie ceremonii pogrzebowych
na cmentarzu komunalnym prowadzić mogą
podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji

680,00
54,00
200,00
200,00
300,00
450,00
740,00
50,00
50,00
150,00
70,00
60,00
50,00
162,00
30,00

działalności gospodarczej o odpowiednim przedmiocie i profilu. Czynności związane z organizacją
pogrzebu mogą być również podejmowane przez
członków rodzinny osoby zmarłej.
§ 4.
1.Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje
się następujące pojęcia:
miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na
cmentarzu do urządzenia grobu,
miejsce zarezerwowane – miejsce grzebalne
przeznaczone do pochowania, udostępnione
osobie za jej życia na podstawie umowy z zarządcą
cmentarza,
miejsce zarezerwowane zabudowane – miejsce rezerwowe, na którym wybudowano nagrobek
lub grobowiec,
grób – miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą,
założyciel grobu – osoba, która jako pierwsza
zawarła umowę z zarządcą cmentarza i opłaciła
miejsce grzebalne,
dysponent grobu – założyciel grobu oraz
członkowie rodziny osoby pochowanej w tym
grobie, w kolejności wymienionej w pkt. 6 ust. 1
niniejszego Regulaminu,
opłacenie miejsca grzebalnego – zawarcie lub
przedłużenie umowy o udostępnienie miejsca
grzebalnego,
opłata za pochowanie – opłata administracyjna zawierająca umowę na pochowanie zwłok
w grobach ziemnych, rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny ze skutkiem 20 letnim,
opłata prolongacyjna – opłata administracyjna przedłużająca umowę zawartą z cmentarzem
o udostępnienie miejsca grzebalnego w grobach
ziemnych, rodzinnych ziemnych i murowanych dla
jednej trumny ze skutkiem 20 letnim,
pokładne – opłata administracyjna bezterminowa za pochówek na cmentarzu w grobach
murowanych rodzinnych.
Na cmentarzu komunalnym urządza się:
groby ziemne:
Przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny, o wymiarach na powierzchni grobu szerokości
1,0 m, długości 2,0 m, głębokości 1,7 m.
Groby pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6, o wymiarach na
powierzchni grobu, szerokość 0,6 m, długość 1,2
m, głębokość 1,2 m.
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Groby pojedyncze, w których składa się urnę,
o wymiarach na powierzchni grobu, szerokość 0,5
m, długość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
groby murowane (grobowce):
Przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny o wymiarach na powierzchni grobu szerokość
1,0 m, długość 2,2 m, głębokość 0,8 m.
Pojedyncze do których, składa się urnę
szerokość 0,5 m, długość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
Groby rodzinne:
Ziemne dla dwóch trumien umieszczonych
jedna nad drugą (2 poziomowy), o wymiarach na
powierzchni grobu szerokość 1,0 m, długość 2,0
m, głębokość 2,5 m.
Ziemne dla dwóch trumien umieszczonych
jedna obok drugiej (I poziomowy), o wymiarach
na powierzchni grobu szerokość 2,0 m, długość 2,0
m, głębokość 1,7 m.
Murowane dla dwóch trumien umieszczonych
jedna obok drugiej (1 poziomowy), o wymiarach
na powierzchni grobu szerokość 2,0 m, długość 2,2
m, głębokość 0,8 m.
Murowane dla dwóch trumien umieszczonych
jedna nad drugą (2 poziomowy), o wymiarach na
powierzchni grobu szerokość 1,0 m, długość 2,2
m, głębokość 1,7 m.
Murowane dla czterech trumien umieszczonych jedna obok drugiej w 2 poziomach o
wymiarach na powierzchni grobu szerokość 2,0
m, długość 2,2 m, głębokość 1,7 m.
Groby wymienione w ustępie 2, punkcie c
podpunkcie I, IV i V stosuje się w zależności od
warunków gruntowych i wodnych.
§ 5.
1.Opłaty za usługi cmentarne oraz opłaty
cmentarne, pobierane są zgodnie z cennikiem
obowiązującym na cmentarzu.
Za pochowanie trumny w grobach ziemnych,
murowanych i grobach rodzinnych ziemnych pobierana jest odpowiednia opłata za pochowanie w
wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa w
ust. 1 z zastrzeżeniem pkt. 8 ustęp 8 – 10.
Za pochowanie urny w grobie ziemnym przewidzianym dla urny pobierana jest odpowiednia
opłata za pochowanie w wysokości ustalonej w
cenniku, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem
pkt. 8 ustęp 1- 10.
Za pochowanie trumny w grobie rodzinnym
murowanym pobierana jest opłata pokładna w
wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa
w ust. 1.

Za pochowanie urny w grobie ziemnym
przewidzianym dla trumny wnosi się opłatę,
odpowiednio jak za pochowanie zwłok w grobie
ziemnym, w wysokości ustalonej w cenniku, o
którym mowa w ust. 1.
Za pochowanie urny w grobie rodzinnym
murowanym pobierana jest opłata pokładna w
wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa
w ust. 1.
Zwłoki ekshumowane i chowane w nowych
grobach ziemnych, grobach murowanych, grobach
rodzinnych lub grobach 20 letnich – traktowane
są jako nowy pochówek, za który pobiera się
nowe opłaty.
W opłatach: za pochowanie, prolongacyjne
oraz pokładne zawarta jest opłata eksploatacyjna
za korzystanie z wody, infrastruktury oraz za
wywóz nieczystości stałych.
Dowodem nabycia prawa do grobu, wykonania usługi pochówku i wniesienia opłaty
cmentarnej jest pisemne potwierdzenie opłaconego miejsca (faktury VAT wystawionej przez
zarządcę cmentarza), lub inny stosowny dokument
(np. umowa cywilno – prawna, potwierdzenie
wystawione przez zarządcę cmentarza). W
przypadku braku stosownego potwierdzenia,
zapis w księdze grobów o wniesieniu takiej opłaty.
Brak jakiegokolwiek potwierdzenia wniesienia
opłaty cmentarnej świadczy o braku wniesienia
takiej opłaty.
§ 6.
1.Prawo do pochowania zwłok ludzkich oraz
do dysponowania grobem ma najbliższa pozostała
rodzina osoby zmarłej, tj.:
pozostały małżonek (ka),
krewni zstępni (dzieci, wnuki, itd.),
krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itp.),
krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
(rodzeństwo itd.),
powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
właściwy organ wojskowy w przypadku
wojskowych zmarłych w czynnej służbie,
właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych
wobec Państwa i społeczeństwa.
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się
zobowiążą.
cd. na str. 8

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
odbywających się w środy, w godz. od 15.30 do 16.30
w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
kontakt: tel. 91 32 75 647
Dorota SIELEWICZ				
- 28.03.2012
Michał SUTYŁA				
- 4.04.2012
Jan WĘGLORZ				
- 11.04.2012
Waldemar WITKOWSKI			
- 18.04.2012
Rafał WOLNY				
- 25.04.2012
na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ – Jan MAGDA
w czwartki od godz. 14.00 – 15.30, stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM – Dorota KLUCHA
we wtorki od 13.00 – 14.00
stały kontakt: e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM – Mateusz BOBEK
w poniedziałki od 12.00– 13.00
stały kontakt: e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
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z prac rady miejskiej
Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po
przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych przez
przepisy prawa dokumentów.
W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza
granicami kraju, wszelakie dokumenty niezbędne do pochowania, a
wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych
do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych
spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze
zarządcy cmentarza.
Pracownik zarządcy cmentarza jest upoważniony do żądania od
osoby, która przychodzi załatwić pogrzeb, podpisania stosownego
oświadczenia, że nikt nie wnosi zastrzeżeń, co do miejsca i sposobu
pochowania. Zarządca cmentarza upoważniony jest również do
odnotowania w stosownej Księdze Cmentarnej danych osoby
zgłaszającej pogrzeb.
§ 7.
1.Dysponent grobu, wymieniony w pkt. 6 ust. 1, uprawniony
jest do podejmowania wszelakich decyzji dotyczących grobu, a w
szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji,
utrzymania lub likwidacji w granicach określonych obowiązującymi
przepisami prawa, oraz z zastrzeżeniem ustępu 3.
Prawo dysponowania grobem nie przysługuje osobie, która
wniosła stosowne opłaty, lecz najbliższej rodzinie, w kolejności
określonej w pkt. 6 ust.1.
W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób
równorzędnych, wszelakie decyzje związane z dysponowaniem
grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub
przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Zarządca
cmentarza, nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie
dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane
osoby powinny tę sprawę rozstrzygnąć przed właściwymi sądami
powszechnymi.
Dysponent grobu, zarówno pojedynczego jak i wieloosobowego,
może udostępnić go do pochowania innych osób pod warunkiem, że
nie narusza się przy tym dóbr osobistych innych osób.
Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez
dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów
oraz decyzji dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób
ponosi dysponent.
§ 8.
1. Opłaty za pochowanie zwłok, czyli udostępnienie miejsca
grzebalnego, pobiera się za okres 20 – letni.
Grób nie może być użyty do ponownego pochowania przed
upływem 20 lat od daty ostatniego pochowania w tym grobie.
Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do pochowania nie
może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenia przeciw
temu i uiści opłatę za przedłużenie miejsca grobu (opłata prolongacyjna). Zastrzeżenie to ma skutek na 20 lat i może być odnowione.
Zapis ust. 2 i 3 nie dotyczy pochowania zwłok w grobach
murowanych wieloosobowych oraz urn.
Opłacenie grobu przez osobę inną niż dysponent grobu nie
powoduje nabycia przez tą osobę uprawnień przysługujących
dysponentowi grobu.
Przedłużenie umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego
wymaga dokonania opłaty prolongacyjnej w nieprzekraczalnym
terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia umowy.
Pierwszeństwo do wniesienia opłaty prolongacyjnej posiada
dysponent grobu.
Dokonanie na życzenie dysponenta grobu ponownego pochówku w grobie mającym ponad 20 lat wymaga – w przypadku istnienia
zaległości w opłatach prolongacyjnych – uregulowania opłat zaległych. W przypadku, gdy opłata prolongacyjna została wniesiona,
opłatę bieżącą pomniejsza się o opłatę za okres niewykorzystany
dotyczący opłaty prolongacyjnej.
Opłaty wymienione w ustępie 8 i 9 rozlicza się z dokładności do
1 roku przyjmując wartość 1 roku, jako 1/20 opłaty za pochowanie
lub opłaty prolongacyjnej.
Osobie, która mimo upływu terminu oznaczone w ust. 6, nie
dopełniła warunków w zakresie przedłużenia umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego, nie przysługuje roszczenie, o przywrócenie
posiadania miejsca oddanego przez zarządcę cmentarza z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała
go w należytym stanie.
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Po terminie określonym w ust. 6, miejsce grzebalne przechodzi
do dyspozycji zarządcy cmentarza. Zarządca cmentarza nie posiada
obowiązku powiadamiania dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia umowy.
Po wygaśnięciu umowy, o której mowa wyżej, dysponent
miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich
elementów nagrobka. Jeżeli nie zostaną one usunięte w terminie
1 miesiąca licząc od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do
dyspozycji zarządcy cmentarza bez prawa ich zwrotu czy zwrotu
nakładów finansowych i kosztów materiału.
Nieopłacone groby mogą być użyte do ponownego pochowania
zwłok po dokonaniu wcześniejszej ich likwidacji, tj. zgodnie z zasadami określonymi w stosownym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie podstępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
Miejsca pod grób murowany mogą być wyznaczone tylko
dla osób indywidualnych i nie mogą być przedmiotem obrotu. W
przypadku przygotowania grobu murowanego i rezygnacji z niego,
sprawa jego przejęcia, zwrotu udokumentowanych nakładów jego
przygotowania, należy do decyzji administracji cmentarza.
§ 9.
1.Cmentarz komunalny prowadzi rezerwację miejsca grzebalnego.
2.Opłacone rezerwacje u poprzednich zarządców są honorowane.
3.Po okresie czasu, na jaki zawarto rezerwację, zarządca nie
pobiera opłat prolongacyjnych.
§ 10.
Dochowanie zwłok i prochów do istniejącego grobu jest możliwe
po ustaleniu, że:
Osoba uprawniona do pochowania – dysponent – ma prawo
do wskazanego przez nią grobu.
Brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego
grobu do pochowania.
Uiszczona została należna opłata.
§ 11.
1.Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w
przewidzianych przepisami prawa przypadkach.
2.Miejsce grzebalne pozostałe po ekshumacji przechodzi do
dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu poniesionych opłat.
§ 12.
1.Opłaty nie podlegają zwrotowi.
2.Koszty czynności, wykraczające poza bieżące utrzymanie
cmentarza, pokrywa osoba wnioskująca o ich wykonanie.
§13.
1.Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić w biurze
zarządcy cmentarza szkic nagrobka z jego wymiarami i projektowanymi napisami w dwóch egzemplarzach, w celu uzyskania zgody i
potwierdzenia wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu.
W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych
wyżej zarządca cmentarza może zażądać przebudowy nagrobka na
wyłączny koszt dysponenta grobu.
Za ustawienie nowego nagrobka pobierana jest opłata za czynności formalnoprawne i terenowe związane z wytyczeniem miejsca
na nagrobek oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
§ 14.
1.Wszystkie groby musza być oznaczone tabliczką nekrologową
z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.
Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały, czytelny
i w miejscu widocznym.
Groby samowolne zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają
w dyspozycji zarządcy cmentarza komunalnego.
§ 15.
1.Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i spokój.
Na terenie cmentarza śmieci należy wyrzucać wyłącznie do
kontenerów i koszy.
Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki) podlegają
ochronie przed zniszczeniem.
Usytuowanie grobu w pobliżu drzewa nie jest podstawą do
wycięcia drzewa.
Na terenie cmentarza zabrania się:
niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych oraz ich elementów, jak również elementów nagrobków,
ustawiania ogrodzeń itp.,

przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych,
wysypywana odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie
nietrzeźwym,
żebrania,
prowadzenia działalności handlowej,
wprowadzania zwierząt na teren cmentarza,
samowolnego usuwania drzew i krzewów.
Na terenie cmentarza zabrania się dokonywania następujących
czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody zarządcy
cmentarza:
wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, zaprzęgami konnymi
i rowerami,
prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i
zarobkowej,
sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
utwardzania i odnawiana terenu wokół grobu,
ustawiania ławek.
§ 16.
1.Firmy pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i
osoby fizyczne:
wykonujące prace kamieniarskie i budowlane,
przygotowujące groby do pochówku,
przeprowadzające ekshumacje i uprzątnięcia szczątków,
wykonujące groby ziemne lub murowane,
świadczące usługi remontowe, porządkowe i pielęgnacyjne na
grobach, mogą za zgodą zarządcy wjeżdżać na teren cmentarza, sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały oraz wykonywać powierzone im
usługi i roboty, tylko w dni pracy biura cmentarza.
Wykonawcy wymienieni w ustępie 1 ponoszą odpowiedzialność
za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie
cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów,
nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń i infrastruktury cmentarza
oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia
odszkodowania na rzecz zainteresowanych.
§ 17.
1.Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na
terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń
i informacji zarządcy cmentarza na tablicach informacyjnych na
cmentarzu,
Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymania czynności i porządku tego miejsca oraz terenu
przyległego.
§ 18. Z uwagi na konfigurację terenów cmentarza i stary
drzewostan przebywanie na cmentarzu w czasie występowania
zjawisk atmosferycznych jak: wichura, gołoledź, śnieżyce, burze itp.
wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Osoby takie czynią to
na własną odpowiedzialność.
§ 19. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zarządcy
cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
§ 20. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za
szkody zaistniałe na cmentarzu, będące następstwem czynników
atmosferycznych, kradzieży lub innego działania osoby trzeciej.
Dysponenci grobów mogą indywidualnie ubezpieczyć nagrobek w
poszczególnych firmach ubezpieczeniowych.
Uchwała Nr XXI/195/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie statutu sołectwa Wapnica
Uzasadnienie: zmiany w Statucie Sołectwa Wapnica polegają na
dodaniu nowego rozdziału„Mienie sołectwa” w którym zapisano wyposażenie sołectwa w mienie komunalne obejmujące nieruchomość
położoną w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 pn.„Wiklina” na potrzeby
realizacji zadań statutowych sołectwa - & 37 ust.1-7. Pozostałe
rozdziały obowiązującego statutu rozszerzono określając szczegółowo zadania i kompetencje organów sołectwa, zasady gospodarki
finansowej oraz sposób kontroli i nadzoru nad organami sołectwa.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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oświata

Ekologiczne działania wapnickiej szkoły
ponownie nagrodzone

WYJĄTKOWY
DZIEŃ KOBIET

Po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy została wyróżniona w konkursie Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
Nagrodą jest grant w wysokości 10 tys. zł na realizację autorskiego pomysłu na podtrzymywanie
lub ratowanie środowiska. Warto nadmienić, że wyróżnieniem tym uhonorowano jedynie 5 placówek z województwa zachodniopomorskiego.

Coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz
pamięci i szacunku dla kobiet zgromadziło w naszej szkole w Wapnicy wielu gości ze środowiska
lokalnego. Na wstępie Paweł Nogala złożył życzenia wszystkim paniom oraz zaprosił do obejrzenia
montażu słowno - muzycznego przygotowanego
przez uczniów. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały efekty końcowe projektu pt: „Jesteśmy u
siebie, z wizytą u sąsiadów”. W trakcie realizacji
projektu uczniowie przeprowadzili wywiady ze
swoimi ulubionymi sąsiadami, poznały ich zainteresowania, hobby, ulubione miejsca na wsi
oraz najciekawsze, najzabawniejsze wydarzenia
rodzinne Przygotowane plakaty - kalejdoskopy
rodzin sąsiedzkich, spowodowały, że niejednemu sąsiadowi zakręciła się łezka w oku. W ten
wyjątkowy dzień wszyscy zebrani goście zostali
obdarowani kwiatkami oraz poczęstowani słodką
niespodzianką – torcikiem sąsiedzkim przygotowanym przez Radę Rodziców.
Drugim punktem programu była prezentacja
projektu „Dlaczego widzimy otaczający nas świat”
przygotowana przez uczniów z klas IV-VI. Dzieci
dobrze bawiły się wykonując doświadczenia
związane z widzeniem i zjawiskami świetlnymi.
Uczniowie wykonywali śmieszne zdjęcia przez
lupy, rysując cieniowe portrety, budując kalejdoskopy, czy przygotowując teatr cieni. To właśnie
cieniowy teatrzyk do którego wykorzystano wiersze I. Krasickiego i W. Chotomskiej był punktem
kulminacyjnym występu. Całość imprezy urozmaiciły tęczowe desery, które można było nabyć w
szkolnej kawiarence. Wszystko co dobre szybko
się kończy, ale mamy nadzieję, że ten dzień na
długo pozostanie w naszej pamięci.
Alicja Grzywaczewska, Iwona Samołyk

W ubiegłym roku otrzymaliśmy nagrodę za pomysł i późniejszą realizację projektu pod tytułem:
„Żyj energicznie lecz ekonomicznie”, natomiast
w tym roku złożyliśmy wniosek o dofinansowane
projektu odpowiadającego na pytanie „Czy warto
segregować odpady?” W trakcie jego realizacji
uczniowie pojadą na wycieczkę do wybranego
zakładu przetwarzającego surowce wtórne, by
osobiście przekonać się, w jaki sposób są one
powtórnie wykorzystywane. Poza tym planowany
jest kilkuetapowy konkurs, dotyczący segregowania odpadów, kolejny Ekologiczny Dzień Patrona,
połączony ze zbiórką elektroodpadów, a także
powstanie tablica z informacjami na temat „długości życia odpadów” i sposobów właściwego
z nimi postępowania.

Cieszymy się bardzo z otrzymanego wyróżnienia i nagrody. Mamy nadzieję, że działania ekologiczne, podejmowane przez naszych uczniów,
będą zyskiwały coraz więcej sprzymierzeńców
i przyczyniały się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.
Szczególne gratulacje należą się Iwonie Samołyk, która jest nauczycielem przyrody w naszej
szkole i opiekunem koła ekologicznego. Dzięki
jej zaangażowaniu i pomysłowości, włączaniu
w różnorodne akcje uczniów i społeczność lokalną,
możemy propagować„zdrowy styl życia”, czy„życie
w zgodzie z przyrodą”.
Bogumiła Popko
Dyrektor SP 2

Dokarmiamy ptaki
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy od kilku lat
współpracuje z Nadleśnictwem w Międzyzdrojach. Wspólnie realizujemy różnorodne pomysły
i projekty. Uczniowie uczestniczą w wielu wydarzeniach, np. grzybobrania, wycieczki terenowe,

zimy. W tym roku Nadleśnictwo przekazało
szkole karmnik oraz karmę dla ptaków. Dzięki
temu mogliśmy dokarmiać ptaki żyjące w okolicy szkoły oraz dokonywać wielu ciekawych
obserwacji.

Wiosna…

konkursy, zajęcia edukacyjne, organizowanych i
prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa.
Jesteśmy wspierani również podczas cyklicznych
Szkolnych Dni Recyklingu, które odbyły się już
czterokrotnie, a w planie są następne.
W ramach współpracy podejmujemy też
coroczną akcję dokarmiania zwierząt w okresie

Uczniowie i nauczyciele SP 2 w Wapnicy
serdecznie dziękują Dyrektorowi i wszystkim
pracownikom Nadleśnictwa za dotychczasową
współpracę i pomoc, zaangażowanie i życzliwość.
Iwona Samołyk
Opiekun koła ekologicznego
SP 2 w Wapnicy

Spotkanie integracyjne
W dniu 17 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne uczniów klas II a i II b ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach z dziećmi, nauczycielami i opiekunami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego z Przybiernowa.
Dzieci z Ośrodka wraz z opiekunami przedstawiły „Opowieść Wigilijną” Karola Dickensa.
W bardzo piękny i czytelny sposób przedstawiono
sens niesienia pomocy słabszym i biedniejszym.
Przedstawienie było przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Przygotowano piękne
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dekoracje przenoszące odbiorców w świat Anglii
z odległych czasów, a także piękne stroje z tamtej
epoki. Uczniowie klas czwartych pod kierunkiem
Ewy Kaśkosz przedstawili Jasełka, które bardzo
podobały się gościom. Potem uczniowie klasy
II A i II B przy pomocy rodziców i wychowawców:

21 marca przedszkolaki powitały kalendarzową
wiosnę w swoim ogrodzie przedszkolnym. Honorowe miejsce zajęła kukła - Panna Marzanna,
symbolizująca odchodzącą zimę. Scenariusz
obchodów powitania wiosny opracowała Joanna
Kieler. Dzieci z poszczególnych grup prezentowały
wiersze, tańce, piosenki zachęcające wiosnę do
rychłego przybycia. Celem gromkich okrzyków,
rymowanek oraz dźwięków instrumentów było
wygnanie srogiej zimy hen za morze. Nastał czas
wiosny, w której postać wcieliła się pani Joanna.
Barwny strój, kapelusz i rekwizyty zachęciły dzieci
do wspólnego, wiosennego walca. Następnie
wszystkie przedszkolaki wzięły udział w beztroskiej zabawie.
Violetta Bajroszewska
Nauczyciel przedszkola
Iwony Szczawińskiej i Anny Marszał przygotowali
poczęstunek i wspólną zabawę integracyjną.
Następne spotkanie przewidziane jest w marcu.
Uczniowie klas drugich już teraz przygotowują
się do przedstawienia o wiośnie. Na początku
marca natomiast przewidziano cykl pogadanek na
temat problemów związanych z niepełnosprawnością, które mają być przeznaczone dla starszych
uczniów, a prowadzone przez pracowników
Ośrodka z Przybiernowa.
Iwona Szczawińska, Anna Marszał
Wychowawczynie kl. II a i II b
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Międzyzdrojska
Amatorska liga szóstek
Animator Orlika zaprasza wszystkie amatorskie
drużyny piłki nożnej do udziału w organizowanej
lidze. Liga ma charakter całkowicie amatorski
i ma być sposobem aktywnego spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców naszej gminy.
Informacje dla zainteresowanych drużyn:
Miejsce: KOMPLEKS BOISK - Orlik 2012 przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach;
Termin rozpoczęcia: początek kwietnia 2012;
Dni meczowe: mecze będą rozgrywane
w godzinach popołudniowych i wieczornych
w poniedziałki i środy (przewidywane godziny
18.00 - 22.00, zależy od ilości drużyn) oraz jeden
dzień weekendu np. niedziela.
Ilość drużyn: max
Ilość zawodników: 10 osób - gramy 5 +
bramkarz
Zawodnicy: liga skierowana jest do amatorów,
więc nie mogą to być zawodnicy występujący w
rozgrywkach ligowych wyżej niż regionalna okręgówka w sezonie 2011/2012.
Kto może grać: w pierwszej kolejności przyjmowane będą zespoły z Gminy Międzyzdroje,
a następnie wszyscy chętni według kolejności
zgłoszeń. Zespoły mogą składać się zarówno z
mieszkańców gminy, jak i sąsiednich miejscowości.
Sędziowie: sędziami i organizatorami ligi
jest animator boiska Orlik lub osoba przez niego
wyznaczona.
Wpisowe: 50 zł;
Nagrody: Pucharki i dyplomy okolicznościowe.
Wszelkie pytania i zgłoszenia drużyn pod numerem tel. : 91 32 29 045 Kontakt: Jan Rączewski
e-mail: orlik.miedzyzdroje@op.pl
Jan Rączewski

Podziękowanie

UKS Gimsport Międzyzdroje pragnie podziękować
za pomoc w organizacji Pucharu Polski Kadetów
w zapasach w stylu wolnym oraz za wspaniałe
warunki z zakwaterowaniem uczestników i za
sponsoring: Annie Dubrawskiej i Ricie Osowickiej z Hotelu Vestina oraz sponsorom: Joannie
Świekatowskiej z Hotelu Amber Balic, Leszkowi
Helwichowi z Kołczewa, Iwonie i Leszkowi Hunek właścicielom Pizzerii Virgo oraz wszystkim,
którzy nas wspierali i okazali pomoc.
UKS Gimsport Międzyzdroje

Podatek dla Karate Kyokushin
Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego Klubu w postaci
przekazania 1 % podatku. Od roku 2006 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Ze składek członkowskich sfinansowaliśmy remont Dojo. W latach ubiegłych zamontowaliśmy drabinki, kaloryfery, kasetony, uchwyty etc. Klub można obejrzeć:
http://www.kyokushin.fn.pl/pl/pages/view/page/16
W roku 2011 nasza 16-letnia zawodniczka została Mistrzynią Europy, a nasi zawodnicy po raz kolejny stanęli na podium
Mistrzostw Polski. Tylko w ubiegłym braliśmy udział w ośmiu
turniejach, a od 1993 roku łącznie w ponad 131 turniejach.
Nasi zawodnicy ponad 1450 razy stanęli na podium w zawodach
rangi podwórkowej, okręgowej, Mistrzostw Polski i Mistrzostw
Europy.
To co robimy i co się u nas dzieje możecie Państwo obejrzeć
na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się
z naszymi działaniami oraz do przeznaczenia 1 % na nasz Klub.
Z góry dziękujemy.
Dariusz Bielski
ŚWINOUJSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
KRS 0000036607
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Pasmo sukcesów przy stole!
Miesiąc marzec obfitował w pasmo sukcesów przy pingpongowym
stole zawodników miejscowego klubu UKS„CHROBRY”. Na Mistrzostwach Polski Seniorów w Wieliczce para naszych zawodników:
Oktawia Karkoszka i Jacek Wandachowicz zajęła bardzo wysokie
piąte miejsce w grze mieszanej. Medal był bardzo blisko. Zabrakło
tylko jednego seta.
Nasi zawodnicy, po wygraniu dwóch kolejnych spotkań, przegrali w decydującym meczu ćwierćfinałowym z parą z Lidzbarka
Warmińskiego (M. Pietkiewicz, A. Zielińska) w stosunku setów
2:3. Spotkanie przebiegało pod dyktando raz jednej raz drugiej
pary, jednak w najważniejszych momentach naszym zawodnikom
zabrakło po prostu trochę szczęścia.
Zawodnicy UKS „CHROBRY” bardzo
dobrze spisali się również na Mistrzostwach Województwa Młodzieżowców.
Nasi tenisiści zajęli dwa pierwsze miejsca w kategorii chłopców, jednocześnie
kwalifikując się na Mistrzostwa Polski
w dniach 30.03-01.04 br. w Brzegu
Dolnym. Mistrzem województwa został Krzysztof Borkowicz wygrywając
w finale z Michałem Kluczyńskim. To
bardzo duży sukces obydwu zawodników, którzy na co dzień reprezentują
barwy II-ligowej męskiej drużyny UKS
„CHROBRY”.
Również nasi najmłodsi adepci
spisują się rewelacyjnie w swoich
kategoriach. Na wojewódzkim turnieju żaków w Trzebiatowie
triumfowała Weronika Zygan wygrywając w finale ze swoją
koleżanką klubową Agatą Konicką. Obie zawodniczki miejscowego
klubu wystąpią pod koniec marca na ogólnopolskim turnieju o Pu-

M-ce Nazwa drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stal Szczecin
UKS Chrobry M-je
Fala Trzebiatów
I Champion Police
LUKS Wierzbięcin
Sparta Złotów
Nałęcz Ostroróg
II Champion Police

Ilość
meczy

Ilość
pkt.

Pkt.
zd. - str.

14
14
14
14
14
14
14
14

25
21
21
17
15
7
5
1

102:38
92:48
81:59
81:59
79:61
51:89
51:89
23:117

char Przeglądu Sportowego w Gdańsku.
Życzymy wszystkim naszym zawodnikom
i zawodniczkom wielu sukcesów, tym
razem na arenie ogólnopolskiej.
Pomiędzy turniejami indywidualnymi zakończyła się runda zasadnicza II ligi
męskiej w tenisie stołowy. Rywalizacja
podczas całego sezonu była bardzo zacięta i trwała do samego końca. Nasi
zawodnicy zajęli ostatecznie bardzo
dobre 2 miejsce ulegając jedynie drużynie
„Stali Szczecin” ze Szczecina. Drużyna
występuje w składzie: Adam Wandachowicz, Zdzisław Witkowski i Krzysztof
Borkowicz oraz Michał Kluczyński. Teraz
zawodników czekają baraże, w których
międzyzdrojska drużyna rozegra mecze z drużyną z wielkopolski,
a zwycięzca zagra w bezpośrednim meczu o awans z wygranym
w rywalizacji z województwa pomorskiego. Trzymamy kciuki
i życzymy awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Krzysztof Borkowicz

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 12 marca br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których wzięło udział 38 uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy.
Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności
zaznajomienie młodzieży z przepisami przeciwpożarowymi,
zasadami postępowania na wypadek pożaru i techniką pożarniczą.
Po dokonaniu oceny testów pisemnych komisja wyłoniła zwycięzców turnieju.
W grupie szkół podstawowych:
I miejsce - Michalina RUŚKIEWICZ (SP nr 1 w Międzyzdrojach)
II miejsce - Maja KAŁWAK (SP nr 2 w Wapnicy)
III miejsce - Małgorzata LISIŃSKA (SP nr 2 w Wapnicy)
W grupie gimnazjalistów:
I miejsce - Kacper MICKIEWICZ (Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach)
II miejsce - Izabela MUSZYŃSKA (Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach)
III miejsce - Adam JUCHNIEWICZ (Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach)
W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Bartłomiej KOWALEWSKI (Zespół Szkól Medycznych w Ś-ciu)
II miejsce - Anita ZAWIASA (Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach)

III miejsce - Dawid Jastrzębski (Technikum Hotelarskie
w Międzyzdrojach)
Na zakończenie Katarzyna Kutereba-Gnitecka, zastępca
burmistrza Międzyzdrojów, pogratulowała uzyskanych wyników
i wręczyła wszystkim uczestnikom turnieju pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcom poszczególnych grup wręczono również nagrody
rzeczowe.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach składa serdeczne
podziękowania Burmistrzowi i pracownikom UM w Międzyzdrojach, Dyrektorowi i pracownikom Międzynarodowego Domu
Kultury w Międzyzdrojach oraz Zarządowi Banku Spółdzielczego
w Międzyzdrojach za pomoc finansową i organizacyjną, niezbędną
do przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Za zaangażowanie oraz włożony wysiłek
w szkolenie uczestników turnieju Zarząd Miejsko-Gminny OSP
w Międzyzdrojach składa również serdeczne podziękowania opiekunom poszczególnych grup tj. Mirosławowi Bursie, Arkadiuszowi
Rutkowskiemu oraz Pawłowi Nogali. Życzymy dalszych sukcesów
w przekazywaniu wiedzy dot. ochrony przeciwpożarowej.
Marian Kowalewski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
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sport
KS „FALA” MIĘDZYZDROJE

CZAS PRZYGOTOWAŃ DO RUNDY WIOSENNEJ ZAKOŃCZONY
Po dwóch miesiącach ciężkiej pracy na treningach
nasi zawodnicy 24 marca br. wybiegną na boisko,
aby rozegrać pierwsze spotkanie mistrzowskie o
ważne punkty w lidze.
Czas na krótkie podsumowanie okresu przygotowawczego. Od stycznia przeprowadzono
zajęcia treningowe wszystkich grup począwszy od
najstarszej do najmłodszej. Treningi prowadzone
były na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach, w
hali sportowej i w terenie. Odbył się tygodniowy
obóz dochodzeniowy. Zawodnicy klubu korzystali
także z odnowy biologicznej w ośrodku wypoczynkowym SPA Bagiński&Chabinka. Dla najmłodszych
zorganizowano halowe turnieje w Międzyzdrojach
oraz na wyjeździe.
W okresie przygotowawczym I drużyna rozegrała 10 spotkań kontrolnych, podczas których trener próbował zawodników na różnych pozycjach z
wykorzystaniem walorów poszczególnych graczy.
Spotkania kontrolne I drużyny:
Fala – Unia Warszawa (WLJS) 		
5-2
Fala – Flota Świnoujście (WLJS)
4-4
Fala – Pogoń Szczecin (WLJS)
1-1
Fala – Olimpia Nowogard (A-klasa)
3-0
Fala – Bałtyk Koszalin (WLJS) 		
2-2
Fala – Pionier Żarnowo (B-klasa)
2-4
Fala – Wicher Przelewice
(Okręgówka Regionalna) 		
4-2
Fala – Rewal Wybrzeże Rewalskie
(Okręgówka Regionalna) 		
2-4
Fala – Znicz Wysoka Kam. (B-klasa)
2-0
Fala – Świt Skolwin Szczecin
(Okręgówka Wojewódzka) 		
6-5
Również najstarsza grupa młodzieżowa nie
próżnowała, zawodnicy pracowali nad sprawnością ogólną. Rozegrali także spotkania kontrolne.
Juniorzy grający w I-klasie na boisko wybiegną powalczyć o punkty - 01 kwietnia 2012 r.
Spotkania kontrolne:
Fala – Orkan Suchań 		
2-3
Fala – Viktoria Świebodzice 		
2-6
Fala – Unia Warszawa 		
3-3
Fala – Flota Świnoujście 		
0-0
Fala – Legia Chełmża 		
1-2
Fala – Zalew Stępnica (B-klasa)
3-4
Ponadto większość zawodników grupy juniorskiej była testowana w I drużynie - z dobrym
skutkiem, dostając szansę gry i awansu do kadry
I zespołu.
TURNIEJE:
Podczas ww. okresu KS „Fala” zorganizował
dla zawodników wszystkich kategorii wiekowych
halowe turnieje piłki nożnej, w których nasi adepci
piłkarstwa zaprezentowali się dobrze. Turnieje
odbyły się w następujących terminach:
15.01.2012 r. – THPN o Puchar Dyrektora SP
nr 1 w Międzyzdrojach - rocznik 1997 i młodsi –
Turniej Powiatowy – III miejsce;
26.01.2012 r. – THPN o Puchar Międzyzdrojów - rocznik 2000 i młodsi – Turniej Powiatowy
– drużyny nie były klasyfikowane (bez punktacji);
11.02.2012 r. – THPN o Puchar Prezesa K.S.
Fala - rocznik 1993 i młodsi – Turniej Wojewódzki
– VI miejsce;
11.03.2012 r. – THPN – II Memoriał Daniela
Muchy - rocznik 2003 i młodsi – Turniej Wojewódzki
– drużyny nie były klasyfikowane;
25.02.2012 r. – THPN – rocznik 2003 i młodsi
– Turniej Wojewódzki – Rewal;
25.02.2012 r. – THPN – rocznik 1999 i młodsi
– Świnoujście – II miejsce;
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18.02.2012 r. – THPN – rocznik 2003 i młodsi
– Turniej Wojewódzki – Barwice;
23.03.2012 r. – THPN – rocznik 1999 i młodsi
– Kamień Pomorski – V miejsce;
23.03.2012 r. – THPN – rocznik 2002 i młodsi –
Dziwnów – drużyny nie były klasyfikowane.
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo
Klasy „A” grupa 1 - Seniorzy 2011/2012
Stadion Miejski w Międzyzdrojach
Kolejka 12 – 24 Marzec 2012 r. - (sobota)
godzina 15.00
„Fala” Międzyzdroje - „Błękitni” Trzygłów
Kolejka 14 – 14 Kwiecień 2012 r. - (sobota)
godzina 16.00
„Fala” Międzyzdroje - „Bizon” Cerkwica
Kolejka 16 – 28 Kwiecień 2012 r. - (sobota)
godzina 16.00
„Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk” Gostyń
Kolejka 18 - 05 Maj 2012 r. - (sobota) godzina 16.00
„Fala” Międzyzdroje - „Orzeł” Prusinowo
Kolejka 19 – 12 Maj 2012 r. - (sobota) godzina 16.00
„Fala” Międzyzdroje - „Jantar” Dziwnów
Kolejka 21 – 27 Maj 2012r. - (niedziela)
godzina 17.00 (obligatoryjnie)
„Fala” Międzyzdroje - OKS „Effekt” Goleniów
Kadra I zespołu:
Bramkarze: Hnat Grzegorz, Sochaczewski
Piotr, Jakubowski Tomasz, Laskowski Michał,
Majtas Paweł,
Obrońcy: Strzelecki Krzysztof, Rączewski Jan,
Arczewski Rafał, Tokarz Dariusz, Cybulski Paweł,
Jankowski Karol, Kozłowski Dariusz, Kozłowski
Artur,
Pomocnicy: Helt Mariusz, Gałczyński Andrzej,
Sikora Aleksander, Łaba Dominik, Straszewski
Tomasz, Tynny Adam, Radys Marcin, Rutkowski
Piotr, Matyszewski Tomasz, Gera Tomasz, Bursa
Piotr, Szymczak Marek,
Napastnicy: Cader Dariusz, Szumlewski Łukasz, Gajda Miłosz, Paszek Ernest, Karasiewicz Piotr,
Złotnik Sławomir, Rojko Marcin.
Trener: Jan Rączewski; II trener: Piotr Karasiewicz
Kierownik drużyny: Janusz Klein; II kierownik
drużyny: Henryk Jabłoński.

Terminarz rozgrywek ligi:
I KLASY JUNIORÓW Gr. 1 ZZPN
Kolejka 10 - 01 Kwiecień 2012r.
(niedziela) godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje - MKS „Sparta” Gryfice
Kolejka 12 - 21 Kwiecień 2012 (sobota)
godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje - MGLKS „Sarmata”
Dobra Nowogardzka
Kolejka 14 - 05 Maj 2012 (sobota) godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje - MGLKS „Gryf”
Kamień Pomorski
Kolejka 16 - 20 Maj 2012 (niedziela) godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje - LKS „Vineta” Wolin
Kolejka 17 - 27 Maj 2012 (niedziela) godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje - GKS „Rega” Trzebiatów
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo:
Trampkarz Gr.1; Wiosna 2011/2012
Termin 10: 01.04.2011 (NIEDZIELA) godz. 11.00
„FALA” Międzyzdroje - „FLOTA” Świnoujście
Termin 12: 21.04.2011 (SOBOTA) godz. 11.00
„FALA” Międzyzdroje - „GRYF” Kamień Pomorski
Termin 14: 06.05.2012 (NIEDZIELA) godz. 11.00
„FALA” Międzyzdroje - „ZNICZ” Wysoka
Kamieńska
Termin 16: 20.05.2012 (NIEDZIELA) godz. 11.00
„FALA” Międzyzdroje - „PIONIER” Żarnowo
Termin 17: 26.05.2012 (SOBOTA) godz. 11.00
„FALA” Międzyzdroje - „JANTAR” Dziwnów

PIŁKA SIATKOWA
11 lutego br. w hali sportowej w Międzyzdrojach
odbył się pierwszy w tym roku mecz mistrzowski
o punkty w Kamieńskiej Lidze Amatorskiej Piłki
Siatkowej, w którym Fala uległa wyżej notowanemu zespołowi z Kamienia Pomorskiego 2-3 (25-21;
11-25; 26-24; 22-25; 7-15). Jednak już w następnych
spotkaniach nasz zespół był górą nad rywalami.
4 marca br. w hali sportowej w Golczewie w drugim
meczu mistrzowskim o punkty w Kamieńskiej
Lidze Amatorskiej Piłki Siatkowej nasz zespół, po
bardzo ekscytującym spotkaniu, zwyciężył wyżej
notowany zespół z Golczewa 0-3 (21:25, 22:25,
24:26), natomiast w trzecim spotkaniu 08 marca
w Świerznie gładko pokonał przeciwników 3-0.
Jan Rączewski
Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg rozgrywek ligowych, aktualności z boisk śledzić można
na klubowej stronie internetowej: www.fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl lub www.facebook.com

Podziękowania
Zarząd Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje
pragnie złożyć serdeczne podziękowania za
przekazaną pomoc w formie poczęstunku dla
zwycięskiej drużyny podczas Halowego Turnieju
firmie Cafe-Pizza „Virgo” w Międzyzdrojach,
a także Stanisławowi Chabince „SPA Bagiński &
Chabinka” w Międzyzdrojach za udostępnienie
naszym zawodnikom bardzo ważnej w sporcie
odnowy biologicznej.
Jest rzeczą niezmiernie budującą i krzepiącą
wiedzieć, że wokół nas istnieją firmy i osoby, które
w swoich działaniach kierują się bezinteresownością, szczerą potrzebą wspierania innych i życzliwością. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.
Zarząd Klubu Sportowego „Fala”
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości
położonych na terenie Gminy Międzyzdroje.

W ofercie:
1. Nieruchomość zabudowana położona
w Wapnicy przy ul. Turkusowej, działka nr 139/2
o pow. 356m²,
2. Nieruchomość zabudowana położona przy
ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439
o pow. 22.880 m²,
3. Nieruchomość niezabudowana położona
w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego,
działka nr 106 o powierzchni 16 m²,
4. Nieruchomości niezabudowane położone
w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka
nr 8/3 o powierzchni 775 m²,
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,
5. Nieruchomość niezabudowana położona
w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,
6. Nieruchomość niezabudowana położona
w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, działka nr
460/1 o powierzchni 369 m²,
7. Nieruchomość niezabudowana położona
w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 9/2 o powierzchni 967 m²,
8. Nieruchomość niezabudowana położona
w Wicku, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653 m2,

9. Nieruchomość zabudowana położona
w Międzyzdrojach - obręb 16, działka nr 20/2
o powierzchni 4.240 m²,
10.Nieruchomość niezabudowana położona
w Lubinie – obręb 24, działka nr 81/1 o powierzchni
8.384 m²,
11. Nieruchomość zabudowana położona
w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36 , działka nr
83/7 o powierzchni 1.024m2,
12. Nieruchomości niezabudowane położone
w Wicku przy ul. Żwirowej:
-działka nr 120/44 o powierzchni 37.738m2,
-działka nr 120/37 o powierzchni 25.961m2,
-działka nr 120/30 o powierzchni 1.439m2
i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½ ,
-działka nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży
można uzyskać na naszej stronie:
www.miedzyzdroje.pl
lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach pok. Nr 18, numer telefonu:
91 32 756 66.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

Szybki PIT w Kamieniu Pomorskim
www.us-kamien-pom.is.szczecin.pl
Dyżury w gminach: Golczewo, Międzyzdroje, Wolin
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje, że w celu umożliwienia
podatnikom terminowego wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za
2011 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w dniach:

26 marca 2012 r. (poniedziałek)
2, 16 i 23 kwietnia 2012 r. (poniedziałki)
w godzinach od 9:00 do 14:30
pełnić będą dyżury w dodatkowych punktach przyjmowania zeznań w siedzibach Urzędów Miast: Golczewo, Międzyzdroje, i Wolin.
Pracownicy pełniący dyżur:
• udostępnią druki zeznań rocznych,
• udzielą informacji dotyczących sporządzenia zeznań rocznych oraz poinformują
o najwygodniejszej formie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych,
• przyjmą zeznanie roczne.
Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje
o możliwości skorzystania z szybkiej, prostej i wygodnej metody przesłania zeznań
rocznych drogą elektroniczną poprzez portal: http://www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie
dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcje ich wypełnienia i przesłania.
Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorski

Informacja
Uprzejmie informuję, że w dniach od 1 marca 2012r.
do 31 maja 2012r. na terenie Gminy Międzyzdroje
będzie przeprowadzana kontrola nieruchomości w
zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele
nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług świadczonych przez
uprawniony podmiot w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie
umów i dowodów płacenia za takie usługi.
Klaudia Szach-Matuszewska
Samodzielny referent
ds. gospodarki komunalnej

Opłata za psa

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/140/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października
2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów,
uprzejmie informuję, że do 31 marca roku
podatkowego należy wnosić opłatę w wysokości 10 zł od jednego psa oraz 5 zł za każdego
następnego psa posiadanego przez osobę
fizyczną. W przypadku powstania obowiązku
uiszczenia opłaty po 31 marca roku podatkowego, ww. opłata płatna jest w terminie 14 dni
od daty powstania tego obowiązku.
Stosownie do art. 18a ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze
zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli
nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 14, poz. 92, z późn. zm. ) - z tytułu posiadania
psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu
posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej
niż dwóch psów.
Klaudia Szach-Matuszewska
Samodzielny referent ds. gospodarki komunalnej
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