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Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
Blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie:
Lulajże, Jezuniu……
Konstanty Ildefons Gałczyński
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021,
Żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Życzymy Państwu niepowtarzalnych świątecznych chwil
w spokoju i wzajemnej bliskości.
Dużo zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń i zawodowej satysfakcji.
Z wyrazami szacunku,
Jan Węglorz		
Przewodniczący Rady
Międzyzdrojów Miejskiej
wraz z radnymi		

Fot. Tomasz Rychłowski

Beata Kiryluk			
Zastępca Burmistrza		
Międzyzdrojów			

Mateusz Bobek
Burmistrz
wraz z pracownikami

aktualności

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
2021 zbliżają się wielkimi krokami. W tym
trudnym dla nas wszystkich czasie chcieliśmy uprzyjemnić naszym Mieszkańcom i
ich najbliższym świętowanie. W tym roku
pojawiła się nowa iluminacja w Parku
Chopina oraz w Parku Zdrojowym. Doświetlono kilka ulic w Międzyzdrojach tj. Gryfa
Pomorskiego, Nowomyśliwską, Polną oraz
Światowida. Wiele pięknych Międzyzdrojskich drzew rozświetliło się światełkami.
Nie zapomnieliśmy również o sołectwach,
w których powieszono elementy dekora-
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Drodzy Mieszkańcy!
cyjne na latarniach. W sumie dokupiono
19 elementów na latarnie, iluminację fontanny w Parku Chopina, 24 duże kurtyny i 6
małych kurtyn. Naprawiono znaczną część
elementów, które od wielu lat umilają nam
bożonarodzeniowy i noworoczny czas.
Zachęcamy Państwa do spacerów w świątecznie udekorowanych Międzyzdrojach.
Wesołych Świąt!
Paulina Ścisłowska
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej

Poszukiwany Święty Mikołaj!
Mikołajki to dzień szczególny dla dzieci, to właśnie w tym dniu wszystkie dzieci czekają na przybycie Świętego Mikołaja. Już od
samego rana w niedzielę 6 grudnia w Gminie Międzyzdroje było słychać rozmowy między dziećmi o Świętym Mikołaju: „Ciekawe,
czy Mikołaj do nas dzisiaj przyjedzie?”.
I przyjechał swoim mikołajowym pociągiem pełnym prezentów. Był to bardzo pracowity dzień dla Mikołaja i jego
pomocników. Od godziny 10:00 świąteczny pociąg Mikołaja wyrusz ył
w podróż po Gminie Międzyzdroje. Ekipa Świętego Mikołaja miała siedem przystanków –
w mieście i w sołectwach. Na każdym
przystanku animatorzy - elfy z Fi Fi Land
ze Szczecina zachęcali wszystkich licznie
zgromadzonych, starszych i młodszych do
aktywnego spędzenia czasu i interakcji. Było
głośno i wesoło. Wszystkie dzieci w obecności Świętego Mikołaja popisywały się swoimi

talentami, a mianowicie tańczyły, śpiewały, recytowały wiersze oraz brały udział
w różnych konkurencjach i zabawach. Nie
zabrakło również świątecznego nastroju i
śpiewania kolęd. Najbardziej oczekiwanym
momentem było wręczenie prezentów.
Święty Mikołaj rozdał tego dnia ponad 500
paczek! Wszystkie dzieciaki były bardzo
zadowolone i uśmiechnięte.
Pierwsza grudniowa niedziela była pełna
pozytywnych wrażeń i na pewno zapisze
się na długi czas w pamięci naszych dzieci,
rodziców oraz dziadków i babć, którzy
przybyli na spotkanie ze Świętym Mikołajem!

Impreza mikołajkowa została zorganizowana
przez Międzynarodowy Dom Kultury.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
wszystkich, którzy nam pomogli w organizacji imprezy.
Impreza mikołajkowa rozpocz yna
czas oczekiwania na najpiękniejsze święta w roku, czas świątecznej atmosfery,
śniegu, choinki, prezentów, kolędy…
Zatem wszyscy czekamy już teraz na święta Bożego Narodzenia. Wesołych Świąt
i do zobaczenia za rok 6 grudnia 2021!
MDK Międzyzdroje

Naprzeciw czynszowym dłużnikom
Mijający rok 2020 okazał się bardzo trudnym, wiele osób zaczęło borykać się z
problemami finansowymi. Przybywa osób,
które nie płacą czynszu za mieszkania
komunalne i socjalne. Problem ten dotyka
również Międzyzdrojów. Chcąc pomóc
dłużnikom w utrzymaniu zajmowanych
lokali przygotowano „Międzyzdrojski
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program edukacji czynszowej dłużników
komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych”, który ma być realizowany w latach
2021-2025. Założeniem programu jest
częściowa spłata oraz umorzenie pozostałego zadłużenia czynszowego poprzez
odpracowanie go na rzecz miasta. Osoby
przystępujące do programu będą wyko-

nywały prace porządkowe, usługowe lub
remontowo-budowlane na rzecz miasta,
które zaliczone zostaną jako spłata zadłużenia czynszowego. O szczegółach
programu mieszkańcy będą informowani
tuż po nowym roku.
Beata Kiryluk
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów

Informator Międzyzdrojski nr 11/2020

Aktualności

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
Jak wszyscy wiemy, Międzyzdroje są miastem o charakterze wypoczynkowym i turystycznym. Położenie miasta
i jego walory powodują dynamiczny rozwój całej infrastruktury. Powstają nowe hotele, domy, apartamentowce
czy punkty usługowe, w wyniku czego zwiększa się zapotrzebowanie na wodę- szczególnie w sezonie letnim.
W związku z powyższym, podjęto decyzję
o rozbudowie - modernizacji Komunalnego
Ujęcia Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz
zbiornika wody czystej.
10 grudnia br. podpisana została umowa
na wykonanie dokumentacji projektowej dla

zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Międzyzdrojach wraz z
budową zbiornika wody surowej 2x 500 m3”.
- Jest to bardzo ważny projekt, a w nim
szalenie ważnym etapem jest budowa zbiornika retencyjnego. Te wielofunkcyjne zbiorniki
wodne pomagają zarówno w łagodzeniu skutków
suszy, jak i powodzi. Małe
i duże poprawiają bilans
wodny w swojej okolicy.
Dlatego budowa zbiorników retencyjnych to jedno
z kluczowych rozwiązań
pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach
wezbrań spowodowanych
gwałtownymi opadami.
Wobec nasilających się
zmian klimatu jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, aby zapewnić właści-

wą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki
i środowiska. Bardzo się cieszę, że udało się
nam poczynić pierwszy krok w tym kierunkuzaznacza burmistrz Mateusz Bobek.
Podjęta decyzja o rozbudowie - modernizacji Komunalnego Ujęcia Wody ma
zatem na celu zwiększenie przepustowości,
efektywności oraz bezpieczeństwa w zapewnieniu ciągłości dostaw wody wszystkim
mieszkańcom miasta.
Oprócz budowy zbiornika retencyjnego
wody czystej, budynek stacji zostanie rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia, w których umieszczone zostaną nowe urządzenia
technologiczne pozwalające na produkcję
wody pitnej. Powstanie tu również zbiornik
wody surowej.
Umowa na wykonanie dokumentacji
została zawarta z firmą: „INSTALAND” Andrzej Białecki z siedzibą w Warszawie. Koszt
wykonania dokumentacji wyniósł 218 tys.
zł. netto.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Dzieje się w sołectwach!
Pomimo pandemii Gmina Międzyzdroje
nie zwalnia tempa. Zgodnie z planem realizowane są inwestycje na ternie sołectw:
Wicka, Wapnicy i Lubina. Obecnie trwają
intensywne prace w Wicku przy ul. Żwirowej.
Droga została wybudowana w 60-tych latach
ubiegłego wieku i dopiero teraz doczekała
się konkretnego remontu, tak wyczekiwanego przez mieszkańców. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi wraz
z nawierzchnią, zjazdami i chodnikami. Koszt
realizacji tej inwestycji wynosi 408 324,08 zł,
a jej wykonaniem zajmuje się wyłoniona
w drodze przetargu firma PRD Nowogard.
Prace zakończą się z końcem 2020r.
Inna planowana przez Gminę Międzyzdroje inwestycja objęła sołectwo Lubin.
Polega ona na zagospodarowaniu terenu
przy „Grodzisku” i obecnie jest na etapie
podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, która będzie zawierała
m.in. wykonanie koncepcji zagospodaro-
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wania terenu dla całego obszaru
objętego opracowaniem. Na
placu przy grodzisku powstanie
zagospodarowany obszar wraz z
miejscami parkingowymi, toaletą
i Punktem Informacji Turystycznej. Dla mieszkańców zostanie
wydzielone miejsce: wiata, wraz
z miejscem na grilla, gdzie można będzie zorganizować lokalne
wydarzenie.
- Zależy nam by nasze sołectwa
rozwijały się, a mieszkańcom żyło
się po prostu lepiej. Dlatego w miarę naszych możliwości staramy się
również, obok inwestycji, wspierać
finansowo różne lokalne, sołeckie inicjatywy
- informuje burmistrz Mateusz Bobek.
Jedną z takich inicjatyw społecznych,
którą zrealizowano w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.
jest plac zabaw w Wapnicy. Plac powstał przy
Szkole Podstawowej nr 2, cieszy
się ogromnym
z a i nte re s owa niem oraz wzbudza wiele radości
i dobrych emocji
wśród najmłodszych mieszkańc ó w s o ł e c t w.
W ramach ,,Grantów sołeck ich
2020” Marszałka

województwa zachodniopomorskiego
pozyskano 10 000 zł na remont siłowni
w Wiklinie w Wapnicy. Siłownia od wielu
lat wymagała remontu, a dzięki inicjatywie
sołtys i wsparciu mieszkańców udało się ją
gruntownie odnowić. Całkowity koszt remontu siłowni w Wapnicy wyniósł 15 tys. zł.
Dzięki temu działaniu istnieje możliwość by
utrzymać formę i rzeźbić ciało przez okrągły
rok, bowiem siłownia działa całorocznie!
Dodać należy, że również w tym roku solidnie wyremontowano dach Wikliny, który
przeciekał i koniecznym było w trybie szybkim go naprawić. Koszt remontu wyniósł
23 935,80 zł, a środki pochodziły z budżetu
Gminy Międzyzdroje (fundusze sołeckie).
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Z Burmistrzem o tym co było i będzie
Redakcja: W 2020 roku minęły dwa lata
od objęcia przez Pana urzędu burmistrza.
Jak w kilku słowach podsumuje Pan ten
okres?
Burmistrz Międzyzdrojów: To były
z pewnością intensywne lata. Udało się
zrealizować wiele projektów, inwestycji
i działań - również w bieżącym roku,
w czasie pełnym niepokoju związanego z Covid 19. W czasie pandemii
kluczowe znaczenie okazało się
mieć zrozumienie i solidarność. Był
to czas nauki dla nas wszystkich.
Mam tu na myśli nie tylko wdrożenie
pracy zdalnej, do której nie przywykliśmy. Myślę, że dla wszystkich była
to też lekcja empatii.
R: Czy czas pandemii był przeszkodą w realizowaniu założonych
przez Pana działań?
B: Oczywiście. Czas pandemii nie
ułatwiał funkcjonowania urzędu.
Wirus w krótkim czasie wywołał
nieprawdopodobne perturbacje.
Musieliśmy przemyśleć i na nowo
zdefiniować zadania. Ze względu
na obostrzenia i zmianę systemu
pracy, procedury związane z podjętymi działaniami były zdecydowanie
dłuższe niż dotąd. To czas, w którym wszyscy musieliśmy nauczyć
się funkcjonować w nowych, określonych
ramach. Niemniej chciałbym podkreślić, że
w tym trudnym czasie udało się zrealizować
wiele ważnych projektów. Udało się nam
również obronić sezon turystyczny, co nie
było najprostszym zadaniem.
R: Wróćmy do okresu kampanii wyborczej. Miał Pan wówczas bardzo określone
cele. Podkreślał Pan jak ważna jest dla
Pana polityka społeczna. Proszę powiedzieć jakie zadania udało się zrealizować
w jej ramach?
B: Zrealizowaliśmy projekt termomodernizacji szkoły, której widok przez lata
nie przynosił chluby wizerunkowi miasta.
Cieszę się, że udało się to zmienić. To niezwykle ważne, by zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele czuli się dobrze w budynku
szkoły. Oczywiście szkoła to nie tylko mury,
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ale nie da się zaprzeczyć, że w zadbanej
i nowoczesnej placówce wszystkim pracuje
się przyjemniej. Bardzo ważnym punktem na mapie naszej polityki społecznej
jest również uzyskanie dotacji w ramach
projektu ,,Maluch Plus”. Jesteśmy jednym
z trzech miast w województwie, którym

udało się uzyskać dofinansowanie. Prawie
pół miliona złotych przeznaczone zostanie
na rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 1
,,Morskie Skarby” o dwa oddziały żłobkowe.
Jeszcze w pierwszej połowie roku ruszymy
z rozbudową i dwukrotnie zwiększymy liczbę miejsc w żłobku. Tu warto nadmienić, że
z myślą o najmłodszych powstały też piękne
place zabaw przy ul.Gryfa Pomorskiego czy
przy ul.Kolejowej.
R: Przy ul. Kolejowej mieści się budynek
po gimnazjum. Czy udało się zachować
jego społeczną funkcję?
B: Zdecydowanie tak. Pojawiają się tu
dwie placówki. Pierwsza z nich to Środowiskowy Dom Samopomocy. Nie jest tajemnicą, że osoby niepełnosprawne intelektualnie muszą pokonywać liczne przeszkody
związane z nieprzychylnymi postawami

społecznymi, pełnieniem ról społecznych,
pozyskiwaniu zatrudnienia, co bardzo często
staje się źródłem osamotnienia, utraty szans
na uzyskanie niezależności i samodzielności.
Głównym celem działalności Domu będzie
wspieranie uczestników i ich rodzin poprzez
umożliwienie terapii zajęciowych, indywidualnych, grupowych oraz stwarzanie
warunków do nabycia umiejętności
wykonywania podstawowych, codziennych czynności, doskonalenia
oraz realizacji zadań życiowych, odpoczynku czy kontaktu emocjonalnego.
Powstanie ŚDS w tej części powiatu
jest niezwykle ważne - do tej pory
potrzebujący mieszkańcy zmuszeni
byli dojeżdżać do oddalonego o 36
kilometrów Przybiernowa.
R: Drugą placówką będzie natomiast…?
B: Klub Seniora, który ma pozwolić osobom starszym na aktywne
i kreatywne spędzanie czasu wolnego.
To miejsce o nazwie ,,Senior Plus”,
w którym proponowane będą przede
wszystkim zajęcia o charakterze integracyjnym, np. artystycznym, turystycznym, kulturalnym czy zajęcia
aktywności fizycznej, dostosowane do
możliwości klubowiczów. Cieszę się, że
starsi międzyzdrojanie, będą mieli swój
klubik. Wierzę, że będzie to miejsce, dzięki
któremu nadal będą mogli rozwijać swoje
zainteresowania i ciekawie spędzać czas.
Pomimo trudności związanych z Covid, przy
zachowaniu najwyższych środków ostrożności, kontynuowane są prace remontowe,
które, mam nadzieję, zakończą się tuż po
nowym roku. Już dziś to miejsce przestaje
przypominać plac budowy.
R: Skoro jesteśmy przy budowie- temat
budowy Ratusza stał się ostatnio dość
medialnym tematem, wzbudzającym negatywne emocje. Czy słusznie?
B: Chciałbym zaznaczyć, że ten nowy,
wielki ,,Ratusz” to Centrum Kultury i Usług
Administracyjnych, w którym powstanie
nowoczesna biblioteka i powierzchnie
komercyjne, które będą służyć w równym
stopniu mieszkańcom Międzyzdrojów, jak
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i wielu tysiącom turystów, w tym gościom
z zagranicy, którzy coraz liczniej odwiedzają Gminę. Obecna struktura podziału
powierzchni w obiekcie daje Urzędowi
Miejskiemu w Międzyzdrojach 1830 m2, co
daje niespełna 41 % powierzchni całkowitej.
R: W jednym z artykułów wspominał
Pan, że rozpoczęły się rozmowy ze starostą i przedstawicielami administracji
państwowej o udostępnieniu części powierzchni tego budynku dla innych podmiotów administracji publicznej. Czemu
ma to służyć?
B: Chodzi przede wszystkim o to, aby
mieszkańcy Międzyzdrojów mogli w jednym miejscu załatwić sprawy związane
chociażby z procedurą budowlaną czy
sprawami dotyczącymi ochrony środowiska
i gospodarowania nieruchomościami. Jeszcze raz podkreślę, że budujemy nowoczesne
i sprawne Centrum Kultury i Usług Administracyjnych nie na rok czy dwa, ale nie zawaham się tego powiedzieć - na co najmniej
kilkadziesiąt lat. Międzyzdroje zasługują na
to miejsce. Warto też zwrócić uwagę, że przy
okazji uporządkujemy przestrzeń miejską
i wyeliminujemy z niej kolejne szpecące
budynki: biblioteki, ośrodek pomocy społecznej czy siedziby MTBS przy ulicy Cichej.
Miasto będzie jeszcze piękniejsze i bardziej
atrakcyjne, a dodatkowo wzmocnimy obrót
nieruchomości w mieście i spowodujemy
uruchomienie nowych – mam nadzieję ciekawych inwestycji, które pozytywnie wpiszą
się w krajobraz Międzyzdrojów.
R: Mówiąc o inwestycjach, które pozytywnie wpisują się w krajobraz Międzyzdrojów, proszę powiedzieć, która
widoczna gołym okiem inwestycja cieszy
Pana najbardziej?
B: Niewątpliwie realizacja projektu Morze
Zieleni. To przeciwwaga dla dotychczasowej
zabudowy i betonowania miasta, której
przeciwni są i mieszkańcy i odwiedzający
miasto turyści. Ważne jest też to, aby tereny zielone nie tylko upiększały miasto, ale
przede wszystkim służyły ludziom. Obecnie
obszar projektu – konkretniej Plac Gwiazd jest właśnie zagospodarowywany. To jeden
z ośmiu obszarów, w którym zakładamy
stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście.
Szczerze przyznam, że z niecierpliwością
czekam na finał prac.
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R: W mediach bardzo często czytamy
o kolejnych sukcesach Międzyzdrojów.
Ale to, co przykuwa ostatnio największą
uwagę to podpisanie dwóch umów. Jedna
dotyczy Rozbudowy Stacji Uzdatniania
Wody, druga modernizacji oczyszczalni
ścieków. W komentarzach czytamy, że do
przełomowe decyzje.
B: Rzeczywiście są to przełomowe decyzje. Podpisanie umowy na modernizację
oczyszczalni ścieków to wręcz historyczny
moment dla miasta Międzyzdroje. Nie
ulega wątpliwości, że inwestycja zapewni
kilku pokoleniom spokój i stabilizację
w kwestii gospodarki wodno- ściekowej. Co
więcej nowoczesna oczyszczalnia będzie
miała wpływ na bezpieczeństwo wszystkich
międzyzdrojan – na otaczającą nas naturę,
na Zatokę Pomorską i przede wszystkim
na zbiornik Wicka Wielkiego. Niewątpliwie
jest to bardzo ważna i strategiczna inwestycja, dzięki której już w sezonie 2022 roku
mieszkańcy Międzyzdrojów będą mieli
nowoczesną, wyjątkowo energooszczędną,
spełniającą wszystkie wymogi związane
z ochroną środowiska oczyszczalnię ścieków.
R: Czego dotyczy dokładnie umowa
Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody?
B: Budynek stacji zostanie rozbudowany
o dodatkowe pomieszczenia, w których
umieszczone zostaną nowe urządzenia
technologiczne pozwalające na produkcję
wody pitnej. Jest to bardzo ważny projekt, a
w nim szalenie ważnym etapem jest również
budowa zbiornika retencyjnego. To jedno z
kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody
- na przykład w sezonie, jak i w okresach
wezbrań spowodowanych gwałtownymi
opadami. Jeszcze raz podkreślę, że bardzo
się cieszę, iż udało się nam poczynić pierwszy krok w tym kierunku, podpisując umowę
na wykonanie dokumentacji projektowej
- bo na takim etapie jesteśmy.
R: Panie burmistrzu- przejdźmy do dość
kłopotliwej kwestii. W ostatnim czasie,
ustawodawca wprowadził podwyżki za
wywóz odpadów. Praktycznie wszędzie
wzrastają ceny - również w Międzyzdrojach. Proszę powiedzieć, w jaki sposób
poradziliście sobie Państwo z tą sytuacją?
B: Wraz z radnymi długo szukaliśmy
najlepszego rozwiązania, choć trudno tu
o słowa ,,dobre” czy ,,najlepsze”. To bardzo

trudny czas dla nas wszystkich, niestety
jednak podwyżki dotykają każdą z gmin
- bez wyjątku. Nie jest to temat łatwy, jednak
dzięki zasobom zgromadzonym w systemie,
podwyżka w Międzyzdrojach jest o jedną
trzecią niższa niż w okolicznych gminach.
R: Czy spodziewa się Pan kolejnych
podwyżek?
B: Zmorą każdego samorządu jest kwestia nieustająco rosnących opłat za odpady,
segregację i wywóz śmieci. Podejrzewamy,
że ustawodawca będzie zwiększał opłaty,
dlatego w przyszłym roku będziemy pracować nad rozbudową Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów. Co więcej, zależy nam na
przejęciu zadań związanych z wywozem.
Pozwoli nam to zmniejszyć wydatki i tym
samym uniknąć kolejnych podwyżek.
R: Panie burmistrzu, na jakich działaniach zależy Panu najbardziej w nadchodzącym roku 2021?
B: Przede wszystkim chciałbym żeby
ustała pandemia i żeby nachodzący sezon
był dla nas udany. Oczywiście mam nadzieję,
że z powodzeniem kontynuować będziemy
rozpoczęte już działania. Jesteśmy też gotowi na nowe zadania, takie jak np. rozbudowa
remizy, budowa sali sportowej w Wapnicy,
wymiana oświetlenia ulicznego czy remont
ulic w północno-zachodnim kwartale.W budżecie zabezpieczone zostały również środki
na ,,Bon Seniora” i program ten wystartuje w
nowym roku.
R: Czego Panu życzyć?
B: Przede wszystkim zdrowia, którego
z tego miejsca życzę również wszystkim
mieszkańcom. To będzie trudny rok – nie
wiemy jeszcze jak rozwinie się sytuacja
pandemii. Wszystkim nam przyda się siła,
cierpliwość i spokój. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom za pracę
i zaangażowanie – bez nich nie udałoby się
zrealizować tych wszystkich działań, w tym
jakże trudnym dla nas czasie.
Redakcja
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Aktualności

Wybór należał do Ciebie!
Jakie projekty w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w 2021 roku – zdecydowali
mieszkańcy.
Za nami już druga edycja Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego,
kiedy to mieszkańcy mogli zgłosić
swoje pomysły i wybrać projekty do
zrealizowania w 2021 r. Tak jak informowaliśmy, wpłynęły 32 projekty, w tym
11 projektów na zadania inwestycyjne.
Mimo pandemii i dużych ograniczeń
w kontaktach bezpośrednich frekwencja była wysoka. W głosowaniu na wybrane projekty wzięło udział 1 488 osób
tj. o 253 osoby więcej niż w roku ubiegłym. Świadczy to o tym, że oddanie
inicjatywy w ręce mieszkańców było dobrym pomysłem. Bardzo pozytywnym
aspektem okazało się zaangażowanie
w promowanie swoich pomysłów samych wnioskodawców, o czym świadczyć może liczba uzyskanych głosów.
Szczegółowa lista projektów, ilość
głosów oddanych na poszczególne
projekty znajdują się na stronie www.
miedzyzdroje.pl, w zakładce Budżet
Obywatelski na 2021 r.
A oto lista projektów, które, dzięki
zaangażowaniu wnioskodawców i poparciu mieszkańców, będą realizowane
w 2021 r.
Zadania inwestycyjne – 3 projekty:
1) Zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
z liczbą głosów – 378 głosów (wnioskodawca projektu Jarosław Mazur);
6

2) Budowa bieżni lekkoatletycznej
zakończonej skocznią w dal przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach –
233 głosy (wnioskodawca Rafał Błocian);
3) Tablety dla dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy – 154 głosy
(wnioskodawca Iwona Sołtysiak).
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
w sprawie MBO na 2021 r. minimum
jeden projekt powinien być zrealizowany z terenu sołectw, dlatego też
2 projekty zostały wybrane do realizacji
z Międzyzdrojów oraz jeden z terenu
sołectw, mimo że uzyskał dopiero piątą
lokatę punktową.
Zadania społeczne – 10 projektów:
1) Ebooki i Audiobooki w Bibliotece
– kontynuacja – 408 głosów (wnioskodawca Andżelika Gałecka);
2) Uratuj życie-pierwsza pomoc z OSP
Międzyzdroje – 318 głosów (wnioskodawca Michał Laskowski);
3) EKO Serca – pojemniki na nakrętki – 311 głosów (wnioskodawca Iwona
Samołyk);
4) Festyn rodzinny „Święto pieczonego ziemniaka w Wapnicy” – 292 głosy
(wnioskodawca Andżelika Gałecka);
5) Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią – 273 głosy
(wnioskodawca Rafał Błocian);
6) Darmowe zajęcia logopedyczne
dla dzieci do lat 14 – 266 głosów (wnioskodawca Aleksandra Kowalska);

7) Aktywnie z „Falą” – rodzinne zabawy z Dartem piłkarskim – 209 głosów
(wnioskodawca Błażej Karasiewicz);
8) Aktywnie z „Falą” – zabawy z Bumper Ball (Dmuchanymi kulami) – 197 głosy (wnioskodawca Błażej Karasiewicz);
9) Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje - razem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami – 194 głosy
(wnioskodawca Ewelina Wancisiewicz);
10) „Lubimy błyskotki” – warsztaty
biżuteryjne w Wiklinie i w Bibliotece –
170 głosów (wnioskodawca Andżelika
Gałecka).
Gratulujemy wnioskodawcom
i dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
którzy brali udział w głosowaniu, mimo
ograniczeń związanych z pandemią
koronawirusa, oraz pracownikom instytucji i placówek oświatowych, którzy
codziennie pilnowali, żeby te urny były
dostępne dla głosujących. To jest też
wskazówka jakie są preferencje i priorytety wyboru działań i realizacji zadań
oraz co jest ważne dla mieszkańców
naszej gminy.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
Referat Promocji Oświaty i Kultury
– odpowiedzialny za przeprowadzenie
działań, obsługę i realizację projektów.
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kultura i oświata

Dofinansowanie na rozbudowę żłobka
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „MALUCH+”.
W województwie zachodniopomorskim pieniądze trafią do żłobków w Szczecinie,
Białogardzie i... w Międzyzdrojach!
O dofinansowanie z Konkursu Maluch+
mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Program składał się
z dwóch modułów. Moduł 1 składał się z modułu 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na
zadania realizowane na terenie gmin, gdzie
na dzień składania oferty nie funkcjonowały
żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Moduł 1b, do którego 2 października br.

przystąpiły Międzyzdroje, przeznaczony był
na zadania realizowane na terenie gmin,
gdzie na dzień składania oferty konkursowej
funkcjonowały żłobki lub kluby. Udało się
– do międzyzdrojan trafi 480 tys. zł dofinansowania. Pieniądze przeznaczone zostaną
na rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 1
,,Morskie Skarby” o dwa oddziały żłobkowe.
Całość inwestycji opiewa na kwotę
1.5 mln zł.

- Jesteśmy jednym z trzech miast, którym
udało się uzyskać dotacje w tym module.
Jeszcze w pierwszej połowie roku ruszymy
z rozbudową i dwukrotnie zwiększymy liczbę
miejsc w żłobku. To ogromny sukces i wielka radość. Chciałbym podziękować pracownikom,
którzy włożyli ogrom zaangażowania, swój
profesjonalizm i serce w ten projekt - mówi
burmistrz Mateusz Bobek
Warto zaznaczyć, że inicjatywa to element polityki prorodzinnej, który rozwiąże
problem wielu młodych małżeństw z gminy.
Współczynnik miejsc w żłobku w stosunku
do urodzeń będzie jednym z najlepszych
w województwie.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Międzyzdrojska Biblioteka wznawia udostępnianie zbiorów
od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r.
•
•

Nowe zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach:

•
•
•
•
•

obowiązuje limit 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia
limit osób korzystających ze zbiorów biblioteki:
wypożyczalnia - 1 osoba w holu, czytelnia -3 osoby
przed biblioteką oraz przed wejściem do czytelni znajdują się stanowiska do dezynfekcji rąk i pobrania
jednorazowych rękawiczek
do odwołania zostaje zawieszony wolny dostęp do półek
z książkami w wypożyczalni dla czytelników, książki podaje bibliotekarz przez okienko podawcze
w celu uniknięcia kolejek prosimy o telefoniczne bądź mailowe zamawianie większej ilości książek: 91 32 80 442,
biblioteka.miedzyzdroje@poczta.internetdsl.pl i podawanie przybliżonej daty i godziny ich odbioru
nadal obowiązuje reżim sanitarny! Zakrywanie ust i nosa, noszenie rękawiczek i dezynfekcja rąk są obowiązkowe!
książki w czytelni podaje bibliotekarz
rekomenduje się korzystanie z komputera lub stanowiska w czytelni po wcześniejszej rezerwacji
lady, komputery, biurka, krzesła, itp. będą dezynfekowane po każdym czytelniku
wszystkie wydarzenia kulturalne pozostają zawieszone do odwołania

•

osoby z objawami grypy, przeziębienia, z katarem, kaszlem, itp. nie będą wpuszczane na teren biblioteki

•
•
•

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń pracowników biblioteki
Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Bibliotekarze

W MDK odkrywamy i kształcimy talenty
Z wielką dumą i radością pragniemy ogłosić kolejne sukcesy naszej młodej artystki Anieli Gładkiej Nowickiej, która w międzynarodowym konkursie Star Bridge Malta&Poland The Islands Worldwide otrzymała tytuł
Laureata I Stopnia i zaproszenie do udziału w Winter Contest Tallinna Gold Mix w Estonii.
Pedagog Anieli, Inna Zholudeva otrzymała
list gratulacyjny od organizatorów konkursu z podziękowaniami za wkład w rozwój
kultury i kształcenie młodych talentów.
W konkursie wzięło udział ponad 500 uczestników z 30 krajów. Prezentacje solistów
i zespołów oceniała profesjonalna 27-osobowa komisja jurorska. Aniela naukę gry na
fortepianie rozpoczęła u Inny Zholudevej
w wieku 5 lat, wykazując szereg zdolności
muzycznych, również wokalnych - doskonały słuch i wrażliwość muzyczna zadecydowały o podjęciu kształcenia wokalnego.
Zdolności muzyczne są niezwykle istotne
na etapie rozwoju talentu, ale decydujący
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wpływ mają warunki do ćwiczeń, które
rodzice zapewnili Anielce. Młoda artystka
rozwija swoje pasje muzyczne, koledzy ze
szkoły podziwiają jej talent– potrafi zagrać
ze słuchu prawie każdą piosenkę. Uwielbia
śpiewać w chórze, uczęszcza na lekcje baletu, a w wolnych chwilach uczy młodszą
siostrę gry na pianinie. Aniela wielokrotnie
brała udział w konkursach i festiwalach
Karawany Kultury, Wojewódzkich Przeglądach Piosenki Dziecięcej, zdobywając
wyróżnienia i tytuły laureata.
Gratulujemy Anieli i życzymy dalszych
sukcesów!
Międzynarodowy Dom Kultury
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z prac rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 26.11.2020 r.
podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr XXVIII/315/20

w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2020
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę
1 400 zł . Dochody zwiększa się o kwotę 47
362,67 zł (dochody bieżące 1 400 zł, dochody majątkowe 45 962,67 zł) i zmniejsza się
o kwotę 45 962,67 zł (dochody bieżące).
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 078 356,28
zł (wydatki bieżące 383 723,56 zł, wydatki
majątkowe 694 632,72 zł) i zmniejsza się
o kwotę 1 076 956,28 zł (wydatki bieżące 103
157,28 zł, wydatki majątkowe 973 799 zł).

Uchwała Nr XXVIII/316/20

w s p raw i e z m i a ny u c hwa ł y N r
XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2020 rok
W niniejszej uchwale zmienia się treść
załącznika nr 11, 13, 17.

UCHWAŁA NR XXVIII/317/20

w s p raw i e z m i a ny u c hwa ł y N r
XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2020-2035
Zmieniają się 3 załączniki: wieloletnia
prognoza finansowa, przedsięwzięcia
WPF oraz objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2020-2035.

UCHWAŁA NR XXVIII/318/20

w sprawie opłaty miejscowej
W związku z koniecznością zaktualizowania zapisów znajdujących się w dotychczas obowiązującej uchwale Rady Miasta
Międzyzdroje, wprowadza się następujące
zmiany:
W § 3 było: „Opłata miejscowa wynosi
2,30 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.”
będzie: „Opłata miejscowa wynosi 2,40 zł
za każdą rozpoczętą dobę pobytu.”
Proponowany poziom wzrostu stawki
ma na celu zapewnienie wzrostu dochodów
budżetowych na poziomie umożliwiającym
realizację założonych zadań szczególnie
w kontekście nowych uwarunkowań wynikających z ustawy o finansach publicznych.
Zmiana wysokości stawki na rok 2021 wiąże
się ze zwiększeniem wpływów do budżetu
gminy o około 4%.

gospodarowania przestrzennego Gminy
Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje,
pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza
Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową
Zmiana planu wynika z konieczności
zmiany ustaleń dotyczących parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu wynikających
głównie z konieczności umożliwienia realizacji większej ilości miejsc parkingowych
w podziemnych częściach nowoprojektowanych obiektów. Realizacja miejsc parkingowych w częściach podziemnych nowoprojektowanych budynków podyktowana jest
trudną sytuacją parkingową z jaką od wielu
lat ma do czynienia miasto Międzyzdroje.

UCHWAŁA NR XXVIII/320/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Międzyzdroje"
Przystąpienie do sporządzenia zmiany
,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje” dla terenu pomiędzy
ul. Komunalną, a ciekiem Stary Zdrój wynika
z chęci dokonania zmiany kierunków „Studium...” dla terenu oznaczonego dotychczas
w kierunkach ,,Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje” przyjętego
Uchwałą Nr XLV/482/18 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r.
symbolem M.1,z pozostawieniem i ochroną
istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zmiana ww. Studium dla terenu oznaczonego

Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
W związku z trwającą pandemią
korona wirusa kontakt z radnymi
możliwy jest w formie e-mailowej,
jak również za pośrednictwem Biura
Rady Miejskiej. Prace Rady Miejskiej
są kontynuowane online.

Poniżej adresy e-mailowe do
radnych:
ewa_aksman@miedzyzdroje.pl
iwona_czyz@miedzyzdroje.pl
grazyna_iwaszczyszyn@miedzyzdroje.pl
ewelina_jakubowska@miedzyzdroje.pl
dorota_kluch@miedzyzdroje.pl
jaroslaw_mazur@miedzyzdroje.pl
krystian_mazur@miedzyzdroje.pl
katarzyna_natkanska@miedzyzdroje.pl
alina_poskart@miedzyzdroje.pl
mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
jedrzej_szerszen@miedzyzdroje.pl
krzysztof_szlaski@miedzyzdroje.pl
filip_szyszkowski@miedzyzdroje.pl
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
Kontakt z Biurem Rady:
e-mali: rada_miejska@miedzyzdroje.pl,
tel.: 91 327 56 47,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Węglorz – tel. 609 847 375.

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
PRAGNIEMY ŻYCZYĆ PAŃSTWU,
ABY ŚWIĄTECZNY CZAS PRZEPEŁNIONY BYŁ
RADOŚCIĄ, CIEPŁEM I RODZINNĄ ATMOSFERĄ.
NIECH PRZYNIESIE ODPOCZYNEK I CHWILĘ
WYTCHNIENIA OD CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW
ORAZ ENERGIĘ I POMYŚLNOŚĆ
NA CAŁY NASTĘPNY ROK.

WESOŁYCH ŚWIĄT!
Życzy Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury
w Międyzdrojach wraz z pracownikami.

UCHWAŁA NR XXVIII/319/20

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za8
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z prac rady miejskiej
symbolem M.1, ma również na względzie
umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych zainteresowanych podmiotów, które
wystąpiły z wnioskami o zmianę w kierunkach zagospodarowania przestrzennego na
przedmiotowym terenie.

UCHWAŁA NR XXVIII/321/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
W związku z wnioskiem osoby zainteresowanej wydzierżawieniem pomieszczeń
w budynku przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, znajdujących się na parterze, o powierzchni użytkowej 51,50m2 stanowiących
pomieszczenia kuchni oraz w piwnicy, o powierzchni użytkowej 69,10 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną - usługi
cateringowe, proponuje się przeznaczyć
przedmiotowe pomieszczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres
15 lat, z uwagi na konieczność poniesienia
przez dzierżawcę znacznych nakładów
finansowych związanych z rozdzieleniem
mediów i przygotowaniem pomieszczeń do
wymogów sanitarnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/322/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy o wydzierżawienie terenu
o powierzchni 167 m2, stanowiącego
działkę gminną nr 395/10, obręb 19 miasta
Międzyzdroje, przyległego do nieruchomości będącej współwłasnością dzierżawcy,
proponuje się przeznaczyć ww. nieruchomość do wydzierżawienia na okres do 3 lat,
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 564/1
- ogródek przydomowy i dojazd do posesji.

UCHWAŁA NR XXVIII/323/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy o wydzierżawienie terenu
o powierzchni 50 m2, stanowiącego działkę
gminną nr 59, obręb 19 miasta Międzyzdroje,
przyległego do nieruchomości będącej własnością dzierżawcy, proponuje się przeznaczyć ww. nieruchomość do wydzierżawienia
na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, stanowiącej
działkę nr 75 - ogródek przydomowy.

UCHWAŁA NR XXVIII/324/20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.
prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy
zwróciła się z wnioskiem o oddanie w trwały
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zarząd nieruchomości stanowiącej działkę nr
230/2, obręb 23 - Wapnica, o powierzchni
1520m2, oraz część działki nr 129/1, obręb
23 - Wapnica, o powierzchni 1440m2, która
obejmuje teren użytkowany przez Szkołę,
jako teren zielony, teren boiska oraz teren
przed szkołą, służący do parkowania samochodów rodziców dowożących dzieci do
szkoły. Oddanie w trwały zarząd przedmiotowej nieruchomości pozwoli na właściwe
administrowanie ww. terenem i urządzenie
go dla potrzeb Szkoły w celu realizacji jej
zadań.Wobec powyższego proponuje się
podjęcie przedłożonego projektu uchwały
w sprawie przekazania ww. nieruchomości
w trwały zarząd na czas nieoznaczony na
rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVIII/325/20

w sprawie formy prawno-organizacyjnej zarzadzania portem rybackim
w Wapnicy
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o portach i przystaniach morskich
stanowi, iż o formie prawno-organizacyjnej
zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystaniami morskimi decyduje
gmina, w granicach której położona jest
większa część nieruchomości gruntowych,
z wyłączeniem gruntów pokrytych wodami,
znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej.W związku z przystąpieniem
do likwidacji spółki Marina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach, której powierzone zostało zarządzanie
portem rybackim w Wapnicy, proponuje się
podjęcie przedmiotowej uchwały.

UCHWAŁA NR XXVIII/326/20

w s p raw i e z m i a ny U c hwa ł y N r
XVI/143/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej
opłaty adiacenckiej
Zgodnie z art. 144 i art. 146. ust 2. ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściciele nieruchomości
uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na
rzecz gminy opłat adiacenckich. Wysokość
opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż
50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością,
jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XVI/143/07
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30
października 2007 r. w sprawie ustalenia
stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Burmistrz Międzyzdrojów jest uprawniony
do ustalenia opłaty adiacenckiej od wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanego
budową urządzeń infrastruktury technicznej
w wysokości 10% różnicy między wartością,
jaką nieruchomość miała przed wybudowa-

niem urządzeń infrastruktury technicznej,
a wartością, jaką nieruchomość ma po ich
wybudowaniu. Tak niska stawka procentowa
często powoduje, że przy analizie zasadności
naliczania opłaty adiacenckiej trudno jest
oszacować, czy koszty postępowania administracyjnego związanego z naliczeniem
przedmiotowej opłaty, w tym koszty zlecenia
wykonania operatu szacunkowego wyceny
nieruchomości,nie będą wyższe niż sama
wysokość naliczonej opłaty adiacenckiej,
a co za tym idzie, czy zasadne jest wszczynanie postępowania administracyjnego.
Jednocześnie brak naliczenia opłaty adiacenckiej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

UCHWAŁA NR XXVIII/327/20

w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr L/534/18 z dnia
11 października 2018r., Nr XVI/186/19
z dnia 19 grudnia 2019r., Nr XXIV/254/20
z dnia 3 lipca 2020r.
1. W związku z podjęciem Uchwały Nr
XXV/282/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości usytuowanej
przy ulicy Zwycięstwa, w obrębie 21 miasta
Międzyzdroje, stanowiącej działkę nr 39/1
o powierzchni 713 m2, proponuje się uchylenie powyższych Uchwał.

UCHWAŁA NR XXVIII/328/20

w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyzdroje
w latach 2020-2024
Plan stanowi zał. do uchwały.

UCHWAŁA NR XXVIII/329/20

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
W związku z wnioskiem DNHS Sp. z
o.o. sp. k., o ustanowienie służebności na
części działki gminnej nr 255/1, położonej
w obrębie nr 20 miasta Międzyzdroje, w celu
wykonania infrastruktury technicznej (przyłączy kanalizacji oraz wody) proponuje się
podjęcie przedłożonego projektu uchwały,
dotyczącego ustanowienia na czas nieokreślony odpłatnej służebności gruntowej na
rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVIII/330/20

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
W związku z wnioskiem P7 Prestige PM
Sp. z o.o. sp. k., o ustanowienie służebności
na części działki gminnej nr 326/17, położonej w obrębie nr 19 miasta Międzyzdroje,
w celu wykonania infrastruktury technicznej,
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały, dotyczącego ustanowienia
na czas nieokreślony odpłatnej służebności
gruntowej na rzecz wnioskodawcy.
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z prac rady miejskiej
UCHWAŁA NR XXVIII/331/20

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
W związku z wnioskiem właściciela
działek nr 568/10, 326/26, obręb 19 miasta
Międzyzdroje, dotyczącym ustanowienia
służebności gruntowej, na części działki
nr 326/17 w zakresie wskazanym na załączniku mapowym w celu użytkowania
części budynku (nadwieszenie balkonów
na wysokości nie mniejszej niż 3,00 m nad
poziomem chodnika) proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego ustanowienie na czas nieokreślony
odpłatnej służebności gruntowej na rzecz
wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVIII/332/20

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem przedstawiciela
spółki Orange Polska S.A. o ustanowienie
służebności przesyłu na częściach działek
gminnych nr: 155/12, 198/5, 192/9, 192/6,
235, 250, 248, 198/4, położonych w obrębie
nr 23, w zakresie wskazanym na załącznikach
mapowych , w celu ułożenia i użytkowania
sieci telekomunikacyjnej, proponuje się
podjęcie przedłożonego projektu uchwały
dotyczącego ustanowienia na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na
rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXVIII/333/20

w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Z dniem 1 stycznia 2021 r., stosownie
z nowelizacją ustawy outrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani będą do zbierania
w sposób selektywny odpadów wyszczególnionych w Regulaminie utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje.
Obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich
właścicieli (jedna stawka opłaty, bez możliwości deklarowania zbierania odpadów
w sposób nieselektywny).
Określona przez radę gminy stawka
opłaty podwyższonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ma nakłonić właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów
w sposób selektywny. Dwukrotnie wyższa
opłata za niesegregowanie odpadów winna
zmotywować mieszkańców do prawidłowego selektywnego zbierania odpadów,
co będzie miało bezpośredni wpływ na
zwiększenie udziału masy selektywnie
zbieranych odpadów, w całkowitej masie
odpadów zbieranych w ramach systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dotychczasowe stawki opłat wynoszą:
-5,00 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody
z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
selektywny,
-9,00 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody
z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane
i odbierane.
Na zwiększenie stawki opłaty z 5 zł do
7,75 zł, tj. o 55, m.in. istotnie wpłynęły:
1) wzrost opłat za przyjęcie odpadów do
zagospodarowania od 1 stycznia 2021 r., w
szczególności niesegregowanych odpadów
komunalnych, z 334,8 zł/Mg do 473,04 zł/
Mg, tj. o 41,3 %,
2) wzrost kosztów odbioru i transportu
odpadów od 1 stycznia 2021 r., z 327 zł/Mg
do 418,50 zł/Mg, tj. o 27,9%,
- które stanowią ponad 80% kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
3) brak możliwości wskazania nieselektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych ( niższe wpływy z tytułu opłaty za

Z okazji zbliżających się wiąt Bożego
Narodzenia życzymy wszystkim
Czytelnikom zdrowia, szczęścia, ciepła
rodzinnego i niezapomnianych przygód
czytelniczych. A nadchodzący Nowy Rok
niech będzie dla Was czasem spełniania
najskrytszych marzeń.
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Międzyzdrojach
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gospodarowanie odpadami komunalnymi ),
4) spadek zużycia wody przez gospodarstwa domowe w 2020 r. w porównaniu
do roku 2019 o 8% - na podstawie danych
obejmujących miesiące od stycznia do września 2020 r. (niższe wpływy z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi),
5) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (niższe wpływy z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi),
6) uwzględnienie w kalkulacji stawki
opłaty kosztów budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w wysokości 860 tys. zł, w tym planowana
pożyczka w wysokości 44-45% kosztów
budowy.

UCHWAŁA NR XXVIII/334/20

w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania
odpadów komunalnych z nieruchomości
na terenie Gminy Międzyzdroje
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, rada gminy określa,
w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi:
- odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, którzy nie
są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z ustępem 4 ww. artykułu, rada
gminy określając stawki opłat stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Górna stawka opłaty za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych - w takiej
samej wysokości jak dotychczas.
Kalkulując górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych przyjęto:
- 1m3 niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych waży 0,212Mg (na
podstawie ważeń odpadów w PSZOK-u),
- 473,04 zł, opłata za przyjęcie 1 Mg
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do zagospodarowania
(wg cennika obowiązującego od 1.01.21 r.
w RZGO w Słajsinie),
- 418,50zł/Mg, cena odbioru i transportu
1 Mg odpadów komunalnych w ramach
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1.01.21 r.,
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z prac rady miejskiej
- koszty administrowania w wysokości
5 % sumy kosztów zagospodarowania odpadów oraz odbioru i transportu odpadów.
Górna stawka opłaty za odbieranie 1 m3
odpadów komunalnych wynosi:
(473,04zł/Mg + 418,50zł/Mg) x 0,212Mg
x 1,05 = 198,50 zł
Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny, stawka winna być
wyższa, np. w dwukrotnej wysokości górnej
stawki opłaty (2 x 198,50zł = 387zł za 1 m3
odpadów).
Kryterium cenowe jest najbardziej skuteczną metodą zachęty do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli
nieruchomości. Świadomość ekologiczna
jest niewystarczającym powodem do proekologicznych zachowań w tym zakresie.
Dwukrotnie wyższa opłata za odbieranie
odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, winna
zmobilizować właścicieli nieruchomości
do prawidłowego selektywnego zbierania
odpadów.

UCHWAŁA NR XXVIII/335/20

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje
na lata 2021-2024 z perspektywą do
roku 2028
W celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy, zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, sporządza gminny
program ochrony środowiska. Wykonując
ustawowy obowiązek opracowano„Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2024 z perspektywą
do roku 2028”, zgodnie z obecnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi
i operacyjnymi. Program został opracowany
m.in. w oparciu o analizę stanu środowiska
przyrodniczego Gminy Międzyzdroje, jej
wyposażenia w infrastrukturę techniczną
służącą ochronie środowiska oraz analizę
posiadanych zasobów przyrodniczych.
Przedstawiono syntetyczny opis realizacji
dotychczas obowiązującego programu,
a także nakreślono podstawowe problemy
do rozwiązania w najbliższych latach.

UCHWAŁA NR XXVIII/336/20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług
publicznego transportu zbiorowego
W dniu 18 lipca 2019 r. weszła w życie
ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie której uruchomiony został Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej. Ww. ustawa określa
zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów
w zakresie przewozów autobusowych o
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charakterze użyteczności publicznej oraz
zapewnienia funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego. Istotą wprowadzenia mechanizmu wsparcia organizatorów
publicznego transportu zbiorowego jest
zapewnienie dostępności komunikacyjnej
tam gdzie są one szczególnie potrzebne
społecznie lub nie są realizowane z powodu
niskiej rentowności. Dofinansowanie wypłacane jest w postaci dopłaty ze środków
Funduszu po zawarciu umowy o dopłatę
z wojewodą na złożony przez organizatora
wniosek.
W ustawie określono dopłatę w kwocie nie
wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra. Warunkiem uzyskania dopłaty jest art. 23 ust 2:
1) sfinansowanie ze środków własnych
organizatora części ceny usługi w wysokości
nie mniejszej niż 10%;
2) zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Ustawa z dnia 16 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875)
wprowadziła zmianę do ustawy o Funduszu
zwiększając stawkę dopłaty do 1 wozokilometra na poziomie 3,00 zł.

UCHWAŁA NR XXVIII/337/20

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt uczestników w Klubie Senior+
Celem zadania jest utworzenie placówki
dziennego pobytu w formie Klubu „Senior+” w Międzyzdrojach, przy ul. Kolejowej
33.Działania Klubu nakierowane będą na
aktywizację umysłową, fizyczna, edukacyjną,
kulturalną, społeczną i rekreacyjną 15 seniorów w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych
zawodowo. W placówce prowadzone będą
zadania prozdrowotne oraz opiekuńcze,
adekwatne do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia uczestników,
ich zainteresowań i pasji. Będą to przede
wszystkim zajęcia manualne, rękodzieło,
gry i zabawy umysłowe i ruchowe, kulinarne,
plastyczne, malarskie, itp. Zajęcia w Klubie
prowadzone będą przez instruktora terapii zajęciowej. Klub funkcjonować będzie
przez osiem godzin dziennie w dniach od
poniedziałku do piątku, tj. przez pięć dni
w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Zgodnie ze złożoną ofertą, zadeklarowano, że nie będą pobierane
opłaty od adresatów zadania.

UCHWAŁA NR XXVIII/338/20

w s p raw i e z m i a ny u c hw a ł y n r
XLIV/421/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokości stypendiów sportowych

Mając na uwadze liczne wnioski Radnych
Rady Miejskiej o zmianę uchwały, w tym o
objęcie możliwością ubiegania się o przyznanie stypendiów sportowych mieszkańców Gminy Międzyzdroje, którzy osiągają
wysokie wyniki sportowe w innych klubach.
W świetle zaproponowanych zmian, o stypendium sportowe będą mogli ubiegać się
wyłącznie zawodnicy, a w przypadku osób
niepełnoletnich ich opiekun prawny, którzy
rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania obszar Gminy Międzyzdroje. Każdy
mieszkaniec, który jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym lub związku
sportowym, w rozumieniu ustawy o sporcie z
dnia 25 czerwca 2010, bez względu na to do
jakiego klubu należy, jeżeli jest podatnikiem
podatku dochodowego od osób fizycznych
ze wskazaniem miejsca zamieszkania obszar Gminy Międzyzdroje może ubiegać
się o przyznanie stypendium sportowego.
Z możliwości ubiegania się o przyznanie
stypendium sportowego zostają wyłączeni
zawodnicy, którzy nie spełniają kryteriów
określonych w § 2 ust.1.

UCHWAŁA NR XXVIII/339/20

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok”
Celem głównym współpracy Gminy
Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej
jest poprawa, jakości życia oraz pełniejsze
zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stworzenie im
możliwości i warunków uczestnictwa w życiu
publicznym.
Obowiązkiem spoczywającym na Gminie Międzyzdroje jest realizacja zadań
o charakterze gminnym tj. takich, które
swym zasięgiem obejmują obszar Gminy
Międzyzdroje i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Działania
Gminy Międzyzdroje oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe
uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze
i skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych. Program ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego,
w celu dalszego rozwoju naszej gminy.
Zapisy Programu są wyrazem ogromnego zaufania, jak i nadziei pokładanych
w aktywnych organizacjach działających na
rzecz polepszenia, jakości życia w Gminie
Międzyzdroje.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Sport

Halowe Mikołajki Lekkoatletyczne 2020
Najmłodsi zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje wzięli udział w Halowych
Mikołajkach Lekkoatletycznych, które odbyły się 5 grudnia w hali sportowej im. Andrzeja Grubby
przy SP 1 Międzyzdroje.

Zawody zostały zrealizowane w ramach projektu mikrodotacji Programu Społecznik na
lata 2019-2021, który wspiera między innymi
działa sportowe na terenie województwa
zachodniopomorskiego. W zawodach wystartowało prawie 50 zawodników i zawodniczek,
którzy rywalizowali w kategoriach U10, U12,
U14 i U16 w takich konkurencjach, jak bieg
na dystansie 30m przez płotki, 30m płaskie
oraz skok wzwyż. Podczas zawodów uczestnicy mogli zapoznać się również z zasadami
zdrowego żywienia, które w życiu młodego
sportowca są niezwykle ważne. Organizatorzy
pragną podziękować wszystkim uczestnikom
za wspaniałą rywalizacje sportową w tak niezwykłym czasie jakim jest pandemia. Osobne
podziękowania kierowane są do wolontariuszy,
którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania
i pomogli w organizacji.

Poniżej przedstawiamy najlepsze wyniki
w poszczególnych kategoriach, natomiast
szczegółowe wyniki znajdują się w na www.
almiedzyzdroje.pl. Wydarzenie dofinansowane zostało z programu „ Społecznik na
lata 2019-2021 - Program Marszałkowski”
oraz z budżetu Gminy Międzyzdroje w ramach wsparcia realizacji zadania w zakresie
prowadzenia sekcji lekkiej atletyki w Gminie
Międzyzdroje.
Dziewczęta rocznik 2006/2007
Biegi: 1. Hanna Szymańska – 30 m ppł – 5,86 s
i 30 m – 4,82 s
Wzwyż: 1. Marta Wołkow – 125 cm
Chłopcy rocznik 2006/2007
Biegi: 1. Dawid Małolepszy – 30 m ppł – 5,72 s
i 30 m – 4,56 s
Wzwyż: 1. Dawid Małolepszy – 130 cm

Gwiazdkowy turniej w zapasach
12.12.2020 r. w Świeciu odbył się gwiazdkowy
turniej w zapasach młodzików oraz dzieci,
w którym udział brały kluby reprezentujące województwa kujawsko-pomorskie, dolnośląskie,
mazowieckie oraz zachodniopomorskie. Wśród
tych klubów, na zaproszenie klubu ze Świecia,
wystartowała reprezentacja międzyzdrojskiego

klubu ASI BIELIK MIĘDZYZDROJE w składzie: Tomasz Wiśniewski, Jakub Iskra, Wiktoria Kostek,
Zuzanna Grunwald, Nadia Grunwald, Liwia
Markowska, Wiktoria Korytowska.
Zawodnicy stoczyli zacięte walki w swoich kategoriach wagowych i wiekowych
odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Bardzo

III Edycja Mistrzostwa Funińo 2020

Sztorm Szczecin z pucharem
Po II edycji wrześniowej przyszedł czas aby najmłodsi adepci piłki nożnej, po trzech
miesiącach przerwy mogli zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w Mistrzostwach Funińo
Międzyzdroje 2020. 6 grudnia br. w Międzyzdrojach 7 zespołów złożonych z zawodników
urodzonych w roku 2013 i młodsi sprawdzało swoje możliwości rywalizując o zwycięstwo
w trzecich Mistrzostwach Funińo 2020.
Organizatorzy - AP RCR Międzyzdroje, postarali
się aby do Miasta Gwiazd zawitały zespoły z województwa zachodniopomorskiego, co było gwarancją dużych emocji. Rozegrano 21 spotkań po
10 minut każde, w sumie każda drużyna rozegrała
60 minut. Adepci piłki nożnej rozgrywali spotkania
na małych boiskach w grze 3x3 na cztery bramki,
gdzie mogli zademonstrować swoje indywidualne
umiejętności.
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W III Edycji Mistrzostw Funińo 2020 udział
brały zespoły: Sztorm Szczecin , Błękitni Stargard,
Kick Off Szczecin, FAP Hutnik Szczecin, Football
Academy Szczecin, AP RCR I Międzyzdroje, AP
RCR II Międzyzdroje.
Najlepsi okazali się młodzi Sztormowcy wygrywając pięć spotkań i tym samym Puchar III
Edycji Mistrzostw Funińo pojechał z zawodnikami
Sztormu do Szczecina. Drugie miejsce dla KP Błę-

Dziewczęta rocznik 2008/2009
Biegi: 1. Gabriela Sobańska – 30 m ppł – 6,09 s
i 30 m – 4,94 s
Wzwyż: 1. Paulina Młyńska – 120 cm
Chłopcy rocznik 2008/2009
Biegi: 1. Kacper Caban – 30 m ppł – 5,66 s
i 30m – 4,74 s
Wzwyż: 1. Igor Mazur – 115cm
Dziewczęta rocznik 2010/2011
Biegi: 1. Weronika Leszczyńska – 30m ppł – 6,54 s
i 30 m – 5,07 s
Wzwyż: 1. Faustyna Kmera – 105 cm
Chłopcy rocznik 2010/2011
Biegi: 1. Damian Kałużny – 30m ppł – 6,96 s
i 30 m – 5,60 s
Wzwyż: 1. Damian Kałużny – 90 cm
Dziewczęta Rocznik 2012/2013
Biegi: 1. Weronika Celińska – 30m ppł – 6,74 s
i 30 m – 5,95 s
Wzwyż: 1. Jagoda Grabowska – 90 cm
Chłopcy roczniki 2012/2013
Biegi: 1. Michał Ryfczyński – 30m ppł – 6,47 s
i 30 m – 5,33 s
Wzwyż: 1. Michał Ryfczyński – 95cm
Zarząd AL Międzyzdroje
dobrze spisały się dziewczyny zajmując
w swoich kategoriach odpowiednio miejsca:
Nadia Grunwald - złoty medal, Zuzia Grunwald – srebro, oraz Wiktoria Kostek – brąz
i tutaj należy podkreślić sukces, ponieważ
w swojej kategorii Wiktoria musiała się zmierzyć wyłącznie z chłopcami i to z roczników
2010-2009 (w sumie 11). Przegrała tylko jedną
walkę na punkty z późniejszym zwycięzcą tej
kategorii, zaś resztę walk wygrała przed czasem
przez położenie przeciwników na plecy!
Był to ostatni start zawodników w tym
trudnym dla wszystkich roku, jednak cieszymy
się, że udało nam się startować praktycznie we
wszystkich ważnych zawodach rangi mistrzowskiej, dumnie reprezentując miasto Międzyzdroje i klub. Nie było by naszych sukcesów
i medali bez współpracy klubu z miastem i gminą Międzyzdroje, oraz ze sponsorami, którzy
nam zaufali, dostrzegli i docenili naszą pracę.
Dziękujemy zaprzyjaźnionym klubom
i trenerom za cały rok współpracy. Mamy
nadzieję w przyszłym roku kontynuować
naszą ciężką pracę, która - miejmy nadzieję - będzie owocowała wieloma medalami,
w tym tymi najważniejszymi w kraju, a może
i poza granicami.
ASI BIELIK Międzyzdroje
kitnych Stargard. Na najniższy stopień na podium
wdrapali się wspólnie chłopcy z Kick Off Szczecin.
Organizatorzy przekazali uczestnikom oraz widzom podczas relacji live jedną z metod treningu
piłkarskiego dla dzieci jakim jest FUNIŃO. FUNIŃO
to metoda, którą opracował trener piłkarski Horst
Wein, służąca stymulowaniu talentu piłkarskiego wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej.
Metoda ta pozwala kształtować ich inteligencję
w grze na cztery bramki w aspektach: postrzeganie, rozumienie i interpretacja, podejmowanie
decyzji, wykonanie techniczne.
Organizatorzy dziękują trenerom i zawodnikom za przyjęcie zaproszenia do Międzyzdrojów.
Rodzicom za zaufanie. Szkole Podstawowej nr 1 za
udostępnienie hali sportowej. Za słodki poczęstunek firmie Mewa, a także firmom 4F Międzyzdroje
i Mapei.
AP PCR Międzyzdroje
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Milion sto tysięcy złotych na remizę w Lubinie
Międzyzdroje znalazły się na liście inwestycji Wojewody Zachodniopomorskiego, które uzyskały

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała 1,1 mln
złotych na budowę remizy
strażackiej w Lubinie.
- Niezmiernie się cieszę, że
mimo tych trudnych czasów nie zwalniamy tempa
w pozyskiwaniu funduszy.
Mam nadzieję, że mój entuzjazm podzielają również
strażacy. Tym bardziej, że
sytuacja w jakiej znajduje
się remiza, z jej bardzo
wyeksploatowanym budynkiem, obniża szanse

na w pełni skuteczne działania. Dziś szczególnym
mankamentem jest brak warunków na prawidłowe przechowywanie posiadanego sprzętu,
co wpływa na jego awaryjność, a tym samym
na bezpieczeństwo obsługiwanego rozległego
terenu działania. To fantastyczna wiadomość,
że w nadchodzącym czasie będziemy mogli to
zmienić - mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Budowa nowej remizy w znacznym stopniu
podniesie dyspozycyjność i gotowość bojową, a
tym samym bezpieczeństwo społeczności lokalnej
oraz turystów licznie odwiedzających Międzyzdroje. Całość inwestycji opiewa na 2,2 mln złotych.
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Gotowy do akcji - nowy wóz strażacki będzie stacjonował w Międzyzdrojach
Nowy wóz strażacki został uroczyście przekazany do Międzyzdrojów. Jest to nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy MAN
TGM 18.320 4x4 BB o wyśmienitych parametrach technicznych. Posiada między innymi zbiornik wodny o pojemności 4580 l oraz
zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 490 l.
Zakupu dokonano dzięki montażowi finansowemu, który skomponowany został poprzez
współpracę różnych instytucji, w tym Urzędu
Gminy Międzyzdroje.
- Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej przez
Gminę, to działanie przede wszystkim na rzecz
ochrony naszych mieszkańców. Dodatkowy pojazd
na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa,
służąc wypełnianiu zadań i powinności w ochronie
mienia i zdrowia czy niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Mieszkańcom natomiast życzę,
aby samochód był jak najmniej używany w celach
ratowniczych, a jak najwięcej podczas ćwiczeń
i uroczyści- mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Wartość zakupu opiewa na kwotę 996,3 tys.zł,
na którą składają się środki pozyskane z kilku
źródeł:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie -771,3 tys. zł
- KG PSP Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej - 125 tys. zł
- Urząd Gminy Międzyzdroje - 100 tys. zł
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021r.
Z dniem 1 stycznia 2021r., stosownie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, właściciele nieruchomości zobowiązani będą do zbierania w sposób selektywny
odpadów wyszczególnionych w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Międzyzdroje. Obowiązek ten będzie
dotyczyć wszystkich właścicieli (jedna stawka
opłaty, bez możliwości deklarowania zbierania
odpadów w sposób nieselektywny).
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach Nr XXVIII/333/20 z dnia
26 listopada 2020r. od dnia 1 stycznia 2021r.
na terenie Gminy Międzyzdroje będzie obowiązywała nowa stawka za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 7,75 zł
od 1 m3 zużytej wody.
Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w
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kompostowniku przydomowym w części, tj.
w wysokości 1,24 zł miesięcznie za 1m3 zużytej
wody z danej nieruchomości.
Na zwiększenie stawki opłaty z 5zł do
7,75 zł, tj. o 55% , m.in. istotnie wpłynęły:
1) wzrost opłat za przyjęcie odpadów
do zagospodarowania od 1 stycznia 2021 r.,
w szczególności niesegregowanych odpadów
komunalnych, z 334,8 zł/Mg do 473,04 zł/Mg ,
tj. o 41,3 %,
2) wzrost kosztów odbioru i transportu
odpadów od 1 stycznia 2021 r., z 327 zł/Mg
do 418,50 zł/Mg, tj. o 27,9%, - które stanowią
ponad 80% kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W wyniku przeprowadzonego przetargu
na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, w dniu 27 listopada
2020r. Gmina Międzyzdroje zawarła z firmą
Remondis Szczecin Sp. z o. o. z siedzibą w
Szczecinie (71-005), przy ulicy Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, umowę na świadczenie w

roku 2021 usługi odbioru i transportu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy oraz w części
zamieszkałych i w części niezamieszkałych,
z terenu Gminy Międzyzdroje.
Deklarację można złożyć na trzy sposoby:
Złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach;
Wypełnić elektronicznie poprzez stronę
http://eboi.miedzyzdroje.pl/ i podpisać ją
z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego
lub Zaufanego Profilu E-PUAP;
Pobrać formularz do druku ze strony bip.
miedzyzdroje.pl i po wypełnieniu przesłać
podpisaną deklarację pocztą na adres:
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt
Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje
Pomoc przy wypełnianiu deklaracji:
Pod numerem telefonu: 91 32 75 657 a także
kontakt e-mail: odpady@miedzyzdroje.pl
Magdalena Żołędziewska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
t e r e ny m i e j s k i e i w i e j s k i e
Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła.

wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska,
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska.

czwartek

Gmina - Biała Góra 8, Grodno II-III, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska,Turystyczna, Zwycięstwa.

Odpady komunalne segregowane – metale i tworzywa sztuczne
t e r e ny m i e j s k i e i w i e j s k i e
(metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Dzień tygodnia

poniedziałek

Lokalizacja odbioru
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa,
Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa,
Bałtycka,Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Gmina - Biała Góra 8, GrodnoII-III, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.

czwartek

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:
t e r e ny m i e j s k i e
Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

wtorek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa,
Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa,
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Wolińska.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:
t e r e ny w i e j s k i e
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13.01.2021 r; 27.01.2021 r.
10.02.2021 r; 24.02.2021 r.
10.03.2021 r ; 24.03.2021 r.

co drugi tydzień – środa

07.04.2021 r., 14.04.2021 r., 21.04.2021 r., 28.04.2021 r.
05.05.2021 r., 12.05.2021 r., 19.05.2021 r., 26.05.201 r.
02.06.2021 r., 09.06.2021 r., 16.06.2021 r., 23.06.2021 r.

1 x w tygodniu – środa
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ogłoszeniE
Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
t e r e ny m i e j s k i e
01.01.2021 r., 08.01.2021 r., 15.01.2021 r., 22.01.2021 r., 29.01.2021 r.
05.02.2021 r., 12.02.2021 r., 19.02.2021 r., 26.02.2021 r.
05.03.2021 r., 12.03.2021 r., 19.03.2021 r., 26.03.2021 r.
02.04.2021 r., 09.04.2021 r., 16.04.2021 r., 23.04.2021 r., 30.04.2021 r.
07.05.2021 r., 14.05.2021 r., 21.05.2021 r., 28.05.2021 r.
04.06.2021 r., 11.06.2021 r., 18.06.2021 r., 25.06.2021 r.

1 x w tygodniu – piątek

t e r e ny W IEJ S KIE
08.01.2021 r., 22.01.2021 r.
05.02.2021 r., 19.02.2021 r.
05.03.2021 r., 19.03.2021 r.
02.04.2021 r., 16.04.2021 r., 30.04.2021 r.
14.05.2021 r., 28.05.2021 r.
11.06.2021 r., 25.06.2021 r.

co drugi tydzień - piątek

S Z K ŁO

(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach)
t e r e ny M IEJ S KIE
01.01.2021 r; 15.01.2021 r., 29.01.2021 r.
12.02.2021 r., 26.02.2021 r.
12.03.2021 r., 26.03.2021 r.
09.04.2021 r., 23.04.2021 r.
07.05.2021 r., 21.05.2021 r.
04.06.2021 r., 18.06.2021 r.

co drugi tydzień – piątek

t e r e ny w i e j s k i e
15.01.2021 r., 12.02.2021 r., 12.03.2021 r.
09.04.2021 r., 07.05.2021 r., 04.06.2021 r.

co cztery tygodnie – piątek

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym meble, AGD, RTV)
Wystawiony do odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny
(bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.).
Część Zachodnia miasta
17.03.2021 r.
16.06.2021 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa,
Wodziczki, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Mieszka I,
Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna,Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada
Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła,
Wodziczki, Zdrojowa.

Część Wschodnia miasta
18.03.2021 r.
17.06.2021 r.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa,
Piastowska, Plater,
Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska,Wolińska, Zwycięstwa.

Gmina
19.03.2021 r.
18.06.2021 r.

Gmina- Biała Góra 8, Grodno II,III ,Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu
Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.
W związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2021, podajemy planowane daty odbioru odpadów za przypadającew dni wolne:

01.01.2021 r. 		
Nowy Rok 				
04.01.2021 r.
06.01.2021 r. 		Trzech Króli				07.01.2021 r.
05.04.2021 r. 		Wielkanoc				06.04.2021 r.
03.05.2021 r.		
Święto Konstytucji 3 Maja			
04.05.2021 r.
03.06.2021 r. 		Boże Ciało				04.06.2021 r.
Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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segregacja odpadów

Od 1 stycznia 2021 r.
obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych
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