WIADOMOŚCI SOŁECKIE

Nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich 2019 – 2024
Od dnia 26 lutego do 28 marca 2019 roku, zgodnie z harmonogramem, odbyły się wybory Sołtysów – organów
wykonawczych Sołectw oraz wybory Członków Rad Sołeckich, które mają wspierać Sołtysów w realizacji zadań.
Do dnia 28 lutego 2019 roku zostało przeprowadzonych 21 zebrań sołeckich, podczas których wybrano Sołtysów
oraz Członków Rad Sołeckich.
W wyniku wyboru zebrania wiejskiego danego Sołectwa Sołtysami pozostali:
Sołectwo Budowo

Sołtys Sylwia Kontny-Białogłowicz

Sołectwo Niepoględzie

Sołtys Lidia Chrystofiak

Sołectwo Gałęzów

Sołtys Teresa Stachowiak

Sołectwo Kotowo

Sołtys Alina Kowalewska

Sołectwo Podwilczyn

Sołtys Jan Kiełbasa

Sołectwo Mielno

Sołtys Marzena Wyka

Sołectwo Motarzyno

Sołtys Urszula Rączka

Sołectwo Krzywań

Sołtys Jadwiga Lejczak

Sołectwo Grabin

Sołtys Bożena Pawlak

Sołectwo Skarszów Górny

Sołtys Marta Kolska

Sołectwo Skarszów Dolny

Sołtys Sylwia Tetzlaff

Sołectwo Gogolewko

Sołtys Katarzyna Maszota

Sołectwo Dobra

Sołtys Marcin Cieszyński

Sołectwo Borzęcinko – Brzeziniec

Sołtys Wioletta Masłyk

Sołectwo Dębnica Kaszubska

Sołtys Ireneusz Ziółkowski

Sołectwo Podole Małe

Sołtys Grażyna Stenka

Sołectwo Żarkowo

Sołtys Ewa Nowak

Sołectwo Łabiszewo

Sołtys Katarzyna Czarnota

Sołectwo Dobieszewo

Sołtys Kamil Horuń

Sołectwo Gogolewo

Sołtys Beata Sowińska

Sołectwo Jawory

Sołtys Zbigniew Rosiak

Po rezygnacji Sołtysa w Sołectwie Starnice -Troszki przeprowadzono przedterminowe wybory w dniu 28 grudnia 2018
r. Sołtysem pozostał Marcin Botwinionek.
Gratulujemy nowo wybranym Sołtysom życząc uzasadnionej dumy z wygranych wyborów, skutecznej i owocnej
działalności a przede wszystkim satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego.
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FOTORELACJA

Zdjęcia Tomasz Keler

Andrea Lattari, który przy wtórze pań zaśpiewał największe muzyczne hity rodem z Italii. Spotkaniu towarzyszyły przysmaki przygotowane przez Pizzerię Napoli, a na deser zaserwowano okolicznościowe torty ufundowane przez sołtysa
sołectwa Dębnica Kaszubska Ireneusza Ziółkowskiego. Ten fantastyczny wieczór zakończyły wspólne tańce przy muzyce
serwowanej przez DJ Maro Team, a uczestniczki spotkania promieniały jak słońce nad włoskim niebem. (KT)
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Z ŻYCIA GMINY

Badamy jakość powietrza
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
oraz budując świadomość społeczną na temat jakości środowiska na terenie Naszej Gminy, w miejscowości Dębnica Kaszubska testujemy sensor jakości powietrza.
Zamontowane urządzenie mierzy poziom zanieczyszczenia na zewnątrz. Sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów (poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5, PM 10 , temperaturę, ciśnienie
i wilgotność). Czujnik zbiera i przetwarza ogromną ilość
informacji. Tworzone miesięczne raporty dla terenu miejscowości Dębnica Kaszubka pozwolą na natychmiastową
reakcję w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza.
Pomiar jakości powietrza pozwala ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Już niebawem za pomocą strony internetowej
na bieżąco będziecie państwo mogli sprawdzać jakość powietrza którym oddychamy.
Przypominamy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, termiczne
przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów,
a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią
lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.
Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest
wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za
które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5
lat. (A. Żukowska)

Dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą
elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie
ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w formie papierowej.
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń
powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029,
umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego w formie
dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli
domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę
okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.
Wysokość dofinansowania wahać się będzie od
15 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie
domowym.
Więcej informacji na temat na stronie internetowej
www.wfos.gdansk.pl bądź pod numerami 58 743 18 20
oraz 58 743 18 21. (A. Żukowska)

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Realizując obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach informuję, że w miesiącach
maj - lipiec 2019 r. rozpoczną się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach).
W związku z powyższym prosimy mieszkańców, którzy korzystają z wymienionych urządzeń, o przygotowanie
zawartych z przedsiębiorcą umów dotyczących ich opróżniania oraz rachunków potwierdzających wywóz
nieczystości ciekłych. (A. Żukowska)
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SPORT

Gratulacje dla młodych zapaśników
Adrian Kukliński, który w kat. 85 kg zdobył złoty medal
oraz Wiktor Kania w kat. 48 kg, który pomimo zaciętych
pojedynków ostatecznie zajął czwarte miejsce. Jak zaznacza trener dębnickich zapaśników były to dopiero drugie
zawody trenujących w klubie dzieci. (PR)

Zdjęcia arch. Klubu

Sukces święcili zawodnicy dębnickiego klubu zapaśniczego podczas Mistrzostw Wybrzeża w Zapasach - styl
klasyczny zorganizowanych w Miastku 9 marca. Klub Sparta Zapasy z Dębnicy Kaszubskiej reprezentowali: Wiktoria Nowicka w kat. 32 kg, która zdobyła brązowy medal;

Strażacy z OSP Podwilczyn na podium
Strażacy – ochotnicy z OSP Podwilczyn stanęli do
sportowej rywalizacji podczas zorganizowanego 9 marca
w Sierakowicach Wojewódzkiego Turnieju Piłki Halowej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie z Podwilczyna ostatecznie zajęli wysokie 3 miejsce. W turnieju wzięło udział
dziewięć drużyn reprezentujących jednostki OSP z całego Pomorza. W półfinale OSP Podwilczyn uległ teamowi
OSP Sierakowice 1:2. Jednak w meczu o trzecie miejsce nasi
druhowie okazali się bezkonkurencyjni i rozgromili OSP Stogi 6:1 i tym samym stanęli na najniższym stopniu podium.
Dodatkowo bramkarz reprezentacji OSP Podwilczyn - Mariusz Smutek został okrzyknięty najlepszym bramkarzem
turnieju.
Halowy turniej w piłce nożnej dla strażaków – ochotników zorganizowano na szczeblu wojewódzkim po raz szósty.
(źródło + foto: kartuzy.info, AL.)
www.debnicakaszubska.eu
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Dotacja ze środków
publicznych

Lp.

Oferent

Tytuł zadania publicznego

1.

Klub Sportowy SMOKI
Podole Małe

Rozgrywki piłki nożnej kl. B I półrocze
2019

8 500 zł

2.

Klub Sportowy „Dolina
Speranda”

Sportowa Akademia Młodych 2019 I;
Interdyscyplinarne zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży

8 600 zł

3.

Klub Sportowy
SKOTAWA-BUDOWO

Rozgrywki piłkarskie klasy A

11 500 zł

4.

Uczniowski Klub
Sportowy START

Gminna Impreza Biegowa- XXVIII Biegi
Majowe im Tadeusza Koguta- oraz
rozgrywki sportowe dla mieszkańców
gminy Dębnica Kaszubska

4 000 zł

5.

KS BŁĘKITNI
MOTARZYNO

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

11 000 zł

6.

Klub Sportowy
SKOTAWIA

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży,
organizowanie i uczestnictwo w zawodach i
imprezach sportowych w I półroczu 2019

16 100 zł

7.
8.

Klub Sportowy
„Dębnickie Orły”
Gminny Klub Sportowy
w Dębnicy Kaszubskiej

Wnioskowana
(zł)

Proponowana w
I pół. 2019 r. (zł)

Piłka nożna I-2019

8 000 zł

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i
młodzieży

2 300 zł

RAZEM

70 000 zł

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Działki w Dębnicy Kaszubskiej na osiedlu Północ
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna możliwość zabudowy szeregowej
Przetarg: 19.02.2019 r. m.in.:
nr 141/1 o pow. 1648 m2 w Gogolewie - cena: 30 000 zł
nr 229/7 o pow. 1460 m2 w Budowie– cena 25 000 zł
Przetarg: 20.02.2019 r. Gogolewo
(nad jeziorem Dobrskim) m.in.:
nr 400 o pow. 1648 m2 - cena 47 800 zł
nr 388 o pow. 1454 m2 – cena 42 000 zł
Do cen należy dodać podatek w wysokości 23%VAT

Przetarg: 25.02.2019 r.
w Dębnicy Kaszubskiej
nr 1204 o pow. 1188 m2 – cena 41 500 zł
nr 1355 o pow. 1364 m2 – cena 55 150 zł
nr 1356 o pow. 1352 m2 – cena 54 700 zł
nr 1320 o pow. 2445 m2 – cena 74 870 zł
nr 1321o pow. 2011 m2 – cena 77 360 zł
Do cen należy dodać podatek w wysokości
23%VAT

Działka w Krzyni
nr 338 o pow. 0,2222 ha - cena: 64 997 zł
(nieruchomość zwolniona z VAT)
Obszary zabudowanych wiejskich jednostek osadniczych wskazanych do przekształcań i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych oraz działalności gospodarczych
Działka z możliwością zabudowy w Gogolewie
działka nr działka nr 141/1, pow. 1550 m2, nr działka
nr 141/1, pow. 1550 m2, cena: 30 000 zł
dojazd: z drogi powiatowej, a następnie ok 300 m drogą gminną;
uzbrojenie: w odległości ok 70 m sieć wodociągowa, energetyczna i kanalizacyjna, sieć projektowana kanalizacyjna i wodociągowa
w drodze nr 85
Działka pod zabudowę położona w miejscowości DĘBNICA KASZUBSKA
Cena wywoławcza:
dz. nr 609/1 – 41 507 zł + 23% VAT
dz. nr 609/3 – 14 572 zł + 23% VAT
lokalizacja: działki położone są w miejscowości Dębnica Kaszubska,
która jest siedzibą gminy i najliczniejszą pod względem zamieszkanej ludności miejscowością w gminie; obie działki znajdują się
przy ul. Władysława Jagiełły, znajdującą się w centralnej części
miejscowości (ok. 300 m od głównej drogi przelotowej
przez całą miejscowość);
sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.
`

Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 19,
lub pod nr tel. 598132321, 666 366 828,
Alicja Lichtensztein - nieruchomosci@debnicakaszubska.eu

