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Wielkie zmiany w systemie
gospodarowania odpadami
Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne.
Dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy
niezbędnej infrastruktury, ograniczenia ilości składowisk oraz zwiększenia odzyskiwania
surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego Rząd zdecydował, że
reformę systemu gospodarki odpadami trzeba zacząć od jej najbardziej znaczącego
segmentu, czyli odpadów komunalnych.
W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011
r. Nr 152 poz. 897) która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich
zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system
zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej
społeczności, powinien być również odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów. W
nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina (lub związek gmin) będzie
miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednakże najpierw każda
gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi,
zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Ustawa daje czas na
wprowadzanie poszczególnych elementów systemu, tak aby najpóźniej 18 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać. Jest to dla samorządów ogromne
wyzwanie, ze względu na krótki okres oraz wymogi ilościowe wskazane w przepisach.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.
Nowe obowiązki gmin związane ze znowelizowaną ustawą to:
 zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
 objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem gospodarowania odpadami,
 przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania
odpadów,
 ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami,
 przeprowadzenie przetargu na przewoźnika odpadów,
 nadzorowane gospodarowania odpadami,
 ustanowienie selektywnej zbiórki (co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji – w tym
opakowaniowe)
 tworzenie łatwo dostępnych dla mieszkańca punktów selektywnej zbiórki,
 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
osiągnięcie wskaźników: do 16.07.2013 (do nie więcej niż 50% wagowo masy odpadów
biodegradowalnych kierowanych do składowania w porównaniu z 1995 rokiem), do
16.07.2020 (do nie więcej niż 35% wagowo masy odpadów
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biodegradowalnych kierowanych do składowania w
porównaniu z 1995 rokiem), do 31.12.2020 (50% wagowo
poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła oraz 70% wagowo poziomu recyclingu odpadów
budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne),
 coroczne analizowanie stanu gospodarki odpadami i
sprawozdawczości,
 prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej,
 dostosowanie regulaminu do wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia
uchwalenia tego planu,
 stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w sprawach
dotyczących opłat.
Gmina może, w drodze uchwały przejąć obowiązki w
zakresie:
 pozbywania się nieczystości ciekłych,
 uprzątnięcia błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z
chodników,
 odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (np. sklepy, zakłady pracy itp.)
Ponadto:
 Gmina ogłosi przetarg na przewoźnika odpadów,
 Gmina dokona kalkulacji stawek i przedstawi je Radzie,
 Mieszkańcy będą składać do Gminy deklaracje o liczbie
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 Rada Gminy ustali częstotliwość, termin i tryb uiszczania
opłaty oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty,
 Rada Gminy ustali stawki za odbiór odpadów na podstawie
kalkulacji

W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897,
która wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wszyscy włodarze z
powiatu starogardzkiego, a także z Kościerzyny, Nowej
Karczmy, Liniewa, Karsina, Starej Kiszewy i Przywidza
postanowili utworzyć związek międzygminny dla redukcji kosztów jego obsługi i racjonalizacji działań w sferze
ochrony środowiska. Prace koncepcyjne rozpoczęto w
grudniu 2011, następnie powołano pięcioosobowy zespół roboczy ( w jego pracach brał udział z-ca burmistrza
naszej gminy Łukasz Łangowski ) do przygotowania niezbędnych analiz ekonomicznych oraz statutu. Zalety powołania związku to m.in.: jednolity system monitorowania
strumienia odpadów, brak konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników przez gminy, przejęcie przez
związek części odpowiedzialności za gospodarkę odpadami w tym kar i opłat w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy. Gminy skupione w ramach Związku Wierzyca ( Region Południowy wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami ) będą zobowiązane do korzystania z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, który stanie się jedną z
dziewięciu instalacji w naszym województwie uprawnionych do segregowania i składowania odpadów.
Arkadiusz Gliniecki

Stawka będzie przemnażana przez ilość mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość lub ilość zużytej wody
albo powierzchnię lokalu mieszkaniowego dając opłatę za
gospodarkę odpadami lub za gospodarstwo domowe
(MOŻLIWOŚĆ WYBORU TYLKO JEDNEJ Z TYCH
METOD).

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ciągu 18 miesięcy
samorząd ma za zadanie zorganizowanie nowego systemu
zbiórki odpadów. Do tego czasu jednak mieszkańcy muszą
nadal posiadać umowy na odbieranie odpadów z firmami
uprawnionymi do wywozu odpadów komunalnych stałych i
nieczystości ciekłych.

W przypadku braku deklaracji bądź uzasadnionych
wątpliwości co do poprawności deklaracji, bądź przy braku a
także zaniżonej opłacie burmistrz miasta określi wysokość
opłaty lub zaległość w drodze decyzji.
Stawka musi umożliwić pokrycie:
1. Kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „WIERZYCA”

Odpady komunalne i ścieki

Obowiązek podpisania umów ciąży na właścicielach nieruchomości. Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie
się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Obowiązkiem gmin jest podejmowanie czynności kontrolnosprawozdawczych.

2. Kosztów odbioru, przewozu odpadów,
3. Kosztów utylizacji odpadów,
4. Kosztów obsługi administracyjnej systemu,
Stawka musi uwzględniać: liczbę mieszkańców, ilość
odpadów, nieregularność wytwarzania odpadów.
Stawka powinna być niższa w przypadku selektywnej
zbiórki odpadów.
Łukasz Łangowski

Jak wynika z bazy danych Urzędu Miejskiego w Czarnej
Wodzie ok. 80% nieruchomości posiada wymagane prawem umowy na wywóz odpadów komunalnych stałych.
W trakcie prowadzonych w ostatnich miesiącach czynności
kontrolnych w naszej gminie ponad 50 właścicieli
nieruchomości zostało wezwanych do zawarcia umowy na
wywóz odpadów komunalnych stałych. Do lipca br. połowa
spośród wezwanych podpisała już umowy.
Czynności kontrolne będą kontynuowane.
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Posiadanie umowy na wywóz odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych leży w interesie mieszkańców, ponieważ
kto nie wypełnia wymaganych ustawą obowiązków, podlega
karze grzywny zgodnie z art.10 ust. 2 Ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm).
Na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda zezwolenie na wywóz
odpadów komunalnych posiadają:
ODPADY STAŁE
Przedsiębiorstwo „Koltel s.c. M i T Kolbusz”, 83-200
Starogard Gd., ul. Owidzka 2a, tel. 58 561 10 91
Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych "Starkom" Sp. z o.o.,
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański tel. 58 5623067
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 15,
Czersk 89-650, tel. 52 398 43 80, 52 398 63 04
ODPADY CIEKŁE
Usługi Transportowo-Asenizacyjne Czesław Sabiniarz,
ul. Wrzosowa 2, 89-650 Czersk, tel. 52 398 49 64
Transport Zarobkowy Leszek Galikowski, ul. Młyńska 11,
83-210 Zblewo, tel.kom. 605 320 780
"Borex” Wojciech Borowski, Odry, ul. Księdza
Zawadzińskiego 23, 89-651 Gotelp, tel.kom. 606 265 986
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o., 89-600 Chojnice,
Plac Piastowski 27a, tel. 52 3974176
Bożena Szramka

Przyłączanie nieruchomości do kanalizacji
Pod koniec 2011r. Gmina Miejska Czarna Woda oddała do
użytku sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 15 km,
przez co umożliwiła podłączenie się do zbiorowego
odprowadzania ścieków dla ok. 330 nieruchomości. Do tej pory
z tej możliwości skorzystało tylko 120 podmiotów.
Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji jest obowiązkowe i
powinno nastąpić niezwłocznie po oddaniu sieci do eksploatacji.
Szczególnie szybko powinni skorzystać z tej możliwości
właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają wymaganych
prawem umów na wywóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni
ścieków oraz ci, którzy wiedzą lub podejrzewają, że ich pojemniki na nieczystości płynne (szamba) nie są w 100% szczelne.
W przypadku podjęcia przez gminę czynności kontrolnych
wobec nieruchomości nieprzyłączonych do kanalizacji może
okazać się to dla ich właścicieli bardzo niekorzystne finansowo.
Podobnie jak w przypadku braku umów na wywóz odpadów,
nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej podlega
karze grzywny zgodnie z art.10 ust. 2 Ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm).
Bożena Szramka

Pojemniki na odzież używaną
Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2012 r. pojemniki na
odzież używaną opróżniane będą w każdą środę, a jeżeli w środę wypadnie dzień świąteczny, to pojemniki zostaną opróżnione
dnia następnego. Prosimy mieszkańców naszej gminy o rozsądne korzystanie z możliwości oddawania zużytych ubrań. W przypadku przepełnienia pojemnika prosimy o zawiezienie worków z
odzieżą do innego pojemnika lub o przywiezienie ich w innym
terminie. Bezwzględnie niedozwolone jest pozostawianie worków z odzieżą pod pojemnikami.
Bożena Szramka
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Opieka nad zwierzętami
W związku z nasilającymi się przypadkami
niedostatecznej kontroli nad zwierzętami, Urząd Miejski
w Czarnej Wodzie przypomina, że jednym z
pod st awow yc h
o bow ią zków
m i e s z k a ńc ó w
utrzymujących zwierzęta jest zabezpieczenie terenu
nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda:

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
§ 18. ust.1 Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy
uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne /Dz. U. Nr 77, poz. 687/
lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się
prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że
pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun
sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
2) niewprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i
piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska,
3) niewprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności
do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalnooświatowych, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów przewodników,
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.
Bożena Szramka

Sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2011 rok
Gmina jako jednostka samorządowa pozyskuje środki
finansowe z dochodów oraz przychodów, które to
wraz z wydatkami oraz rozchodami tworzą w całości
budżet gminy. Budżet jest uchwalany w formie
uchwały budżetowej na dany rok i stanowi roczny
plan finansowy gminy. Dochodami gminy są dochody
własne, subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu
państwa, udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Dochodami gminy mogą być także, środki pochodzą-
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ce z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone
w odrębnych przepisach.
Planowane dochody Gminy Czarna Woda za 2011 rok
udało się zrealizować na kwotę 8.773.693 zł, co stanowi
84,95% planowanych dochodów.
Struktura dochodów zrealizowanych przedstawia się następująco:
4,35% to dochody z podatków od osób fizycznych
(indywidualnych podatników) w kwocie 381.484,94 zł,
15,63% to dochody z podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych (zakładów pracy) w kwocie 1.371.244 zł,
38,00% to subwencje ogólne w kwocie 3.334.558 zł, w
tym subwencja oświatowa - 2.803.864 zł.
23,56% to dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w łącznej kwocie 2.067.033,42 zł,
10,90% to udział gminy w dochodach budżetu państwa z
tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
(podatników indywidualnych) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (firm) w łącznej kwocie 956.179,14 zł,
7,56% to pozostałe dochody własne (dzierżawy, opłata za
przedszkole, sprzedaż mienia, usługi, odsetki od środków na rachunku bankowym, wydawane pozwolenia
na sprzedaż alkoholi i inne) w łącznej kwocie
663.194,29 zł.
WYDATKI
Wydatki planowane wg stanu na 31.12.2011 roku wynosiły 11.832.632 zł. Wykonanie wydatków za 12 miesięcy
2011 roku wynosi 11.188.950,30 zł. Wykonane wydatki
stanowią 94,56 % wydatków planowanych na 2011 rok.
Wynikiem wykonania budżetu za 2011 rok jest deficyt w
wysokości 2.415.256,51zł. Stan wolnych środków na
31.12.2011r. wynosi 149.294,78 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W roku 2011 wydaliśmy na ten cel 3.775.807 zł, co stanowi 33,75% wydatków całego budżetu gminy.
POMOC SPOŁECZNA
Wydatkowano łącznie 2.201.283 zł, co stanowi 19,67% ogółu wydatków budżetu gminy,
w tym:.
1. na świadczenia rodzinne - wydano 1.321.996 zł,
2. na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne wydano 268.641 zł,
3. na usługi opiekuńcze wydano 66.480 zł.
4. na dodatki mieszkaniowe – 167.131zł.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Na prowadzenie działalności kulturalnej w 2011r. wydano
345.360 zł, w tym dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosła 222.494 zł.
SPORT
Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wy-
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dano 161.252 zł. Z Ministerstwa Sportu otrzymano dotację
w wysokości 11.880 zł z przeznaczeniem na naukę pływania. W ramach projektu zorganizowano 27 wyjazdów na
basen, w których brali udział uczniowie klas III, IV i V
Szkoły Podstawowej oraz podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej ARKA.
W ramach realizacji zadań własnych Gmina prowadziła
zajęcia z dyscyplin: piłka nożna, piłka ręczna , tenis stołowy, karate, kajak polo. W 2011 roku dofinansowano 18
imprez sportowych organizowanych w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W zakresie turystyki dofinansowano zakup pamiątek na
''46 Ogólnopolski Spływ Kajakowy WDA 2011” -za 700 zł,
a za 2.500 zł na Zimowy Spływ Kajakowy im. Bolesława
Białkowskiego.

1. Zadania związane z realizacją programów finansowanych ze środków UE:
W trakcie roku 2011 zakończono 2 etapy zadania inwestycyjnego wieloletniego – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda ze środków Unii Europejskiej. Wydatki na realizację tych zadań w 2011 roku wyniosły 1.556.722 zł i przebiegały zgodnie z planem finansowym. W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu do budżetu wydatków
związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 116.531 zł.
2. Drogi I chodniki:
Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim została
udzielona pomoc finansowa w wysokości 452.594 zł na
budowę drogi powiatowej - ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie na długości 450 m. Całkowity koszt zadania wynosił
951 tys.zł,
Przebudowano chodniki w Lubikach i Hucie Kalnej o łącznej powierzchni 372,5 m2, materiał pochodził w większości
ze Starostwa Powiatowego w ramach utrzymania dróg powiatowych,
3. Plac zabaw w ramach programu
RADOSNA SZKOŁA:
Wybudowano bezpieczny plac zabaw dla dzieci na terenie
Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie w ramach
programu rządowego „Radosna Szkoła”. Poniesione wydatki na budowę placu zabaw w 2011 r. wyniosły 125.121
zł, z czego 63.850 zł pochodziło z dotacji.
4. Gospodarka komunalna:
Za 18.883 zł przeprowadzono remont kapitalny czterech
lokali socjalnych w budynku nr 14 przy ul. Mickiewicza
oraz wspólne pomieszczenie socjalne.
Za 8.872 zł przebudowano schody zewnętrzne do wejścia
głównego budynku Ośrodka Zdrowia oraz przeprowadzono bieżące naprawy w sanitariatach ogólnodostępnych
ośrodka zdrowia oraz zabezpieczono budynek przed przeciekami,
Za 25.625 zł przeprowadzono remont dachu nad częścią
budynku administracyjnego Urzędu, a za 3.760 zł napra-
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wiono rynny i okap dachu nad Bankiem,
Za 6.380 zł wymieniono dwa okna w pomieszczeniach Urzędu oraz okna w sali konferencyjno-sportowej,
Za 2.100 zł naprawiono i wymieniono deski na tarasach w
dwóch domkach kempingowych.
Za 66.891 zł przeprowadzono remont dachu na budynku Zespołu Szkół Publicznych. Na wykonanie remontu dachu Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 44.714 zł. zł z
rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów. W budynku
szkoły za 40.345,54 zł wykonano prace remontowe – wymieniono 12 okien drewnianych na okna plastikowe, wymieniono
drzwi do hali sportowej, zakupiono i podłączono elektryczne
podgrzewacze do wody, wykonano remont szafek uczniowskich i zakupiono nowe.
Za 15.101 zł zakupiono sprzęt i wyposażenie ( sprzęt sportowy, radioodtwarzacze, drukarka, komputer i laptop, zestaw
mikrofonów bezprzewodowych i kolumny głośnikowe),
W budynku przedszkola przeprowadzono prace remontowe
za 31.213 zł ( remont pomieszczeń do zajęć, małej sali, szatni dzieci i personelu). Ponadto za 10.062 zł w przedszkolu
uzupełniono wyposażenie ( pralka automatyczna, meble, pomoce edukacyjne i zabawki).
Za 22.400 zakupiono dla MZGKiM samochód skrzyniowy,
Przyznano dotację w wysokości 11.435 zł Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czarnej Wodzie na zakup specjalistycznego
sprzętu pożarniczego – agregatu hydraulicznego i aparatu
oddechowego. Całkowity koszt zakupu sprzętu pożarniczego
wynosił 26.900 zł, z czego 15.465 zł pochodziło ze środków
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

INFORMACJA o KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ:
Zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął
wg stanu na 31.12.2011 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania bieżące wynikające z bieżących rozliczeń
( potrącenia od wynagrodzeń za grudzień, opłaty za usługi
płatne w styczniu 2012 roku) .
Zobowiązania z zaciągniętych kredytów długoterminowych
wg stanu na 31.12.2011 roku wynoszą 3.657.030 zł, w
tym:  kredyt zaciągnięty na termomodernizację w BOŚ
21.562 zł, kredyt na termomodernizację i remonty dachów
(BS) 24.307 zł, kredyt na realizację zadań własnych (BS)
66.600,00 zł, kredyt na realizację zadań inwestycyjnych
2010 r. - kanalizacja
1.040,000 zł, kredyt na realizację
zadań inwestycyjnych 2010 r. 619.000,00 zł, kredyt z BGK
na II etap kanalizacji (wyprzedzające finansowanie)
934.560 zł, kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne w
2011 roku 951.000,00 zł. Spłata kredytów długoterminowych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Za 4.920 zł przygotowano dokumentację techniczną dla zadania „Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych przy
budynkach wielorodzinnych ul. Mickiewicza 4, 6 i 8”. Na realizację zadania w 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
5. Zagospodarowanie przestrzenne:
Za 6.500 zł wydano 15 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, za 854 zł wydano 2 decyzje inwestycji celu publicznego oraz za 70.110 zł zakończono prace nad sporządzeniem
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
6. Gospodarka odpadami:
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych i miejsc
publicznych odbywał się na podstawie zawartej umowy z firmą Koltel s.c. W 2011 roku na ten cel wydatkowano 24.949
zł, za 5.461 zł zakupiono 5 sztuk pojemników na odpady segregowane i 14 sztuk koszy ulicznych oraz akcesoria niezbędne do ich instalacji.

Wykonanie planu MZGKiM:
Planowane przychody wynosiły 2.454.251 zł, wykonanie
za 2011 rok wynosi 1.976.332 zł. Należności zakładu wynoszą 289.366 zł w tym jako należności wymagalne
25.300 zł.
Poniesione koszty za w/w okres wynoszą 2.117.088 zł z
planowanych 2.450.510 zł.
Zobowiązania niewymagalne zakładu wynoszą 297.308 zł.

Usuwanie eternitu:
W 2011 roku z terenu naszej gminy usunięto 657 m² płyt
azbestowo-cementowych (tzw. eternit). Masa odpadów wyniosła 8,27 ton. Przedsięwzięcie objęte było dofinansowaniem w 70%, tj. w kwocie 12.592 zł. Pozostała część dofinansowania, czyli 30%, tj. 5.396,66 zł pochodziła z budżetu
Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Dotacja dla MZGKiM do zbiorowego odprowadzania
ścieków wynosiła 55.363 zł.

NALEŻNOŚCI:
Należności wymagalne dla urzędu i pozostałych jednostek
organizacyjnych na 31.12.2011 roku wynoszą łącznie
471.878 zł, w tym dla MZGKiM 25.300 zł. Z tytułu dochodów urzędu bez odsetek 446.578 zł w tym: z tytułu podatków od osób prawnych 253.804 zł, z podatków od osób
fizycznych 34.514 zł, tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 145.438 zł, z tytułu
sprzedaży na raty i dzierżaw 9.785 zł, pozostałe należności 3.035 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za
2011 rok.
Przychody Biblioteki na 2011 rok wynoszą 240.627 zł, w
tym dotacja z gminy na wydatki biblioteki 222.494 zł.
Poza dotacją z budżetu gminy Biblioteka osiągnęła w 2011
r. przychody w wysokości 18.133 zł, w tym 1.100 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, pozostałe przychody stanowią wpłaty za koncerty, lekcje tańca i
zajęcia muzyczne, korzystanie z internetu, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za czynności płatnika. Wydatki Biblioteki za 2011 rok wynoszą 240.627 zł.
Na 31 grudnia należności, w tym wymagalne nie wystąpiły.
Zobowiązania występujące na 31 grudnia dotyczą zobowiązań bieżących – potrącenia od wynagrodzeń i faktury
za usługi płatne w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły.
W 2011 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów
własnych.
Barbara Kropidłowska
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30 rocznica parafii w Czarnej Wodzie
W niedzielę 29 kwietnia odbyła się uroczystość obchodów
30 lecia parafii p.w Matki Boskiej Częstochowskiej w
Czarnej Wodzie. Biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej
Wiesław Śmigiel poświęcił tablicę upamiętniającą tę rocznicę i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. W uroczystości uczestniczył pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła ks. Zygfryd Leżański, wikariusze pełniący posługę kapłańską od początku istnienia parafii oraz księża z dekanatu czerskiego, do którego parafia należy.

Kolejny sukces chóru „Cor Matris”
W sobotę 19 maja chór „Cor Matris” z Czarnej Wody zaprezentował się podczas w V Festiwalu Pieśni Religijnej,
który odbył się w zabytkowym, XIV-wiecznym kościele w
Kmiecinie (Diecezja Elbląska). Do przeglądu zgłosiło się
łącznie 19 chórów i zespołów oraz 10 solistów. Diecezję
Pelplińską reprezentowały Zespół wokalno-instrumentalny
z Piaseczna oraz czarnowodzki chór Cor Matris, który
okazał się najlepszy i zajął pierwsze miejsce. Sukces Cor
Matris cieszy tym bardziej, iż w tym roku chór obchodzi
jubileusz 30-lecia istnienia. Chór do występów przygotowali panowie Marek Szwoch i Robert Szczygielski.

Biuletyn Informacyjny
Gminy Miejskiej Czarna Woda
 demontaż istniejących nawierzchni chodników i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
 wykonanie na części gruntu nawierzchni z tłucznia,
 budowę 10 miejsc parkingowych,
 zagospodarowanie terenu zielenią: wykonanie trawników oraz nasadzeń bylin, drzew i krzewów ozdobnych,
 montaż obiektów małej architektury: ławek, koszy na
odpadki, stojaków na rowery, stolika do gry w szachy
i stołu do tenisa,
 osłonięcie płotem lamelowym miejsca gromadzenia
odpadów.
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane OELRICH z siedzibą w Więckowych, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Celem
przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie funkcjonalności
i estetyki przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu
potrzeb społecznych.

Modernizacja ulicy Słonecznej
W dniu 13.06.2012r. wyłoniono w drodze przetargu
nieograniczonego wykonawcę inwestycji polegającej na
modernizacji drogi - ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie.
Zadanie realizować będzie firma „Roboty Ziemne i
Drogowe Andrzej Tworek”, z Borzechowa. Pracę
rozpoczną się w drugiej połowie lipca, natomiast
zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia.
Modernizacja obejmuje utwardzenie drogi płytami YOMB
75 * 100 cm grubości 12,5 cm na długości 320 mb i szerokości 5,5m.

Zagospodarowanie
terenu przy ul. Mickiewicza 4,6,8
Urząd Miejski przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu ogólnodostępnego terenu zlokalizowanego przy budynkach wielorodzinnych ul. Mickiewicza 4, 6, 8 w Czarnej Wodzie wraz
z obiektami małej architektury. Wniosek o dofinansowanie
zadania złożony został w październiku 2011 roku w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Weryfikacja wniosku zakończona została podpisaniem w
dniu 4 kwietnia 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Miejską Czarna Woda
umowy o przyznanie pomocy w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Zakres robót zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia
obejmuje:

Uwierz w siebie”
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej
Wodzie realizowana jest druga edycja projektu „Uwierz
w siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i motywacji 19 kobiet bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (w tym 1 osoba niepełnosprawna) zagrożonych wykluczeniem społecznym , klientek
MOPS z Gminy Miejskiej Czarna Woda w okresie
1.01.2012 –31.12.2013, w roku 2012 – 10 osób i w roku
2013 – 9 osób. Podpisaliśmy już kontrakty socjalne z
uczestniczkami projektu w ramach których przeprowadzone będą warsztaty i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem, kurs taniego
gotowania oraz kurs autoprezentacji, kurs prawa jazdy
kat. B, kursy zawodowe oraz skierowanie i sfinansowanie nauki w szkole .
Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Barbara Gliniecka
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„Aktywna Jesień Życia”
Od 1 kwietnia w naszej gminie realizowany jest projekt
„Aktywna Jesień Życia”, który współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 20 mieszkańców naszej gminy, po 50 roku życia, którzy zostali
zakwalifikowani
podczas
rekrutacji.
W ramach projektu uczestnicy biorą udział w warsztatach
z zakresu kuchni regionalnej, rzeźby i haftu kociewskiego,
kursie florystyki, kursie komputerowym, warsztatach z
opieki nad osobami starszymi i chorymi. Ponadto dla Beneficjentów projektu zaplanowano wykłady kardiologa z
zakresu zdrowego trybu życia oraz profilaktyki chorób
serca, z historii i kultury Kociewia, a także wykład psychologa. Dodatkowo wszyscy uczestniczą w spotkaniach indywidualnych z psychologiem a także w wyjazdach studyjnych do Wirt, do Domu Opieki Społecznej oraz na basen. Projekt „Aktywna Jesień Życia” realizowany jest w
Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” i potrwa do końca września 2012 roku.
Joanna Gwizdała
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W jej trakcie można było podziwiać popisy kaskaderskie
na motocyklu. Najmłodsi widzowie otrzymali od motocyklistów lody. Podczas zlotu na polu namiotowym i poza
nim panowała wspaniała atmosfera, wszyscy korzystali
z pięknej pogody przebywając na łonie natury. Organizatorami zlotu byli: Piotr Łangowski, Adam Górnowicz,
Zbigniew Gołuński oraz Urząd Miejski.

Zapraszamy na
basen kąpielowy
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie informuje, iż od 1 lipca
2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. czynny jest basen kąpielowy mieszczący się przy ul. Mickiewicza 5 w Czarnej
Wodzie. Z obiektu korzystać można w godzinach 1000 1900, z przerwą obiadowa 1400 – 1500. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy WOPR. Zgodnie z regulaminem obowiązuje zakaz kąpieli po godzinie 1900. Opłaty za korzystanie z basenu kąpielowego:
dzieci i młodzież do lat 18 – 1,50 zł za cały dzień, dorośli – 4,00 zł za cały dzień.

Letnia szkoła Nauki Pływania

Noc Świętojańska
W sobotę 23 czerwca, w wigilię świętego Jana mieszkańcy naszego miasteczka spotkali się by wspólnie świętować najkrótszą noc w roku. O oprawę muzyczną tradycyjnie zadbali schola dziecięca i chórzyści pod kierunkiem
Pana Marka Szwocha. Ponadto wystąpił Zespół Wokalny przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury w Kaliskach.
Jak tradycja nakazuje dziewczęta przybyły z wiankami na
głowach, spośród których został wybrany najpiękniejszy.
Podczas imprezy wyróżnieni zostali Janowie, dla których
przygotowano drobne upominki i którzy jak co roku podzielili chleb świętojański. Ponieważ tegoroczna Sobótka
odbyła się w trakcie mistrzostw Europy impreza przybrała
barwy Euro, a miłośnicy piłki nożnej mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami i wygrać atrakcyjne nagrody z
logo Euro 2012. Niespodziewany deszcz nie wystraszył
mieszkańców, którzy zostali by dobrze się bawić. Po ulewie zagrała Kapela Muzycznego Niepokoju i rozpoczęła
się zabawa taneczna. Organizatorem Nocy Świętojańskiej była Miejska Biblioteka Publiczna.
Joanna Gwizdała

Drugi „Zlot nad Wdą” zakończony
W ostatni weekend czerwca na posesji pana Zbigniewa
Gołuńskiego przy ul. Starowiejskiej odbył się zlot motocyklowy, którego integralną częścią była seria koncertów
grup reprezentujących takie style muzyczne jak blues, reggae, i punk rock. Gwiazdą piątkowego wieczoru był zespół CREE a w sobotę wystąpił PROLETARYAT. Do
Czarnej Wody zjechało ponad trzysta motocykli, które w
sobotę wzięły udział w paradzie ulicami naszego miasta.

Bezpłatne zajęcia z podstawowej nauki pływania dla
dzieci z klas I ,II ,III i IV odbywają się na basenie kąpielowym od poniedziałku do piątku w godz. 1015–1100.
Rodzice mogą zgłaszać swoje pociechy osobiście w
Urzędzie Miejskim biuro nr 11 telefon kontaktowy 587
8850 wew. 39. Uwaga: Prosimy o kontakt w przypadku
gdy dzieci młodsze lub starsze zechcą wziąć udział w
zajęciach.

II Mistrzostwa w Grilowaniu
na Kociewiu
Urząd Miejski zaprasza do wzięcia udziału we wspólnym grillowaniu. Impreza ta w założeniu organizatorów
ma mieć charakter pikniku podczas którego spotkają się
miłośnicy zdrowej żywności i spędzania czasu w swojskiej atmosferze. W konkursie kulinarnym wyłoniony
zostanie mistrz grillowania, otrzyma on cenne nagrody
rzeczowe i prestiżowy tytuł.
W programie poza grillowaniem :
 Przyśpiewki kociewskie
 Zespół „Grzmiąca Strefa Cukru”
 Formacja tańca nowoczesnego
 Młodzi Wokaliści
 Baśniowy świat baniek mydlanych
 Festiwal temperatury i elektryczności
 Konkursy z nagrodami
 Zabawa taneczna z zespołem MIRAŻ
Dodatkowe atrakcje to:
 Występy szczudlarzy
 Pokaz drwala
 Konkursy sportowo-rekreacyjne
Park zabaw dla dzieci.
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"FunEnglish w bibliotece"
Zakończyła się pierwsza edycja komputerowego kursu
języka angielskiego „FunEnglish w bibliotece”. Przez cały
rok dzieci uczęszczały na zajęcia do biblioteki, podczas
których brały udział w foto-lekcjach, rozwiązywały zadania, oglądały filmy, grały w gry edukacyjne i śpiewały piosenki karaoke. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku
angielskim. Dzięki temu uczestnicy poznawali nowe pojęcia oraz utrwalali swoją wiedzę z języka angielskiego.
Kurs rozpoczął się w listopadzie 2011 roku, wówczas
chęć uczestnictwa w zajęciach zadeklarowało 25 dzieci,
natomiast ukończyło 15 z nich. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że były to ciekawe i owocne zajęcia, a poznana wiedza przydała się na lekcjach języka angielskiego . Na zakończenie dzieci otrzymały certyfikaty uczestnictwa w
Kursie Językowym. Bezpłatny kurs języka angielskiego
dla dzieci odbył się dzięki temu, iż biblioteka jest uczestnikiem Programu Rozwoju Bibliotek i uzyskała bezpłatny
dostęp do platformy FunEnglish.pl dla czytelników.
Joanna Gwizdała

„Wzorcowy System Regionalnego
Monitoringu Jakości Usług
Publicznych i Jakości Życia”
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca, dr Marzena
Czerwińska z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
w Gdańsku przedstawiła założenia „Wzorcowego Systemu Regionalnego Monitoringu Jakości Usług Publicznych
i Jakości Życia”. Jest to projekt o charakterze pilotażowym realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową w Gdańsku. Uczestniczą w nim tylko cztery
gminy Gdańsk, Słupsk, Stegna i Czarna Woda. Głównym
celem programu jest stworzenie systemu gromadzenia
informacji na temat tego, jakie obszary działania administracji lokalnej wymagają szczególnej uwagi i dostosowania do potrzeb klientów, a w jakich jakość świadczonych
usług utrzymana jest na dobrym poziomie. Wiedza na temat m.in. tego jak gimnazja funkcjonujące na ich terenie
przygotowują uczniów do testów, czy częstotliwość wywożenia śmieci jest odpowiednia, jaka jest efektywność i kultura pracy urzędu. Wiedza ta jest potrzebna, aby poprawić jakość usług publicznych świadczonych dla obywateli.
Jednocześnie System dostarczy mieszkańcom informacji
o skuteczności działań samorządu będąc swoistym instrumentem kontroli i przejrzystości działań w sferze usług
publicznych.

Lato w „Kulturalni”
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku powyżej 6 lat na
zajęcia wakacyjne, które odbywać się będą w każdy wtorek od 17 lipca od godziny 11.00. W programie gry i zabawy, zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjście na basen i plac
zabaw.
Ponadto zapraszamy wszystkich mieszkańców na
„Letnie Kino Pod Gwiazdami”. 3 sierpnia o godzinie

Biuletyn Informacyjny
Gminy Miejskiej Czarna Woda
2100 na „Kajakarni” będzie można obejrzeć film
„ Kobiety z 6. piętra”. Serdecznie zapraszamy!

Przedszkole wyremontowane
Od 7 maja, nasze przedszkolaki wróciły do swojego „żółtego” przedszkola. Bardzo się wszyscy z tego
cieszymy, „ bo wszędzie dobrze, ale u siebie najlepiej”.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za użyczenie pomieszczeń zastępczych na czas prowadzenia remontu
w placówce. Był to trudny czas dla wielu osób; rodziców, dzieci, opiekunów i personelu. Dziękujemy księdzu
Proboszczowi – Romanowi Bruskiemu, p. J. Gołębiewskiej, p. A. Nierzwickiej oraz paniom z Kulturalni: Joannie Gwizdała i Marcie Żywickiej za bardzo dobrą współpracę, zrozumienie i pomoc.
W czasie, gdy korzystaliśmy z gościny w salkach
parafialnych i Kulturalni, mogliśmy przekonać się o wielkości ludzkich serc. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Miejskiego udało się pozyskać dofinansowanie ze strony
firmy Steico oraz banków spółdzielczych ze Skórcza i
Czerska można było przeprowadzić wiele prac remontowych. Wykonano nową instalację elektryczną, w tym
oświetleniową, zamontowano nowe włączniki, gniazdka,
rozdzielnię oraz zainstalowano oświetlenie awaryjne.
Trwały również prace malarskie, a w dwóch salach położono nowe podłogi.
Rada Rodziców Przedszkola przy wsparciu kilku
darczyńców indywidualnych, którzy chcą pozostać anonimowi, zakupiła 4 nowe okna. Przeprowadzono równolegle prace porządkowo-remontowe na poddaszu
obiektu. Zlikwidowano stare pomieszczenia mieszkalne,
usunięto gruz i instalacje z lat 60.
12 czerwca 2012 roku w Przedszkolu Publicznym w
Czarnej Wodzie odbył się Piknik Rodzinny podsumowujący projekt „Taniec i muzyka dla Smyka", finansowany
przez Chatę Kociewia w ramach VII programu grantowego „Działaj lokalnie”. Impreza ta była też okazją do
podziękowania sponsorom, którzy pomogli w przeprowadzeniu remontu przedszkola po awarii centralnego
ogrzewania.
Dyrektor Przedszkola Mirosława Wróbel

Zmiana godzin pracy
Urzędu Miejskiego
Od 1 lipca 2011 roku uległy zmianie godziny pracy
Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.
Urząd jest czynny:
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.15 do godz. 15.15

