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Planowana zmiana granic miasta i statusu gminy
Lubiki, Lubiki Małe i Huta Kalna oraz Podlesie i Kamionna są częściami miasta Czarna Woda wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Natomiast zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym i statutem gminy, Lubiki i Huta Kalna są sołectwami. W celu uregulowania tej sytuacji
planowana jest zmiana statusu Gminy Miejskiej Czarna Woda, która polegać będzie
na wydzieleniu tych miejscowości z granic miasta i przywróceniu im statusu wsi oraz
zmianę statusu gminy miejskiej na gminę miejsko - wiejską.
O statusie prawnym gmin stanowią przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Powołana regulacja stanowi, iż pod pojęciem gminy należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz
odpowiednie terytorium. Nie dokonuje ona podziału na gminy: miejskie, wiejskie oraz
miejsko-wiejskie. Podział taki został natomiast wprowadzony na potrzeby rejestru
(TERYT) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego
kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.). Stosownie do postanowień § 2 pkt 6 powołanego rozporządzenia, pod pojęciem gminy miejskiej należy rozumieć gminę o statusie miasta. W myśl zaś § 2 pkt 7 cytowanego rozporządzenia, gminą wiejską jest gmina, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie. Definicję pojęcia gmina miejsko-wiejska zawiera natomiast § 2 pkt 8 rozporządzenia,
mówiąc, iż pod tym pojęciem należy rozumieć gminę, na terenie której jedna z miejscowości posiada status miasta.
W myśl powyższego rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Lubiki, Lubiki Małe i Huta Kalna oraz Podlesie i Kamionna kwalifikowane
są jako części miasta Czarna Woda w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału
Terytorialnego Kraju (TERYT).
Możliwe jest przeprowadzenie procedury zmiany statusu gminy miejskiej na
gminę miejsko-wiejską jedynie poprzez zmianę granic miasta. Efektem tych zmian
będzie odzyskanie statusu wsi i osad, a tym samym ujawnienie w bazie danych TERYT Lubik, Lubik Małych i Huty Kalnej oraz Podlesia i Kamionnej jako odrębnych
miejscowości, a nie części miasta Czarna Woda. Jest to istotne z powodu sposobu
funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), która działa od 1 stycznia br. oraz planowanego wprowadzenia z dniem 1
stycznia 2013 roku Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika
(ZMOKU). System ten będzie służył do zasilania Rejestrów Państwowych takich jak:
PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego,
które wykorzystują dane z bazy Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Powodu-
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je to, że przyłączone w roku 1995 do miasta wsie i osady
są obecnie identyfikowane jako integralna część miasta
(dzielnica), a nie jako oddzielne miejscowości.
Opisane wyżej zmiany mogą być dokonane przez
Radę Ministrów na wniosek przyjęty uchwałą Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Huta Kalna odbyły
się 29 lutego br., z mieszkańcami sołectwa Lubiki dnia 7
marca br. Mieszkańców miasta Czarna Woda zapraszamy na spotkania konsultacyjne 20 marca o godz.
17, do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej
Wodzie.
Odzyskanie statusu wsi przez Hutę Kalną, Lubiki,
Lubiki Małe, Kamionną i Podlesie umożliwi ich mieszkańcom korzystanie m.in. z pomocy finansowej przeznaczonej
dla rolników prowadzących uprawy na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Zmiana ta nie ma wpływu na wysokość czy zróżnicowanie
podatków i opłat ustanawianych przez Radę Gminy. Nie
powoduje również skutków dla mieszkańców miasta Czarna Woda.
Roman Sikora

Zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Kamiona
Działania zmierzające do zmiany statusu gminy
są okazją do zniesienia nazwy Kamiona (pisanej przez
jedno ”n”), która po raz pierwszy została ujawniona w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT prowadzonm przez Główny Urząd Statystyczny w 2006 roku.
Na podstawie rejestrów ewidencji ludności i rejestrów ewidencji gruntów tutejszego Urzędu ustalono, że
nazwa „Kamiona” nie występuje. Nie jest stosowana w
żadnych dokumentach urzędowych. Uznaliśmy to za błędny zapis i poinformowaliśmy o tym fakcie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nazwa „Kamiona” występuje w urzędowym rejestrze miejscowości Polski z roku 1980 jako część wsi Lubiki i nazwę ta można usunąć jedynie na wniosek rady gminy w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego wykazu Głównego Urzędu
Statystycznego z rejestru TERYT z „Wykazem urzędowych
nazw miejscowości” z 1980 r. stwierdzono, że uzasadnione
jest zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Kamiona”,
aby doprowadzić stan rejestrów państwowych do zgodności ze stanem faktycznym. Jednym z wymogów formalnych
tej procedury jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. W sołectwach Hula Kalna i Lubiki konsultacje przeprowadzono na zebraniach wiejskich, w Czarnej Wodzie
zostaną one przeprowadzone na spotkaniu konsultacyjnym
związanym ze zmianą granic miasta i statusu gminy.
Roman Sikora

Sąd odrzucił skargę Gminy
w sprawie subwencji
Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 25 stycznia br. odbyła się rozprawa, na której zapadł wyrok w sprawie nienależnie pobieranych przez
Gminę Miejską Czarna Woda w latach 2006-2009 subwencji oświatowych na łączna kwotę 2,57 mln. zł. Skarga została odrzucona. Władze Gminy czekają na uzasadnienie wyroku, a po jego otrzymaniu i gruntownej
analizie podjęte zostaną kolejne kroki w tej sprawie.
Prawdopodobnie wykorzystana zostanie ostatnia możliwość działania na drodze prawnej tj. odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Decyzje wydane przez Ministra Finansów wpłynęły do
Urzędu Miasta 21 grudnia 2010 r. Urzędnicy kontrolujący
sprawozdania, wykryli nieprawidłowości w postaci niezgodnego ze stanem faktycznym przekazywania danych
o ilości uczniów z dysfunkcjami, na które przysługiwało
świadczenie pieniężne. W okresie od 2006 do 2009 r.
uprawnionych do jego otrzymywania było 10-12 osób z
orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
natomiast osoby odpowiedzialne za ich klasyfikowanie
przekazywały informacje o ok. 70 uczniach nie w pełni
sprawnych, na co w końcu zwrócili uwagę urzędnicy administracji centralnej.
Po analizie przesłanych do Czarnej Wody decyzji prawnicy stwierdzili, że Ministerstwo powinno było dopuścić
kontrolowanego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w
tej sprawie. Pozbawienie strony możliwości udziału w
postępowaniu jest naruszeniem procedury administracyjnej. Radcy wskazali, że słuszny interes Gminy leży w
tym, aby na każdym etapie prowadzenia sprawy mogła
zaprezentować swoje stanowisko, dlatego zdecydowano
o zaskarżeniu wymienionych decyzji do sądu administracyjnego.
28 kwietnia ubiegłego roku burmistrz spotkał się w Warszawie z panią wiceminister finansów Hanną Majszczyk.
Rozmowa dotyczyła działań resortu wobec samorządu,
w przypadku niekorzystnego dla Gminy rozstrzygnięcia i
wyczerpania drogi odwoławczej. W takiej sytuacji możliwe będzie rozłożenie zobowiązania na 2-3 raty.

Nasz projekt najlepszy w konkursie
W dniu 14 lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 156/118/12 zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs 01/
POKL/9.5/2011 w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5,
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.
Projekt Gminy Miejskiej Czarna Woda pod nazwą „Aktywna Jesień Życia” został najwyżej oceniony spośród ponad 300 wniosków złożonych na ten konkurs.
Program skierowany jest do 20 mieszkańców Gminy
powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, z wykształceniem zawodowym oraz średnim. Wychodzi on naprzeciw
potrzebom osób, które na spotkaniach konsultacyjnych
wskazywały jakiego rodzaju obszarami aktywności są zainteresowane.
Aby spełnić oczekiwania tej grupy, zaplanowano następujące bloki tematyczne do realizacji:
1. Zdrowie i natura
W ramach tego działania przewidziano warsztaty z florystyki , spotkania z kardiologiem, spotkania z psychoterapeutą,
wycieczkę rowerową, wyjazd studyjny do ogrodu dendrologicznego w Wirtach, spotkanie z ogrodnikiem-profesjonalistą
oraz wyjazd na basen (aerobic wodny).
2. Kociewie - tu mieszkam
W ramach tego działania zaplanowano wykłady z historii regionu i kultury Kociewia, warsztaty z zakresu kuchni regionalnej i warsztaty haftu kociewskiego.
3. Mój przyjaciel komputer
W ramach tego działania przeprowadzone zostaną szkolenia
z zakresu podstawowej obsługi komputera, programów
Word, Open Office, Excel, nabywanie umiejętności korzystania z Internetu i obsługi poczty elektronicznej.
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zebraniach mieszkańcy przedstawili swoje najbardziej istotne potrzeby. W Hucie Kalnej wypowiedzieli
się na temat przeznaczenia i sposobu wykorzystania
funduszu sołeckiego w 2012 roku. W Lubikach rozmawiali m.in. o planowanej budowie boiska sportowego,
modernizacji chodników oraz konieczności poprawy
stanu drogi powiatowej. Na obu spotkaniach burmistrz
Arkadiusz Gliniecki omówił aktualną sytuację Gminy
oraz przybliżył działania związane ze zmianą ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Informacje o nowym systemie gospodarowania
odpadami będą przewodnim tematem kolejnego wydania biuletynu). Skarbnik Barbara Kropidłowska
przedstawiła projekt budżetu w zakresie obejmującym
Sołectwa na rok 2012. Sekretarz miasta Roman Sikora przedstawił propozycje zmiany granic miasta Czarna Woda polegającą na wydzieleniu z granic miasta
sołectw Huta Kalna i Lubiki oraz zmiany statusu gminy z gminy miejskiej na gminę miejsko-wiejską, wyjaśnił powody i skutki tej zmiany oraz przeprowadził
konsultacje na ten temat z mieszkańcami sołectwa.
Wszyscy mieszkańcy obecni na obu zebraniach opowiedzieli się za wprowadzeniem przedstawionych propozycji zmian. Pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta przedstawili informacje bieżące z zakresu swego
działania oraz odpowiadali na pytania mieszkańców.
Roman Sikora

XVI Ogólnopolski Zimowy Spływ
Kajakowy na Wdzie
im. Bolesława Białkowskiego

4. Rozwój osobisty i społeczny
Kurs – opieka nad osobami starszymi, chorymi i samotnymi
wraz z wyjazdem studyjnym do domu opieki społecznej, spotkanie z psychologiem, na którym poruszane będą problemy
dyskryminacji.

Szesnasta już, edycja największej w Polsce
zimowej imprezy wodniackiej, spływu kajakowego na
Wdzie odbyła się w tym roku w Osiu w dniach 16—19
lutego. Spływ od wielu lat współorganizowany jest
przez samorządy z Czarnej Wody, Świecia i Osia.

Wartość projektu to 47 670 zł., (w stu procentach finansowany ze środków zewnętrznych) jego autorami są zastępca
burmistrza Łukasz Łangowski, dyrektor biblioteki Joanna
Gwizdała oraz pani Marta Żywicka.
Arkadiusz Gliniecki

Do Zespołu Szkół Publicznych u tegorocznych gospodarzy, zjechało w czwartek 158 uczestników reprezentujących 12 klubów w Polsce. Trasa spływu przygotowywana była na odcinek rzeki od Szlagi do Tlenia. Zalegająca na rzece pokrywa lodowa utrudniała
przeprowadzenie imprezy. Z trzech zaplanowanych
dni spływowych, bez przeszkód odbył się tylko jeden,
wyścigi kajakowe, które przeprowadzono poniżej
elektrowni Żur. Pozostały czas spływowy wypełniły m.
in. spacer doliną zamarzniętej rzeki od Błędna do Starej Rzeki, zakończony ogniskiem i grochówką, oraz
gry sportowe i rekreacyjne na sali gimnastycznej w
szkole. Tradycyjnie zorganizowano bal kajakarza. W
niedzielę 19 lutego z udziałem Senatora RP Andrzeja
Grzyba, odbyła się uroczystość zakończenia spływu
połączona z wręczeniem nagród i pucharów dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Dość niespodziewanie imprezę wygrała młoda ekipa kajakarzy z
klubu „Ważka” z Warszawy przed równie młodym ze-

Zebrania wiejskie
W dniu 28 lutego odbyło się Zebranie Wiejskie w Hucie Kalnej zwołane przez sołtys Ewę Zimnoch, a 7 marca w
Lubikach zwołane przez sołtysa Janusza Zimnocha. Na obu

społem z klubu „Neptun” z Gdańska. Głównymi organizatorami „Zimowej Wdy” są od samego początku Klub Turystów Wodnych „Celuloza” ze Świecia i Uczniowski Klub
Sportowy „Wda” Czarna Woda. Organizatorzy spływu gorąco podziękowali przybyłym na uroczystość zakończenia
imprezy przedstawicielom władz samorządowych ze
Świecia i Czarnej Wody, za pomoc w zorganizowaniu
spływu. Wielu uczestników zadeklarowało chęć wzięcia
udziału w przyszłorocznej XVII edycji Zimowej Wdy dla
której bazą będzie kompleks Zespołu Szkół Publicznych
w Czarnej Wodzie.
Ryszard Roman

Ekstremalny Rajd na Orientację
HARPAGAN
Jednym z najbardziej znanych rajdów na orientacje w Polsce jest impreza o nazwie HARPAGAN, w której zwykle
uczestniczy ok. 1000 osób. W tym roku organizatorzy
czterdziestej trzeciej edycji tego rajdu spotkali się z burmistrzem Czarnej Wody i omawiali możliwości zorganizowania imprezy na terenie
Kociewia z bazą w Czarnej
Wodzie. Strony doszły do
porozumienia i ustalono, że
odbędzie się on w dniach
20 – 22 kwietnia br. Bazą
rajdu HARPAGAN 43 będzie
Zespół Szkół Publicznych w
Czarnej Wodzie. Więcej informacji o rajdzie można
uzysk ać
na
stronie:
www.harpagan.pl

Podlodowe zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza
W dniu 26 lutego na jeziorze
Skrzynki odbyły się podlodowe
zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza Czarnej Wody. Mimo obaw organizatorów o grubość pokrywy lodowej, udało się
je przeprowadzić bezpiecznie.
Do rywalizacji przystąpiło 20
wędkarzy, po kilku godzinach
zmagań przystąpiono do ważenia i klasyfikacji ryb. Zwycięzcą
został kol. Marian Majkowski z
wynikiem 1110 pkt., dalsze miejsca zajęli Roman Gaszkowski - 1074 pkt., Ryszard Korczak - 540 pkt., Tomasz Miszewski - 488 pkt., Adam Kiedrowski - 446 pkt., Dariusz Kiedrowski - 350 pkt.
Puchary zwycięzcom wręczył burmistrz Czarnej Wody
Arkadiusz Gliniecki, czołowi zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe w postaci wędek i kołowrotków. Po zawodach
było tradycyjne ognisko i rozmowy o planach na najbliższy okres.
Stefan Wasiniewski

Awaria w przedszkolu
4 lutego br. w Przedszkolu Miejskim nastąpiło rozszczelnienie rury centralnego ogrzewania zlokalizowanej
na poddaszu i doszło do zalania wielu pomieszczeń.
Zdarzenie miało miejsce w dniu wolnym od pracy, co
spowodowało, że znaczna ilość wody wydobywając się
z instalacji i przesiąkając przez strop wyrządziła poważne szkody w salach. Po ujawnieniu awarii akcja ratownicza przeprowadzona była przez strażaków z OSP, pracowników przedszkola i MZGKiM oraz kilkunastu
mieszkańców miasta, którzy spontanicznie i bezinteresownie się do niej włączyli. Z zalanych pomieszczeń
usunięto wyposażenie i niezwłocznie przystąpiono do
osuszania. Pomocy w tym zakresie udzieliły fimy Steico
i Patbud wypożyczając nieodpłatnie specjalistyczną
aparaturę.
W czasie osuszania budynku i jego remontu zajęcia
przedszkolne odbywają się w Kulturalni dla grupy 3 i 4
latków oraz w salkach katechetycznych dla 5 i 6 latków.
Obecnie trwają prace na poddaszu, ich celem jest usunięcie starej zabudowy składającej się głównie z płyt
porowatych i likwidacja części instalacji c.o., aby w
przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji. Zalane pomieszczenia są dosuszane i wkrótce rozpocznie się wymiana przewodów elektrycznych oraz podłóg i malowanie ścian.
Łukasz Łangowski

Przekaż 1% podatku
dla strażaków z Czarnej Wody
Aby przekazać 1% podatku dla strażaków z Czarnej
Wody, w formularzu podatkowym PIT należy wpisać:
Nazwa OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Numer KRS: 0000116212
Dla kogo: OSP Czarna Woda 83-262 Czarna Woda Pomorskie.

Przekaż 1% podatku dla Klaudii
Klaudia ma 15 lat, mieszka w Czarnej Wodzie, urodziła
się z mózgowym porażeniem dziecięcym (niedowład
spastyczny, czterokończynowy). Walka z tą chorobą
jest bardzo kosztowna, potrzebne są środki na stałą rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Klaudia jest podopieczną FUNDACJI POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”. Aby przekazać 1% podatku na rzecz Klaudii wystarczy: W punkcie zeznania
podatkowego p.n. „wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP) wpisać numer KRS: 0000 186434.W punkcie
zeznania p.n. „informacje uzupełniające” zeznania należy wpisać: na rehabilitację DLA KLAUDII KASZUBOWSKIEJ (118/K). Ze strony internetowej http://www.
fundacja-sloneczko.pl można pobrać bezpłatny program
do wypełniania deklaracji podatkowej lub wypełnić i złożyć deklaracje PIT drogą internetową.

