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Zdrowego i szczęśliwego
Nowego Roku 2021

Dzień Babci, Dzień Dziadka
I

Gramy wspólnie z WOŚP

U
I

U

Dziadkowie i babcie bywają różni, lecz każdy z nich pamięta, że
jednakowo zawsze kochają wnuczęta. To samo ich cieszy, to samo
raduje: nasz pocałunek, uśmiech i słowo dziękuję.
Kochani Babcie i Dziadkowie
z okazji Waszego święta życzymy Wam wszystkiego co w życiu
najlepsze i najpiękniejsze, dobrego zdrowia i nieustającej radości
oraz miłości i samych pogodnych dni.

Akcyza!

Zapraszamy do włączenia się
w tegoroczny Finał WOŚP 2021. Będzie to
nietypowa akcja. Ze względów
epidemiologicznych nie będziemy mogli się
spotkać. Mamy jednak nadzieję, że wśród
naszych mieszkańców są osoby z gorącymi
(hojnymi) sercami.
Już od 15 stycznia 2021 na facebooku
CKiS rozpoczną się licytacje przedmiotów.

Zachęcamy również do wsparcia sztabu
poprzez wpłatę na naszą eSkarbonkę
https://eskarbonka.wosp.org.pl/hnzmvb.
Środki trafiają bezpośrednio na konto fundacji,
a każda wpłacona kwota zostanie doliczona do
rozliczenia naszego sztabu.
Więcej szczegółów w sprawie
Postomińskiego Sztabu 3272 znajduje się na
stronie internetowej www.ckis.postomino.pl
oraz u Marii Lech-Szajner tel. 59-810-89-23
turystyka@postomino.pl.

Od 01 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 01 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXVIII Sesji Rady Gminy
w dniu 23 grudnia 2020 r. radni:

§

1) zatwierdzili plany pracy rady oraz
komisji stałych Rady Gminy
Postomino na 2021 rok,
2) przyjęli „Sprawozdanie z realizacji
w roku 2019 Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Postomino
na lata 2014-2021”.
3) p r z y j ę l i G m i n n y P r o g r a m
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla Gminy
Postomino na 2021 rok,
4) podjęli uchwałę w sprawie zmiany
przebiegu drogi gminnej nr
160044Z i zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych – dotyczy
dróg wewnętrznych w m. Złakowo,

wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – dotyczy działki nr
nr 147/2 o pow. 1,2138 ha
z przeznaczeniem na realizację

5) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e

zadań własnych Gminy i dalszy
rozwój istniejącej w pobliżu
infrastruktury,
6) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyrażenia zgody na udzielenie
wyższej dotacji dla niepublicznych
szkół, w których jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki – określono wysokość dotacji
na 130 % kwoty przewidzianej na
każdego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Postomino, w okresie do
dnia 31 grudnia 2021 r.,
7) podjęli uchwałę zmieniającą
uchwałę Nr XXXIX/394/17
w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i
innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu

Szczepienia
przeciw COVID-19

przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania – dotyczy ustalenia
dotacji na poziomie 130 % kwoty
przewidzianej na każdego ucznia
w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy Postomino,
8) dokonali zmian w budżecie Gminy
Postomino na 2020 rok - po
dokonanych zmianach budżet
zamknął się dochodem
w wysokości: 64 635 734,30 zł
wydatkami: 75 254 980,30 zł,
przychodem: 13 465 790 zł,
rozchodem: 2 855 544 zł;
9) o r a z z m i a n w w i e l o l e t n i e j
prognozie finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy na 2020 rok,

Przypominamy, że pełną treść
każdej uchwały z ostatniej sesji i nie
tylko można znaleźć na stronie
biuletynu informacji publicznej gminy
Postomino pod adresem
internetowym:
www.postomino.bip.net.pl
(dział „prawo lokalne”,
zakładka „uchwały”)
10) podjęli uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Postomino - dotyczy zmian
do roku 2038.
11) uchwalili budżet Gminy Postomino
na 2021 rok – dochody
w wysokości 55 930 401,36 zł,
wydatki w wysokości
71 513 480,36, zaplanowany
deficyt 15 583 079 zł, przychody
18 505 263 zł, rozchody 2 922 184
zł,
12) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyznaczenia aglomeracji wiejskiej
Jarosławiec – aglomerację
z oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w miejscowości
Jarosławiec, tworzą miejscowości:
J a r o s ł a w i e c , J e z i e r z a n y,
Nacmierz, Rusinowo

Do Łężka nową drogą

Rejestracja na
szczepienia przeciwko
COVID-19 rozpoczyna się
15 stycznia 2021 r.

Od 15 stycznia rusza rejestracja
na szczepienia przeciw COVID-19 dla
seniorów, którzy urodzili się w roku
1951 oraz starszych. 25 stycznia
rozpoczną się szczepienia dla
zarejestrowanych seniorów. Nie
trzeba mieć żadnego skierowania,
a pacjent nie musi być zadeklarowany
do ZOZ Panorama Morska. Na terenie
Gminy Postomino został utworzony
jeden punkt szczepień:

Wspólna inwestycja Gminy
Postomino i Powiatu Sławieńskiego
dobiegła końca. Dnia 11 grudnia 2020
roku nastąpił odbiór robót
budowlanych przebudowy drogi
powiatowej Korlino – Łężek.
Symboliczną wstęgę przecięli z
ramienia Starostwa Powiatowego w
Sławnie Ewelina Sokołowska –

Panorama Morska
Leszek Haratyk
Punkt Szczepień Pieńkowo 73
tel. 506 477 647
Istnieje możliwość
zorganizowania wsparcia dla osób
wymagających transportu do punktu
szczepień. Transport może być
przeznaczony dla osób:
• posiadających aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub
N lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami.

mających trudności z dostępem do
punktu szczepień (np. osoby
starsze niemające możliwości
samodzielnego dojazdu do punktu
szczepień)
Koordynatorem gminnym
realizacji przewozów jest Paulina
•

Paź, pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, która udzieli
wszystkich informacji związanych
z zasadami organizacji transportu;
tel. 59 846 44 61 lub 570 770 196.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury
i Rozwoju, Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski, Radna Rady Gminy
Postomino Helena Żukowska, Sołtys
Korlina Agnieszka Belziuk – Znojek
oraz przedstawiciel wykonawcy
inwestycji Mateusz Laskowski Kierownik Budowy.
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Kalendarium

Bożonarodzeniowa
Dekoracja Posesji

styczeń

2021
Kiedy styczeń najmroźniejszy,
wtedy roczek najpłodniejszy.
Jak styczeń zachlapany,
to lipiec zapłakany.
Styczeń mrozem trzeszczeć musi,
wtedy chłopa plon przydusi.

I miejsce

Po raz pierwszy Centrum Kultury i Sportu w Postominie ogłosiło konkurs pod Patronatem Wójta Gminy Postomino
na najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji.
Do konkursu zgłosiło się 15
posesji. W dniu 29 grudnia 2020 r.
komisja w składzie Marek LeśniewskiDyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, Daniel PakosPrzewodniczący Rady Gminy
Postomino, Ewelina Ciróg- inspektor
ds. promocji i współpracy w UG
Postomino oraz Maria Lech-Szajnerspecjalista ds. kultury w CKiS
w Postominie dokonali oględzin
wszystkich zgłoszonych posesji.
Zgodnie z regulaminem
konkursu daną posesję oceniano pod
względem wystroju świątecznego
w obrębie całej posiadłości, iluminacji
świątecznych rozświetlających

II miejsce

Wyróżnienie

ogród/teren posesji, iluminacji
świątecznych oplatających elewacje
budynków, walory estetyczne w tym
odpowiednie utrzymanie obejścia,
oryginalność dekoracji i pomysł na
ozdobienie posesji (własne
rękodzieło, wykonane samodzielnie
z drewna, styropianu itp.)
Po długich obradach wyłoniono
tegorocznych laureatów:
• I miejsce zdobyła Posesja
Jerzego Matelaka z Łącka
• II miejsce Posesja Klaudii
Kaczorek z Wszedzienia
• III miejsce Posesja Piotra
Surmy z Nosalina

Zgodnie z regulaminem
wyróżniono 2 posesje, aczkolwiek
jurorzy mieli ochotę uhonorować ich
więcej. Wyróżnienie zdobyły posesje:
• Doroty Leśniewskiej
z Wszedzienia
• Pauliny i Pawła Surmy
z Nosalina.
Gratulujemy serdecznie
wszystkim pomysłowości w realizacji
dekoracji oraz dziękujemy za udział
w konkursie. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku będziemy mogli
podziwiać jeszcze więcej pięknie
oświetlonych i udekorowanych
posesji.

Dnia 08 stycznia 2021 roku Wójt
Gminy Postomino – Janusz Bojkowski
oraz Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Postominie – Marek
Leśniewski wręczyli dyplomy
i nagrody laureatom. Nagrodzeni
otrzymali bony do sklepu Fimal
w Słupsku, za:
• I miejsce bon o wartości 1000 zł,
• II miejsce bon o wartości 700 zł,
• III miejsce bon o wartości 400 zł
• oraz za wyróżnienia bony
o wartości 200 zł.
Wszystkich mieszkańców
naszej gminy zapraszamy do zabawy
w kolejnej edycji - 2021!

III miejsce

Wyróżnienie

Wręczenie nagród

1 stycznia (piątek)
Nowy Rok,
Światowy Dzień Pokoju,
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (środa)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
Dzień Filatelisty
8 stycznia (piątek)
Dzień Sprzątania Biurka
9 stycznia (sobota)
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia (poniedziałek)
Dzień Wegetarian
17 stycznia (niedziela)
Dzień Dialogu z Judaizmem
(obchodzony przez Kościół Katolicki)
21 stycznia (czwartek)
Dzień Babci
22 stycznia (piątek)
Dzień Dziadka
24 stycznia (niedziela)
Światowy Dzień
Środków Masowego Przekazu
25 stycznia (poniedziałek)
Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia (wtorek)
Światowy Dzień Transplantacji,
Światowy Dzień Celnictwa
27 stycznia (środa)
Dzień Pamięci Ofiar
Reżimu Hitlerowskiego,
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu,
Dzień Dialogu z Islamem
28 stycznia (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej
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Budżet gminy Postomino 2021
Drodzy Mieszkań cy Gminy,
Miło mi poinformować , ż e 23 grudnia
2020 roku na XXVIII sesji Rada Gminy
Postomino przyjęła budż et na 2021 rok.
W 2 0 2 1 ro ku b u d ż e t z a k ł a d a
dochody na poziomie ponad 55,9 mln zł,
natomiast wydatki na poziomie 71,5 mln
zł. Praca nad tegorocznym budż etem była
trudna i obarczona wieloma
niewiadomymi. Głó wnym czynnikiem
niepewnoś ci zaplanowanych dochodó w
oraz wydatkó w jest sytuacja panująca
w kraju i na ś wiecie związana z pandemią
COVID-19 i destabilizacją gospodarczą
oraz działania podejmowane przez rząd
mające na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się pandemii COVID19, w tym:
• czasowe ograniczenia prowadzenia
działalnoś ci gospodarczej, w tym
turystycznej,
• problemy z terminowymi dostawami
m a t e r i a ł ó w b u d o w l a nyc h p r z y
realizacji inwestycji,
• niż sze wpływy do budż etu gminy
podatku dochodowego.

Realizacja założ onych dochodó w
i wydatkó w moż e być zagroż ona i będzie
wymagała bież ącego monitorowania.
Konieczna moż e okazać się korekta
p r z y j ę t yc h z a ł o ż e ń b u d ż e t o w yc h
i reagowanie na moż liwe załamania na
rynku gospodarczym oraz niż sze wpływy
do budż etu.
Po m i m o t r u d n o ś c i i z a g ro ż e ń
ambitnie podeszliś my do realizacji
z a ł o ż e ń s t ra t e g i i ro z wo j u g m i ny,
zwłaszcza pod względem inwestycyjnym.
Podobnie jak miało to miejsce w latach
poprzednich na inwestycje
przeznaczyliś my znaczącą częś ć budż etu
gminy: 31,1% zaplanowanych wydatkó w
( 2 2 , 4 m l n ) . Kw o t a t a m o ż e u l e c
zwiększeniu dzięki napływowi ś rodkó w
zewnętrznych, któ re staramy się
pozyskać każ dego roku.
Mam szczerą nadzieję, ż e dzięki
aktywnemu i kreatywnemu działaniu
wpłyniemy na poprawę jakoś ci ż ycia
w gminie i w znaczący sposó b odczują to
Pań stwo w codziennym ż yciu.
Po n i ż e j p r z e d s t aw i a my n a c o
planujemy wydać pieniądze z budż etu
gminy.

Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?

55,93 mln zł – tyle wynoszą łączne dochody Gminy Postomino w 2021 r.
Największe źródła dochodów:

Budżet 2021 r. - 71 513 480 zł
dochody

środki wolne

(finansują 78,22% wydatków)

55 930 401 zł

4 135 670 zł

11 447 409 zł

Dochody
wydatki 71 513 480 zł
Wydatki

(mln zł)

25

50

75

100

Na co wydamy nasze pieniądze w 2021 roku?

71,51 mln zł

– tyle wynoszą ogółem wydatki Gminy Postomino

w 2021 roku (wydatki bieżące – 49,27 mln – 68,90%, wydatki majątkowe – 22,24 mln – 31,10%)

pozostałe wydatki
– 17,71%

kanalizacja i wodociągi – 14,26%

drogi – 4,77%

sport i turystyka
– 5,27%

gospodarka
mieszkaniowa
– 1,05%

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
– 1,39%
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
– 7,49%

podatki i opłaty lokalne – 38,98%

kredyty

(finansują 5,78% wydatków) (finansują 16% wydatków)

oświata
i wychowanie
– 20,01%

podatek dochodowy – 9,93%
gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – 6,75%
pozostałe
dochody – 6,53%

subwencja
– 11,95%

dochody z mienia
komunalnego – 2,08%

dotacje z budżetu
Unii Europejskiej – 8,38%
dotacje – 22,14%
podatki i opłaty lokalne – 21,80 mln – 38,98%
Największym źródłem dochodów budżetu
gminy są podatki: od nieruchomości, rolny, leśny
i od środków transportowych, a także opłaty:
skarbowa, targowa, miejscowa, planistyczna, za
zajęcie pasa drogowego, opłata za wyżywienie
w przedszkolach.
podatek dochodowy – 5,56 mln – 9,93% (PIT
i CIT)
Do budżetu gminy wpływa także część
podatku PIT (38,23%) płacona przez
mieszkańców gminy Postomino: 5,31 mln. Do
budżetu trafia także część podatku dochodowego
płaconego przez firmy (6,71%): 0,25 mln.
subwencja – 6,69 mln – 11,95%
Pieniądze z budżetu państwa przeznaczone
na dofinansowanie działalności oświatowej
w gminie: przede wszystkim szkół podstawowych.
dotacje – 12,38 mln – 22,14%
Pieniądze z budżetu państwa przeznacza
się na dofinansowanie działalności opieki
społecznej i wychowania przedszkolnego.

dotacje z budżetu Unii Europejskiej
– 4,69 mln – 8,38%
Lwia część bo ponad 67% pieniędzy
pochodzących z dotacji - 3,60 mln, przeznaczona
jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.
1,09 mln to dotacje na realizację projektów:
wsparcie rodziny w wychowaniu i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy oraz
funkcjonowanie żłobka gminnego.

pomoc społeczna, ochrona zdrowia,
rodzina, polityka społeczna,
żłobek – 21,30%

10,20 mln – kanalizacja i wodociągi – 14,26%
10,17 mln - tyle kosztować będzie budowa
nowych kanalizacji i sieci wodociągowych oraz ich
utrzymanie, a 0,03 mln – przekazanie środków na
rzecz Izby Rolniczej
3,41 mln – drogi – 4,77%
Tyle gmina planuje wydać na bieżące
utrzymanie, remonty, modernizację i budowę
dróg.
0,75 mln – gospodarka mieszkaniowa – 1,05%
Tyle w budżecie gminy zaplanowano
wydatków na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami oraz remonty mieszkań
komunalnych i socjalnych.
14,30 mln – oświata i wychowanie – 20,01%
Tyle kosztować będzie bieżące utrzymanie
s z k ó ł , w t y m r e m o n t y, z a k u p p o m o c y
dydaktycznych , dotacja dla szkoły niepublicznej,
pomoc materialna dla uczniów, podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli, inwestycje.

dochody z mienia komunalnego
– 1,16 mln – 2,08%
Większość dochodów z mienia
komunalnego pochodzi: ze sprzedaży, opłat na
trwały zarząd, użytkowanie, służebność, opłat
z najmu i dzierżawy oraz wpłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności.

15,23 mln – pomoc społeczna, ochrona
zdrowia, rodzina, polityka społeczna, żłobek
– 21,30%
W kwocie tej mieszczą się wydatki na
działalność Żłobka Gminnego oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki, pomoc
i w s p i e r a n i e r o d z i n y, p r z e c i w d z i a ł a n i e
uzależnieniom, profilaktyką zdrowotną.

pozostałe dochody – 3,65 mln – 6,53%
To dochody między innymi z wpłat za
wyżywienie uczniów w szkołach, rozliczenia
podatku VAT oraz odsetki od nieterminowych
wpłat.

4,83 mln – gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 6,75%
Powyższe wydatki przeznaczone są na
zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług
komunalnych, sprzątanie i oświetlenie ulic i dróg

gminnych, utrzymanie zieleni, opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami. Wydatki te obejmują
także koszty związane z rewitalizacją terenów
gminy.
5,36 mln – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 7,49%
Z pieniędzy tych finansowana jest
działalność Centrum Kultury i Sportu oraz
Biblioteki Publicznej. Budowane są oraz
remontowane świetlice wiejskie, udzielane jest
wsparcie na utrzymanie zabytków i działalność
kulturalną organizowaną przez stowarzyszenia.
0,99 mln – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa – 1,39%
Zaplanowane w budżecie gminy wydatki
pokryją koszty działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych, Straży Gminnej oraz wsparcie Policji.
3,77 mln - sport i turystyka – 5,27%
Tyle kosztować będzie utrzymanie
istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych,
modernizacja i budowa nowych, organizacja
wydarzeń sportowych, wsparcie dla
stowarzyszeń sportowych.
12,67 mln - pozostałe wydatki – 17,71%
W kwocie tej mieszczą się między innymi
wydatki na obsługę długu, plany
zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie
c m e n t a r z y, u t r z y m a n i e U r z ę d u G m i n y,
funkcjonowanie Rady Gminy i sołectw, realizacja
zadań zleconych, wpłata do budżetu państwa tzw.
„janosikowego” oraz rezerwy na nieprzewidziane
wydatki.
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22,60% wydatków ogółem
2016 przeznaczono na inwestycje,
co daje kwotę 9 411 258 zł,

Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju
Gminy są inwestycje. Każdego roku
Gmina przeznacza znaczne środki
na poprawę już istniejącej lub
budowę nowej infrastruktury i tak:

20,30% wydatków ogółem
2017 przeznaczono na inwestycje,
co daje kwotę 8 571 083 zł,

2018

49,91% wydatków ogółem
przeznaczono na inwestycje,
co daje kwotę 36 235 596 zł,

30,93% wydatków ogółem
2019 przeznaczono na inwestycje,
co daje kwotę 18 235 674 zł,
36,50% wydatków ogółem
2020 przeznaczono na inwestycje,
(plan)
co daje kwotę 27 447 496 zł,

22,24
mln zł

Inwestycje 2021
W 2021 roku na GMINNE INWESTYCJE planujemy wydać 22,24 mln złotych (31,10 % planowanych wydatków z budżetu gminy).
Tyle władze Gminy Postomino planują wydać w 2021 roku na projekty inwestycyjne. Oznacza to, że co trzecia złotówka wydana
zostanie na inwestycje gminne. Na co wydamy najwięcej pieniędzy w tym roku?

Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)
– 10 038 756 zł
1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu
– 9 011 756 zł.
2) Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Postominie
– 60 000 zł.
3) Zakupy sieci kanalizacyjnej oraz wodno – kanalizacyjnej
(Łącko, Dzierżęcin, Rusinowo) – 7 000 zł.
4) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Postomino – 200 000 zł.
5) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na
terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec – 750 000 zł.

Drogi
- 2 560 450 zł
1) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec –
Jezierzany - Nacmierz” – 200 000 zł - planowane jest
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
2) „Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo” –
928 450 zł.
3) Przebudowa dróg gminnych typu JOMB – 400 000 zł.
4) Budowa drogi Korlino – Wszedzień – 40 000 zł dokumentacja projektowa.
5) Budowa parkingu w Jarosławcu – 100 000 zł.
6) Przebudowa drogi gminnej w m. Korlino – 850 000 zł.
7) Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo – 52 000 zł dokumentacja projektowa drogi i sieci kanalizacyjnej.

Gospodarka nieruchomościami
i mieszkaniowa - 429 500 zł
1) Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku
komunalnym w m. Pieńkówko – 30 000 zł.
2) Wykupy gruntów – 399 500 zł.

Gospodarka komunalna
- zagospodarowanie terenu
– 228 400 zł
1) Budżet Obywatelski – zadania infrastrukturalne –
68 400 zł:
• „Miejsce spotkań i relaksu” – projekt zakłada
ogrodzenie terenu rekreacyjnego oraz zakup mebli
ogrodowych i ławek w miejscowości Pieńkowo,
koszt – 18 400,00 zł,
• „Dzieci naszą przyszłością” - projekt polega na
modernizacji i doposażeniu w zabawki dla dzieci
w wieku od 2 do 6 lat placu zabaw wraz
z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej
w Staniewicach oraz częściowej wymianie
ogrodzenia wokół szkoły, koszt – 50 000,00 zł.
2) Zagospodarowanie parku w m. Jarosławcu – 60 000 zł kontynuacja zadania z roku 2020 - doposażenie parku.
3) Zagospodarowanie terenu w Postominie - 100 000 zł.

Świetlice – 3 712 160 zł
Turystyka
- 2 508 649 zł
1) Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy
i Grabowej – 28 649 zł.
2) Budowa budynku usługowego obsługi ruchu
turystycznego wraz z zapleczem sportowo –
rekreacyjnym – 2 100 000 zł.
3) Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko –
280 000 zł - dokumentacja projektowa.
4) Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej
w m. Jarosławiec – 100 000 zł - dokumentacja
projektowa.

1) Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nosalin
– 1 349 160 zł.
2) Dotacja dla CKiS – 60 000 zł - modernizacja świetlicy
w m. Marszewo.
3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bylica
– 150 000 zł.
4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko
– 2 153 000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – 43 500 zł
1) Dotacje dla OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
10 000 zł.
2) Modernizacja budynku OSP w Chudaczewie
– 33 500 zł - dokumentacja projektowa.

Oświata – 16 200 zł
1) Zakupy inwestycyjne – 16 200 zł
- pomoce dydaktyczne.

Oświetlenie – 454 669 zł
1) „Budowa nowych tradycyjnych punktów świetlnych”
– 30 000 zł.
2) „Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo”
– 138 669 zł.
3) „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Letniskowej,
Bursztynowej, Wczasowej i Kapitańskiej
w m. Rusinowo” – 286 000 zł.

Inne – 2 015 900 zł
1) Rezerwa celowa inwestycyjna na inwestycje i zakupy
inwestycyjne - 2 000 000 zł.
2) Administracja publiczna – 15 900 zł.

Cmentarze - 230 000 zł
1) Modernizacja kaplic cmentarnych – 180 000 zł.
2) Budżet Obywatelski – zadania infrastrukturalne
– 50 000 zł - „Wymiana ogrodzenia Cmentarza
w Pałowie”.
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Budżet 2021: Wydatki nieinwestycyjne
- na co jeszcze przeznaczane są nasze pieniądze?
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
– 1 960 420 zł

DROGI – 850 172 zł

558 200 zł - roczne wydatki na remonty dróg.
152 000 zł – zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg,
wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym.
• 58 000 zł – konserwacja rowów i przepustów.
• 40 772 zł – zatrudnienie pracowników do pracy przy
drogach i konserwacji rowów i przepustów ora wycince
krzewów.
• 41 200 zł – sieć szerokopasmowa.
•
•

BUDŻET OBYWATELSKI
I INICJATYWY LOKALNE
– 237 970 zł

•
•
•
•
•

1 405 420 zł – oświata i wychowanie (ZSS Korlino).
20 000 zł – ochotnicze straże pożarne.
60 000 zł – działania na rzecz kultury.
260 000 zł – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
215 000 zł – wspieranie i upowszechnianie sportu.

GOSPODARKA ODPADAMI
– 2 068 109 zł
OŚWIETLENIE – 865 185 zł

•

•

•

118 000 zł - tyle wyniosą nasze wydatki na zadania
infrastrukturalne w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Ze środków tych sfinansowane zostaną zadania:
• wymiana ogrodzenia cmentarza w Pałowie,
• miejsce spotkań i relaksu,
• dzieci naszą przyszłością.

•

500 000 zł – roczny koszt konserwacji 1 273 sztuk
punktów świetlnych.
• 365 185 zł – roczny koszt oświetlenia ulic i dróg gminnych.
•

34 970 zł - tyle wyniosą nasze wydatki na zadania
społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Ze środków tych sfinansowane zostaną zadania dla
mieszkańców całej gminy:
• Gmina przyjazna seniorom,
• Nasz wspólny czas,
• Podbijamy Bornholm,
• Wyprawa na wyspę,
• Podróże kształcą i integrują,
• Cudze chwalicie swego nie znacie,
• Stop – niekontrolowanemu rozmnażaniu się kotów.

Dochody 1 323 538 zł – finansują 72,80% wydatków.
25 000 – utrzymanie i monitoring nieczynnych składowisk
odpadów i likwidacja dzikich wysypisk.
• 225 000 zł – roczny koszt oczyszczania gminy.
•

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania punktu
świetlnego wynosi 680 zł?

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z jednego
4-osobowego gospodarstwa domowego
wynosi 1 175 zł, natomiast rodzina płaci 864 zł?

POMOC SPOŁECZNA
i POLITYKA SPOŁECZNA
– 14 432 224 zł

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z 1 nieruchomości
wykorzystywanej przez część roku na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 228 zł?

85 000 zł - tyle wyniosą nasze wydatki na realizację
zadań w ramach inicjatyw lokalnych.
913 767 zł – wspieranie osób pozostających bez pracy
wykluczonych społecznie w aktywnym poszukiwaniu
pracy oraz organizacja dnia seniora.
• 1 534 121 zł – dziania w ramach pomocy społecznej.
• 11 984 336 zł - świadczenia wychowawcze, rodzinne
i wsparcie rodziny.
•

BEZPIECZEŃSTWO – 950 121 zł

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania m3 odpadów
z terenu gminy wynosi 68 zł?

Czy wiesz, że uprawniona rodzina średnio
otrzymuje świadczenie w wysokości 453 zł/m-c?

15 000 zł – wsparcie Policji w sezonie letnim.
• 324 971 zł – roczny koszt utrzymania
13 jednostek OSP na terenie gminy.
• 306 515 zł – roczny koszt usług ratownictwa wodnego
w sezonie letnim.
• 285 485 zł – roczny koszt utrzymania Straży Gminnej
• 18 150 zł – działania w zakresie obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego.
•

OŚWIATA – 11 491 127 zł

NA NAJMŁODSZYCH
PRZEZNACZAMY - 3 130 740 zł
•

ZIELEŃ I CMENTARZE
– 401 500 zł

•

2 818 417 zł – bieżące funkcjonowanie przedszkola - 251
dzieci, wpływy 437 290 zł finansują 15,52 % kosztów.
• 312 323 zł – bieżące funkcjonowanie żłobka dla 18 dzieci
– dochody 299 292 zł finansują 95,83% kosztów.
•

141 500 zł – roczne utrzymanie 9 cmentarzy gminnych.
Wpływy 43 500 zł finansują 30,74% wydatków.

•
•
•
•
•

Utrzymanie dziecka w przedszkolu – 936 zł/m-c.
Utrzymanie dziecka w żłobku – 1 446 zł/m-c.

Czy wiesz, że gmina finansuje dodatkowe
zadania oświatowe o wartości 143 120 zł, w tym:

205 000 zł – roczny koszt utrzymania zieleni koszenie
trawy, nasadzenia, pielęgnacja.
• 55 000 zł – zakup kwiatów i krzewów.

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania
jednego cmentarza wynosi 15 722 zł?

Subwencja oświatowa – 6 685 481 zł finansuje 58,18%
kosztów.
10 201 688 zł – bieżące utrzymanie szkół podstawowych
- 571 uczniów.
524 486 zł – dowożenie uczniów do szkół.
31 060 zł - dokształcanie nauczycieli.
592 552 zł – roczny koszt utrzymania stołówek dla
uczniów w szkole.
116 341 zł – pozostałe zadania oświatowe.
25 000 zł – stypendia naukowe i socjalne.
Utrzymanie ucznia szkoły podstawowej – 1 677 zł/m-c.

•

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania 1 m
zieleni na terenie gminy wynosi 1,57 zł?

1 818 109 zł – odbieranie i unieszkodliwianie odpadów od
mieszkańców, właścicieli nieruchomości
wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe oraz z terenu gminy.

2

PROGRAMY PROZDROWOTNE
I ZWALCZANIE UZALEŻNIEŃ
– 375 100 zł

•
•
•
•
•

język niemiecki – 56 160 zł/rok,
etyka – 6 480 zł/rok,
nauka pływania – 55 480 zł/rok,
stypendia socjalne – 5 000 zł/rok,
stypendia naukowe – 20 000 zł/rok.

Średnie stypendium naukowe – 172 zł.
Średnie stypendium socjalne – 135 zł.
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Nowe wyposażenie strażaków ochotników
Dofinansowanie dla OSP z WFOŚiGW
Ochotnicza Straż Pożarna w Karsinie zakupiła nowy ciężki wóz
ratowniczo-gaśniczy SCANIA za ponad milion złotych.
Zakup samochodu przyczyni się
do zwiększenia gotowości bojowej
jednostki OSP w Karsinie włączonej
do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
Samochód wyposażony jest
w najpotrzebniejszy sprzęt do
n i e s i e n i a p o m o c y. P o s i a d a
pojedynczą kabinę 3-osobową CP17,
układ napędowy 6x6, zbiornik
dwukomorowy na wodę i środek
pianotwórczy (pojemność: woda
8300 l, piana 800 l), autopompę
o wydajności 5000 l/min. Pojazd
wyposażony jest również w wysuwany
pneumatycznie maszt oświetleniowy.
Zakup samochodu finansowany
jest ze środków Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w ramach
Ogólnopolskiego Programu
Finansowania Służb Ratowniczych,
a także ze środków otrzymanych

z Gminy Postomino.
Łączny koszt zakupu
samochodu to 1 019 670 złotych.

***

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudaczewie otrzymała wsparcie
w wysokości 25 tysięcy złotych
z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach
Programu „Mały Strażak - Edycja III”.
Koszt całkowity zadania to
27 800 złotych, z czego wkład własny

w kwocie 2 800 złotych OSP
otrzymała z Gminy
Postomino w formie dotacji
celowej.
Dofinansowanie
zostało przeznaczone na
zakup sprzętu niezbędnego
podczas akcji ratowania
życia i zdrowia mieszkańców
m.in. ubrania specjalne, buty
specjalne, parawan
ochronny, węże ssawne,
narzędzie wielofunkcyjne
oraz piła tarczowa do stali i betonu.
Dodatkowo dla OSP
w Chudaczewie Gmina Postomino
zakupiła dwa kombinezony ratownicze
do pracy w wodzie za kwotę 8 500 zł.

W Wilkowicach cieszy nowa remiza

Strażacy z Wilkowic nie
dysponowali strażnicą, która mogłaby
pomieścić pojazdy i sprzęt należący do
miejscowej straży. Do tej pory do
dyspozycji mieli jedynie garaż
jednostanowiskowy, dlatego też
podjęto decyzję o budowie nowej
remizy.
Prace budowlane rozpoczęły się
w kwietniu 2020 roku, a już dziś

ochotnicy z Wilkowic cieszą się nową,
wspaniałą remizą strażacką. To
jednokondygnacyjny budynek
o powierzchni 312 m2, w którym
znajduje się garaż z 3 stanowiskami na
wozy strażackie, pomieszczenia
magazynowe, porządkowe, socjalne,
w tym aneks kuchenny i szatnia
z łazienką oraz poddasze użytkowe.
Budynek został wyposażony

w instalacje elektryczne, wodociągowe
i kanalizacyjne oraz instalację
fotowoltaiczną. Inwestycja realizowana
w Wilkowicach to także utwardzenie
placu manewrowego, wykonanie drogi
i ogrodzenia.
Część kosztów inwestycji
pochodzi z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Doposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej

Strażacy z Chudaczewa,
Staniewic i Karsina zostali doposażeni
przez Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Zachodniopomorskiego
w aparaty oddechowe, ozonatory oraz
opryskiwacze spalinowe.
Są to środki ochronne stosowane
w sytuacjach epidemiologicznych, nie
są one na standardowym wyposażeniu

Ochotniczych Straży Pożarnych.
Aparaty oddechowe stanowią środki
ochronne strażaków
przeprowadzających dezynfekcje.
Opryskiwacze spalinowe oraz
ozonatory będą służyły do dezynfekcji
pomieszczeń oraz pojazdów.
To kolejna forma wsparcia służb
w ramach Zachodniopomorskiego
Pakietu Antykryzysowego.
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szkolne

***

Stajenki betlejemskie

Przed Świętami Bożego
Narodzenia, co roku na nowo
zgłębiamy tajemnicę Narodzin Jezusa
Chrystusa, a narodził się on
w stajence, położono go w żłóbku na
sianie, między zwierzętami. Uczniowie
klasy II i III Szkoły Podstawowej

w Pieszczu wykonali stajenki
betlejemskie według własnych
pomysłów. Prace wyszły piękne
i przybliżyły Nam atmosferę
zbliżających się świąt.
M.O-G

Wieœci

szkolne

***

Wieœci

szkolne

Wielki sukces Laury i Liliany

Mam zaszczyt poinformować, że
Laura Czerwonka i Liliana Sikora
uczennice klasy Ia Szkoły
Podstawowej w Postominie odniosły
wielki sukces – wyróżnienia

w Ogólnopolskim Konkursie „Do
Wolności wyrazu” na plastyczną
interpretację wiersza „Kto Ty jesteś”
Władysława Bełzy.

Gratuluję sukcesu i życzę
dalszego doskonalenia swoich
talentów artystycznych.
Ewa Kulczak - Leśniewska

Duże, czerwone serce
Dzięki Wójtowi Gminy
Postomino Januszowi Bojkowskiemu,
czerwony pojemnik w kształcie serca
stanął przed budynkiem Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie. Wielki kosz na
nakrętki zachęca do dbałości
o segregację odpadów ale przede
wszystkim do niesienia pomocy na
rzecz innych. Nakrętki zbiera się po to,
by pokryć koszty związane z zakupem
wózka inwalidzkiego, rehabilitacji czy
sfinansowania bardzo drogiego
leczenia. Cele są różne,
najważniejsza jest chęć włączania się
do akcji.
Przedszkolaki i uczniowie klasy
„0” wrzucili już pierwsze nakrętki, teraz
czekamy na innych…
Ewelina Zięba

Zajęcia plastyczne

Dziękujemy!
Wolontariusze Szkoły
Podstawowej w Pieszczu, pragną
serdecznie podziękować za dary
płynące z Waszego serca. Zdajemy
sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy
wszystkim jest trudno, tym bardziej
doceniamy Wasze zaangażowanie
w akcję "Razem na Święta". Dzięki

Państwu, dzieci z domu dziecka
otrzymały dary najważniejsze: wiarę
w dobroć ludzkich serc, poczucie
bezpieczeństwa i świadomość, że nie
są same.
Dziękujemy i życzymy wszystkim
wszelkiej pomyślności w 2021 r.
M. B

Od marca do listopada 2020
roku w naszej szkole odbywały się
zajęcia plastyczno-rękodzielnicze
,,Stwórzmy sztukę”, w których
uczestniczyli uczniowie z oddziału ,,0”
oraz klas I-III. Na zajęciach dzieci
poznawały nowe, a także doskonaliły

i utrwalały poznane wcześniej techniki
plastyczne. Uczestnicy zajęć rozwijali
swoją wyobraźnię, kreatywność,
pomysłowość, doskonalili
umiejętności manualne. Uczniowie
kształtowali umiejętność pracy
w zespole, uczyli się organizacji

własnego warsztatu pracy oraz
ekonomicznego wykorzystywania
materiałów.
Zajęcia finansowane były przez
Urząd Gminy w ramach programu
profilaktycznego „Stwórzmy sztukę”.
Ilona Krajewska-Matyjek
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Inicjatywa lokalna...
... w Rusinowie

... w Bylicy

Na przełomie listopada i grudnia
mieszkańcy sołectwa Bylica
zamontowali urządzenia siłowni
zewnętrznej zakupione przez Urząd
Gminy Postomino w ramach inicjatywy
lokalnej za kwotę 5000,00 złotych.
Wysprzątali również teren wokół
przystanku, placu zabaw i koło

ś w i e t l i c y. W i m i e n i u w ł a s n y m
i wszystkich, którzy w przyszłości będą
z tych urządzeń korzystać serdecznie
dziękuję tym, którzy znaleźli czas
i pomogli w pracach.
Sołtys Sylwia Bogdańska.

... w Wilkowicach

W miejscowości Rusinowo
w ramach Inicjatywy Lokalnej
wymieniliśmy krzyż znajdujący się
przy Kościele, poprzedni bowiem
wykonany został w 1985 roku i upływ
lat spowodował jego znaczne
zniszczenie.
Nowy dębowy Krzyż będzie
służył kolejne lata. Posprzątaliśmy
także teren wokół Kościoła oraz placu

rekreacyjnego. Całość wygląda teraz
schludnie i estetycznie.
W ramach Inicjatywy Lokalnej
Gminy Postomino zakupiliśmy też
sprzęt nagłaśniający z mikrofonem
bezprzewodowym, który umili nam
i ułatwi przeprowadzanie imprez
w 2021 roku.
Bardzo dziękuję Radnemu,
Radzie Sołeckiej, członkom NKGW

... w Chudaczewie

W 2020 roku mieszkańcy
Wilkowic w ramach „Inicjatywy
lokalnej” zakupili 2 zestawy ławek ze
stołem, pomalowali i oplandekowali
wiaty. Zakupili i obsadzili krzewy
ozdobne na wsi, a ławki obsypali
dekoracyjnym kamykiem. Projekt pn.

„Malownicza Wiata w Wilkowicach”
zrealizowano w ramach „Inicjatywy
Lokalnej” z budżetu Gminy Postomino.
Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do zrealizowania tej
inicjatywy.
Daniel Pakos

... w Korlinie

Mieszkańcy Łężka zakończyli
realizację inicjatywy lokalnej. Zostały
zakupione nowe zestawy(ławki i stoły)
oraz zostało zmodernizowane miejsce
na ognisko. Wszystko to na pewno
posłuży nam na bardzo długi czas.

Chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim mieszkańcom
za zaangażowanie podczas realizacji
inicjatywy.
Sołtys sołectwa Korlino

Inicjatywa Lokalna w 2020 r. pn.
„Modernizacja i renowacja obiektów
kultu – krzyż przydrożny i jego
ogrodzenie oraz krzyż znajdujący się
na cmentarzu w Chudaczewie” została
zrealizowana.
W ramach inicjatywy lokalnej
finansowanej ze środków budżetu
G m i n y, p r z y z a a n g a ż o w a n i u
mieszkańców, wymieniono krzyż
znajdujący się na cmentarzu
komunalnym w Chudaczewie. Upływ
lat spowodował jego znaczne
zniszczenie, co zagrażało osobom
odwiedzającym swoich bliskich. Dzięki
wspólnej pracy, został usunięty ''stary''
krzyż, a na jego miejscu postawiono
nowy.
W ramach projektu
wyczyszczono i odświeżono również

krzyż wraz z jego ogrodzeniem
znajdujący się przy drodze
wojewódzkiej w centrum miejscowości.
Zakupiono lampy solarne, które
głównie będą rozświetlać te dwa
obiekty kultu.

oraz mieszkańcom Sołectwa za
pomoc w realizacji zadania, za
wspólny trud i pracę na rzecz naszej
społeczności.
Dzięki takim projektom,
finansowanym przez Gminę
Postomino nasze miejscowości mogą
się rozwijać oraz pięknieć.
Sołtys Mateusz Chruszcz
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Rewitalizacja szansą na aktywną integrację
Pomyślnie zakończono projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”
w dwóch miejscowościach Gminy Postomino, nad którym nadzór prowadziło
Koło Gospodyń Wiejskich „Aksamitki” we Wszedzieniu.
Przy współpracy z Gminą
Postomino w miejscowości Pieszcz
realizowany został projekt pn.
„Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Pieszczu”, zaś w Królewie projekt pn.
„Odnowienie i doposażenie świetlicy
wiejskiej w Królewie”. W ramach
realizacji przedsięwzięcia
w miejscowości Pieszcz wybudowano
nową kuchnię kaflową, wyposażono
pomieszczenia kuchenne w nowy
sprzęt: zmywarkę, stół nierdzewny i stół
ze zlewem i szafkami, zakupiono grill
ogrodowy na trójnogu i maszynę do
popcornu. Natomiast w Królewie
odnowiono i doposażono
pomieszczenie kuchenne, salę, toalety
oraz kotłownię świetlicy wiejskiej.

Pomocne serca
16 grudnia 2020 roku w pięciu
miejscowościach naszej gminy
(w Postominie, Pieszczu,
Staniewicach, Jarosławcu
i Korlinie) ustawione zostały
metalowe serca na nakrętki.
Do wielkiego serducha wrzuca się
nakrętki, które później są zamieniane na
złotówki, a te przekazywane na
szlachetny cel.
Zachęcamy wszystkich do
włączenia się do akcji.

Siatkarze z UKS Czarni Pieszcz
uczcili pamięć o koledze...
Siatkarze Uczniowskiego Klubu
Sportowego Czarni Pieszcz od 5 lat
corocznie rozgrywają turniej
poświęcony pamięci Pawła
Wojciechowskiego, wieloletniego
reprezentanta i przyjaciela z zespołu.
W tym roku w związku z panującą
sytuacją odbył się on w skromniejszej

odsłonie. We wtorek 22 grudnia br.
rozegrano mecz, w którym rywalizowały
dwa zespoły składające się wyłącznie
z zawodników klubu z Pieszcza.
Był to ostatni mecz rozegrany
w tym sezonie. W związku z panującą
pandemią zawodnicy UKS Czarni
w roku 2020 rywalizowali jedynie

w dwóch turniejach wyjazdowych
w Sławnie i w Ustce, gdzie zajęli kolejno
III i II miejsce.
„Klub działa dzięki dofinansowaniu
i współpracy z Gminą Postomino"

Doprowadzono ciepłą wodę do kuchni
i toalet, pomalowano pomieszczenia,
wymieniono oświetlenie, zakupiono
nowe meble i drzwi do kuchni oraz
głośnik bezprzewodowy i grill na
trójnogu.
Zadanie zrealizowano przez
Koszalińską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja
szansą na aktywną integrację”.
Dofinansowano ze środków UE
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja
szansą na aktywną integrację”.
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zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

strona

Straż Gminna
przypomina!
Odśnieżanie chodnika to obowiązek, który wynika z treści rozdziału
5 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz uchwały Rady Gminy.

W związku z powyższym
właściciele nieruchomości, którzy
jeszcze nie złożyli zgłoszenia
zbiornika bezodpływowego
nieczystości płynnych (szamba) lub
przydomowej oczyszczalni
ścieków, proszeni są o zrobienie
tego niezwłocznie dostarczając
wypełniony odpowiedni druk do
Urzędu Gminy w Postominie (druki
zgłoszeń znajdują się na stronie BIP
www.postomino.bip.net.pl).
Właścicielu nieruchomości
pamiętaj!
Zgodnie z przepisami prawa,
każdy właściciel nieruchomości ma
obowiązek przyłączenia jej do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub
wyposażenia nieruchomości
w szambo albo przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone
w przepisach (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z d n i a 1 3 w r z e ś n i a 1 9 9 6 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Dz. U. z 2019 r., poz. 2010
z późn. zm.). Odprowadzanie
nieczystości ciekłych inaczej niż
sposobami opisanymi powyżej jest

karalne, niezależnie od tego, gdzie są
one wylewane, tj.: do rowu, na pole
rolne, czy też na własne podwórko.
Proceder ten stanowi wykroczenie,
które podlega karze grzywny nawet do
5000 zł.
Kto może wywozić ścieki?
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą
w Postominie, bądź każda inna firma,
która świadczy usługę wywozu
ścieków oraz która posiada
zezwolenie Wójta Gminy Postomino

na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Ponadto firmy mają obowiązek
podpisania z Państwem umowy na
odbiór nieczystości ciekłych
i wystawienia Państwu rachunku bądź
faktury Vat za odebrane nieczystości
ciekłe. Potwierdzenia wywozu
ścieków lub osadów ściekowych
przydadzą się w razie kontroli
pracowników UG oraz SG.

Modernizacja placów zabaw

Według zapisów ustawy
właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do uprzątnięcia błota, śniegu oraz
innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości.
Obowiązek ten powinien być
realizowany przez odgarnięcie
i spryzmowanie zgarniętego błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
w miejsce nie powodujące zakłóceń

Aktualizacja informacji
o azbeście

Zbliża się termin składania
przez osoby fizyczne aktualizacji
informacji o posiadaniu wyrobów
zawierających azbest.
Informację należy sporządzić
w dwóch egzemplarzach:
• jeden egzemplarz przekazuje się
w wersji papierowej do urzędu
gminy,
• drugi egzemplarz przechowuje się,
przez okres jednego roku do czasu
sporządzenia kolejnej aktualizacji.
Dzierżęcin

Kanin

Kłośnik

Złakowo

W 2020 roku Centrum Kultury
i Sportu w Postominie wykonało
modernizację kolejnych placów zabaw
na terenie gminy Postomino.
W Dzierżęcinie, Kaninie, Złakowie
i Kłośniku usunięto drewniane

elementy placu zabaw i postawiono
nowe, metalowe, kolorowe zestawy
zabawowe.
Place zabaw uzyskały też nowe
ogrodzenia panelowe.

w ruchu pieszych lub pojazdów,
umożliwiając ich zebranie przez
zarządcę drogi. Niedopełnienie
obowiązku zagrożone jest karą
grzywny. Ponadto, należy mieć na
uwadze, że jeśli na takim
nieodśnieżonym chodniku zdarzy się
wypadek to poszkodowana osoba
może żądać na drodze cywilnej
zadośćuczynienia.

Termin złożenia informacji
upływa z dniem 31 stycznia 2021 roku.
Wzór formularza informacji
można pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy w Postominie:
https://postomino.bip.net.pl/?c=552
lub otrzymać w siedzibie urzędu
w biurze obsługi interesanta.

Nowe oblicze krzyża

Wszystkim korzystającym
z nowej infrastruktury życzymy udanej
zabawy.
MLSZ

W dniu 20.12.2020 został
poświęcony krzyż we Wszedzieniu
przez ks. Andrzeja Bagińskiego. Nową
figurę Jezusa na krzyżu ufundowali
mieszkańcy. Projekt pod nazwą
„Przydrożny krzyż we Wszędzieniu”

zrealizowano w ramach „Inicjatywy
lokalnej” z budżetu Gminy Postomino.
Dziękuję wszystkim którzy przyczynili
się do zrealizowania tej inicjatywy.
MLSZ
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Podzielmy się książką

Biblioteka Publiczna
w Postominie bierze udział w akcji
Mlecznej Kanapki pt: "Przerwa na
wspólne czytanie". Akcja ma na celu
wspieranie małych bibliotek, w których
brakuje książek dla dzieci.
Zbieramy pełnowartościowe,
czyste książki dla dzieci w wieku 2-14
lat. Akcja trwa do 24 stycznia. Za
przyniesione książki, każdy otrzyma
zakładkę oraz dyplom od organizatora

GOPS
Postomino

„Biblioteka Bezglutenowa”

akcji Kinder. W naszej bibliotece
czekają kartony do uzupełnienia.
Wszystkie biblioteki biorące
udział w akcji otrzymają nagrody
w postaci puf oraz zestaw książek
z dedykacją autorów – Michała
Rusinka, Sylwii Stano i Zosi
Karaszewskiej, a 5 pierwszych
bibliotek ma szansę na spotkanie
autorskie.
Podzielmy się książką.

Biblioteka Publiczna
w Postominie wzięła udział w konkursie
„Biblioteka Bezglutenowa” który
powstał z inicjatywy firmy Good Books
oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Celem konkursu jest
rozpowszechnianie wiedzy na temat
celiakii i diety bezglutenowej poprzez
bezpłatne udostępnianie bibliotekom
wydawnictw o tej tematyce.
Biorąc udział w konkursie nasza
biblioteka zdobyła komplet książek
i poradników o tematyce
bezglutenowej.
Zapraszamy do korzystania,
tematyka bezglutenowa już dostępna
na naszej półce.

Harmonogram
wypłat

ZŁÓŻ WNIOSEK
NA NOWY OKRES
ŚWIADCZENIOWY

500+

od 1 lutego

od 1 kwietnia

wyłącznie wnioski
elektroniczne

wnioski papierowe
oraz elektroniczne

People photo created by prostooleh

500+
UWAGA!

NOWY OKRES
ŚWIADCZENIOWY BĘDZIE TRWAŁ
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jak złożyć wniosek elektroniczny? Za pomocą:
Pla ormy Usług
Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
(PUE ZUS)

Portalu informacyjnousługowego Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej- Emp@ a
(empa a.mrpips.gov.pl)

Elektronicznej Pla ormy
Usług Administracji
Publicznej – ePUAP
(h p://epuap.gov.pl/)

Świadczeń Rodzinnych,
Funduszu Alimentacyjnego
i Świadczenia Wychowawczego – 500+
w Banku Spółdzielczym
w Postominie na 2021 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

19-21 styczeń 2021 r.
23-25 luty 2021 r.
23-25 marzec 2021 r.
20-22 kwiecień 2021 r.
19-21maj 2021 r.
22-24 czerwiec 2021 r.
20-22 lipiec 2021 r.
18-20 sierpień 2021 r.
21-23 wrzesień 2021 r.
19-20 październik 2021 r.
23-25 listopad 2021 r.
15-17 grudzień 2021 r.

bankowości
elektronicznej

Kalendarium

500+
Złożenie wniosku

Rozpatrzenie i wypłata

od 01.02.2021
do 30.04.2021

do 30.06.2021

od 01.05.2021
do 31.05.2021

do 31.07.2021

od 01.06.2021
do 30.06.2021

do 31.08.2021

We Wszedzieniu „ulepili” bałwana
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Babcia

Kącik
poetycki

Korzenie
„Wspaniali sąsiedzi”

rośliny zapuszczają korzenie
umacniają się w ziemi głęboko
można je przesadzać do pewnego czasu

Rzeźba czasu
Zasłuchana w białą ciszę
Baśniowe królestwo otulone białym futrem
śpi spokojnie.
Idę śnieżną aleją.
Po obu stronach drzewa otulone szadzią
jak strażnicy, co bronią dostępu
do swej królowej.
Odpoczywa w śnieżnym pałacu.
Wypuściła na wiatr lekkie srebrne tancerki
co gęsto ukośnie wirując
zastygają na włosach, ubraniach
idących akurat wędrowców.

"Hen daleko za mgłą
jest rodzinny mój dom..."
Innych ma dziś właścicieli.
Dom pełen wspomnień
rozmów i śmiechu.
Zapomniane sekrety
pokryła patyna czasu.
Tamto życie nie wróci już
rodzice poszli do nieba.
Dwaj młodsi bracia
odeszli za wcześnie.

W murach tego domu
zastygło dzieciństwo
Zaczarowane królestwo zasłuchane w białą ciszę tęsknoty i marzenia
żyje pulsem zimowego dnia.
wyrzeźbiły przyszłość.
Jadwiga Michalak
Jadwiga Michalak

wrastamy jak rośliny w krajobraz dzieciństwa
wracamy w myślach choć z drugiej półkuli

Każdy chciałby mieszkać,
z ludźmi wspaniałymi.
To nasi sąsiedzi,
są właśnie takimi.

tam się zaczęło życie
na tej wsi mocniejszy nieba lazur
a słońce promieniami
obejmuje całuje jak matka

Nawet bez proszenia,
wiedzą o co chodzi.
Bardzo się starają,
by życie osłodzić.

sny i marzenia malują obrazy

Co dzień nam sprawiają,
wiele niespodzianek.
My się radujemy,
znowu miły ranek.

utrudzeni wędrowcy
z bocianim gniazdem jaskółką
wracają z wiosenną nadzieją
by dotknąć tej ziemi dorodnej
zachłysnąć się czystym powietrzem
napić się wody ze źródła

Życzenia od kapeli

Kiedy wychodzisz do pracy
Dzieci zostawiasz Ty jej.
Niechaj się kręci ten robot.
Niechaj się kręci przez dzień.
Babciu weź koszyk do miasta
Kup chlebek, serek i gruszki.
Tylko się nam nie wykręcaj,
że Cię dziś bolą twe nóżki.
W kącie fotelik bujany
To jest dla Babci kupiony
Niechaj się zięć pokołysze
Bo on jest bardziej zmęczony.
Kiedy się śrubka wykręci
wolniej się kręcić zaczyna.
Wtedy się wszyscy pytają
Babciu cóż to za przyczyna.

Lata upływają,
wciąż się szanujemy.
I za ten stosunek,
sobie dziękujemy.

na całym świecie tak nie pachnie bez
nie ma piękniejszych drzew
co skrywają w szumie swych liści
niezwykłe przodków historie
Jadwiga Michalak

Kiedy masz Babcie w swym domu
życie Ci płynie ok
Bo to jest robot bezpłatny,
który się kręci co dzień.

Serdeczne uśmiechy
i podziękowania
– zgodna i przyjazna
Henryka Tychończuk się kłania

Nie daj się babciu nakręcać
choć z nami tu do zespołu.
Dwadzieścia lat Ci ubędzie
Zapomnisz o troskach w domu.
K.B. Kapela Pieńkowianie

Ogłoszenia, kondolencje
Poszukujemy opiekunki dla starszej Pani, która jest sprawna.

Życzymy Wam Nowego Roku
pełnego optymizmu, radości,
szczęścia i powodzenia.
Niech w nadchodzącym roku 2021
spełnią się Wasze wszystkie marzenia!
„Kapela Pieńkowianie”

Praca na 2 godziny dziennie.
Proszę dzwonić pod numer 602 603 401.

Wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział
w pogrzebie mojego męża

Zdzisława Szymanka

„Orszak Kolęd” w Łącku

składam serdeczne podziękowania
żona z dziećmi.

Serdecznie podziękowania
Rodzinie, Sąsiadom i Przyjaciołom
za udział w ostatnim pożegnaniu

Śp. Kazimierza Wiśniewskiego
z Jezierzan
składa żona i córki

„Kochać Cię było łatwo, zapomnieć niemożliwe”.
Tradycyjnie co roku 6 stycznia od
ponad 13 lat w całym kraju jak i za
granicą odbywają się Orszaki Trzech
Króli.
Dzięki wsparciu Ogólnopolskiej
Fundacji "Orszaków Trzech Króli",
w Parafii Łącko po raz pierwszy
Orszak zorganizowano w roku 2020
i miał on się odbywać co roku.

Jednak ze względu na panująca
pandemię koronowirusa (COVID-19)
zamiast Orszaku Trzech Króli odbył się
"Orszak Kolęd".
Udział w wydarzeniu wzięła
ograniczona ilości parafian wraz
z proboszczem i oczywiście
wspaniałymi, dostojnie ubranymi
Trzema Królami. Przy śpiewaniu kolęd

przygrywał nam Pan na akordeonie.
Mam nadzieję, że w roku 2022
będzie można zorganizować Orszak
Trzech Króli wędrując w prawdziwym
orszaku w obecności wielu parafian,
bez ograniczeń. Do zobaczenia za rok.
Z kolędowymi pozdrowieniami
B.B

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze mojego Męża

Ś.P. Krzysztofa Ugorskiego
i uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą naszej
rodzinie w tym trudnym czasie.
Żona z rodziną
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Gminne wspomnienia - rok 2020 za nami
Styczeń 2020

1

I Orszak Trzech Króli w Łącku

W Szczecinie odebrano promesę w związku
z uzyskaniem przez gminę dofinansowania na
utworzenie i funkcjonowanie
żłobka gminnego w Jarosławcu.

3

Luty 2020

Podpisanie umów
na działania kulturalne i sportowe

Zimowisko

Marzec 2020

6

14 lat Wikinga

Marzec 2020

Marzec 2020

Dzień Kobiet w CKiS

Kwiecień 2020

9

Dystrybucja maseczek

Kwiecień 2020

10

I zdalna Sesja Rady Gminy

7

Ograniczenia w Urzędzie COVID-19

4

Luty 2020

5

Dzień Sołtysa

2

Luty 2020

Marzec 2020

8

Maj 2020

11

Zdalna Szkoła+

Maj 2020

Wirtualny Test Coopera

12

Czerwiec 2020

styczeń 2021

13

Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi
gminnej w m. Pieńkówko”

Czerwiec 2020

14

Wybory Prezydenckie

Lipiec 2020

Utworzenie szkółki kolarskiej
na terenie naszej gminy

Sierpień 2020

strona

17

Wrzesień 2020

15

Wrzesień 2020

18

19

Wrzesień 2020

21

Październik 2020

22

Zmagania piłkarskie sołectw

Listopad 2020

23

10 miejsce
w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej

Wielkie otwarcie w Pieńkowie

16

Październik 2020

Odbiór nagrody za zajęcie X miejsca
w Polsce w rankingu
Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota

105. urodziny naszego mieszkańca
Józefa Cabana

Otwarcie Pierwszego Gminnego Żłobka

Jednogłośne Absolutorium

Lipiec 2020
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20

Dziękowaliśmy za zebrane plony

Mimo wielkich trudności rok 2020 minął pozytywnie. Udało się zrealizować większość założeń.
Teraz mocno trzymamy kciuki za jeszcze lepszy rok 2021...

Grudzień 2020

24

Zakończono prace przy OSP Wilkowice
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Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2021

Styczeń 2021
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

4

11

18

25

5

12

19

26

7
(czwartek)

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo

WTOREK
Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz

ŚRODA
Górsko, Korlino, Królewo,
Marszewo, Postomino, Złakowo
Wykroty, Królewko

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Obo
wią
segr zkowa
eg
odpa acja
dów
!

Odp
a
zmie dy
są od szane
co 2 bierane
tygo
dnie

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

szkło

papier

WTOREK
Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz

ŚRODA
Górsko, Korlino, Królewo,
Marszewo, Postomino, Złakowo
Wykroty, Królewko

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 12, 26 i odpady biodegradowalne: 13, 27.

Odpady budowlane: 9, 23 i odpady biodegradowalne: 10, 24.

PAMIĘTAJ!!! Pojemniki/worki należy wystawić przed posesją w dniu wywozu (przed godz. 7:00)

Reklamacje

Płatności

Stawka:
18 zł
za osobę / miesiąc

Numer rachunku bankowego do opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Postominie
98 9315 0004 0021 2012 2000 0410

W celu usprawnienia i usystematyzowania procesu zgłaszania reklamacji dotyczących usługi
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Postomino należy zgłaszać je
na adres e-mail: ug@postomino.pl (jeżeli jest to możliwe przesyłając również zdjęcia
potwierdzające zaistniałą sytuację) bądź telefonicznie pod nr 59 846 44 47.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 12.01.2021 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: 94 340 35 98

Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: 59 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl

Napisz artykuł:
Wszelkie materiały, artykuły prosimy
nadsyłać w formie elektronicznej na adres
e-mail: szept@postomino.pl

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do zmiany
tytułów oraz przeredagowań nadesłanych
materiałów.
Egzemplarz bezpłatny,
nakład 2000 egz.

