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Sesje absolutoryjne
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do końca czerwca we wszystkich jednostkach
samorządu terytorialnego muszą się odbyć sesje oceniające realizację budżetów gmin roku
poprzedniego i udzielające, bądź nie, prezydentom, burmistrzom i wójtom absolutorium.
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Stepnica zaprasza
na plażę
STEPNICA. Od 15 czerwca czynne jest kąpielisko
w Stepnicy.
Do dyspozycji jest między innymi wypożyczalnia sprzętu
plażowego i pływającego, plac zabaw i boisko siatkarskie. Na
kąpielisku działa też punkt medyczny wyposażony w defibrylator, a bezpieczeństwa wypoczywających strzegą ratownicy
z pełnymi kwalifikacjami.
Przy plaży działają punkty gastronomiczne, skorzystać
można także ze sporego parkingu.
(pp)
podziękowania .....................................................................................

Serdeczne podziękowania
księdzu proboszczowi Bogdanowi Schmidtowi
i księdzu Waldemarowi Piątkowi
za ostatnią posługę kapłańską
oraz przyjaciołom, sąsiadom i wszystkim,
którzy odprowadzili na wieczny spoczynek

śp. Antoniego Nowickiego
składają
żona oraz syn i córka z rodzinami
tekst sponsorowany ...........................................................................

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
W ubiegłym tygodniu, na jednej ze szczecińskich Uczelni odbyło się
spotkanie ekspertów ds. zarządzania projektami, przedsiębiorców,
samorządowców, nauczycieli i uczniów szkół zawodowych, którego
celem była dyskusja nad senesem wprowadzenia nowego przedmiotu do szkół zawodowych jakim byłoby Zarządzanie projektami.
Zespół Szkół Zawodowych z Goleniowa reprezentowała Pani Wicedyrektor
Wioletta Mączkowska oraz dwójka uczniów,
wśród ekspertów zaproszenia otrzymali
wykładowcy Społecznej Akademii Nauk
z Goleniowa dr Anna Drab – Kurowska,
dr Agnieszka Budziewicz – Guźlecka oraz
dr Blanka Tundys.
W toku ciekawej dyskusji ustalono,
że pomysł wprowadzenia nowego przedmiotu jest interesujący i warty realizacji.
Pomógłby on uczniom zweryfikować swoją
wiedzę teoretyczną, zdobyć doświadczenie
zawodowe poprzez realizację konkretnego
projektu, na zlecenie konkretnego przed-

siębiorstwa. Poprzez takie połączenie
świata biznesu z edukacją zawodową
można byłoby zwiększyć szanse na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych zaraz po
skończeniu przez nich kształcenia.
Dzięki zaangażowaniu w europejski
projekt PIA, mający na celu wprowadzenie
przedmiotu zarządzanie projektami do
szkół zawodowych w Polsce, Niemczech,
Szwajcarii, Czechach, Słowacji i Turcji
Zespołu Szkół Zawodowych z Goleniowa ma
szanse stania się jedną z tych placówek w
Europie, która otrzyma środki na realizację
pilotażowego programu Zarządzanie projektami w ramach zajęć pozalekcyjnych.
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Absolutorium, to - najkrócej ujmując
- akceptacja gospodarki finansowej prowadzonej w gminie przez jej organ wykonawczy (burmsitrza, wójta). Uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium rada
przyjmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady (w
przypadku Goleniowa, gdzie jest 21
radnych, większość ta wynosi 11).
W powiecie Goleniowskim sesje
absolutoryjne odbyły się już w Przybiernowie (30 maja) oraz w Osinie (21
czerwca). Zarówno w jednym jak i drugim przypadku wójtowie uzyskali absolutorium. W Goleniowie, Nowogardzie
i Stepnicy sesje absolutoryjne odbędą
się w środę 27 czerwca - w Goleniowie
o godz. 11.00, w Nowogardzie o godz.

12.00, a w Stepnicy o godz. 16.00, w
Maszewie - we wtorek, 26 czerwca, o
godz. 16.00.
Jak dotąd nie zdarzyło się w naszym
powiecie, aby urzędujący wójt czy
burmsitrz nie otrzymali skwitowania.
Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z podjęciem przez radę
inicjatywy przeprowadzenia referendum
o odwołanie burmistrza/wójta (rada nie
może odwołać wybieranych w wyborach
bezpośrednich burmistrzów czy wójtów). Aby zapowiedź ta została zrealizowana, konieczne jest podjęcie odrębnej
uchwały w sprawie przeprowadzenia
referendum, nie wcześniej jednak niż po
upływie 14 dni od sesji absolutoryjnej.
Warto jednak wiedzieć, iż odwoła-

nie burmistrza oznacza jednocześnie
rozwiązanie rady i przeprowadzenie
przedterminowych wyborów. Rzadko
kiedy więc radni na takie rozwiązanie
się decydują.
Inaczej rzecz się ma w powiecie. Tutaj
organ wykonaczy (zarząd powiatu) nie
jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich a przez radę powiatu i jeśli rada
nie udzieli zarządowi absolutorium, jest
to równoznaczne z jego odwołaniem.
Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Goleniowskiego odbyła się w czwartek,
21 czerwca. Radni pozytywnie ocenili
realizację ubiegłorocznego budżetu i
zarząd uzyskał absolutorium.
mp

Szóstoklasiści
na trójkę
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła
wyniki sprawdzianu, jaki szóstoklasiści pisali
w kwietniu. Uczniowie szkół podstawowych
z terenu powiatu goleniowskiego wypadli w
nich słabo.
Maszewo, którzy uzyskali
24,47 pkt., najsłabiej - z
Gminy Przybiernów - średnia 18,51 pkt. W pozostałych gminach wskaźnik ten
kształtował się następująco: Goleniów - 21,23 pkt.,
Nowogard - 18,94 pkt.,
Osina - 19,42 pkt., Stepnica
- 19,59 pkt.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego ogłoszone zostaną
dzisiaj, 22 czerwca.
mp

Do zdobycia było maksymalnie 40 punktów, średnia
w okręgu obejmującym województwa wielkopolskie,
lubuskie i zachodniopomorskie wyniosła 22,01 pkt., w
województwie - 21,92 pkt.,
a w powiecie - 20,57 pkt.
Tylko w dwóch gminach Maszewo i Goleniów - średnia jaką uzyskali uczniowie
przekraczała 20 punktów.
Najlepiej w tym roku spisali
się szóstoklasiści z Gminy

W ukrytej kamerze
NOWOGARD. Policjanci zatrzymali sprawców
włamania do dwóch punktów handlowych
w Nowogardzie.
Przestępcy wpadli po
skoku na punkt gastronomiczny. Trzech mężczyzn wyłamało zamek w
drzwiach wejściowych do
niego, a ich łupem padła
kasetka z pieniędzmi, w
której znajdowało się 1500
złotych. Nie wiedzieli,
bidule, że przebieg zdarzenia został zarejestrowany
przez kamerę przemysłowego monitoringu. Jeszcze
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tego samego dnia policjanci zatrzymali sprawców włamania. Przy okazji
okazało się, że tej samej
nocy okradli też sklep.
Dwóch z zatrzymanych mężczyzn było już
karanych za kradzieże i
włamania. Tym razem
odpowiedzą za popełnione
przestępstwa w warunkach
recydywy.
(pp)
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Spotkanie
w Kulicach
W dniach 9 - 10 czerwca odbyło się
II Spotkanie Kulickie poświęcone historii,
kulturze, społeczeństwu, gospodarce
i przyrodzie Ziemi Nowogardzkiej.
Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się 2 lata temu
i zainaugurowało cykl spotkań, które - jak zakładają
organizatorzy - przyczynią
się do wzmocnienia poczucia własnej tożsamości mieszkańców regionu,
kształtowania teraźniejszości i wyznaczania przyszłych
celów.
Seminarium współfinansowane było przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Współpracy Niemiecko
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- Polskiej, a głównym organizatorem prowadzącym
była Lisaweta von Zitzewitz
- Dyrektor Akademii Europejskiej w Kulicach.
W seminarium udział
wzięli między innymi przedstawiciele Urzędu Gminy
i Miasta Nowogard, Uniwersytetu Szczecińskiego,
Muzeum Narodowego i
Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie oraz mieszkańcy
ziemi nowogardzkiej.
Ewa Aberbuch

