INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 21 grudnia 2006 r. do 23 lutego 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 37 zarządzeń:
1. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego (jako jednostka budżetowa) Urzędu Miasta
i Gminy Czaplinek na 2007 r.,
2. w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Czaplinku,
3. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek
na 2007 r.,
4. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2006 r., dot.
przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w planach finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych;
5. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Szlońskiej – Spirin Sekretarza Gminy do załatwiania
spraw w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek,
6. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących z inwestycji tj. wyposażenie służące
doposażeniu punktów przygotowania i wydawania posiłków w Gimnazjum , Szkole Podstawowej
i Zakładzie Budżetowemu Przedszkoli;
7. w sprawie przyjęcia w roku 2006 r. do ewidencji Urzędu Miasta i Gminy środków trwałych
pochodzących z inwestycji; zwiększenie wartości budynku Przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej
5b, budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i Młyńskiej;
8. w sprawie przejęcia w roku 2006 r. do ewidencji Urzędu Miasta i Gminy środków trwałych
pochodzących z inwestycji; przyłącze kanalizacyjne inwestycji „Budowa przyłącza
kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 20 w Czaplinku”;
9. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2 zarządzenia,
10. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w składzie:
- Agnieszka Kałamajska - Przewodniczący (pracownik UMiG)
- Grażyna Grzonkowska - członek (pracownik Niepublicznego ZOZ Eskulap)
- Grażyna Juszczyk
- członek (pracownik Sz.P. w Czaplinku)
- Andrzej Kilichowski
- członek (pracownik Komisariat Policji w Czaplinku)
- Jolanta Laaser
- członek (pracownik Zespołu Szkół w Czaplinku)
- Anna Ławrynowicz
- członek (pracownik Gimnazjum w Czaplinku)
- Małgorzata Machla
- członek (pracownik MGOPS w Czaplinku)
- Wiesław Runowicz
- członek (Grupa zadaniowa Pomóż Mi)
- Zygmunt Skibicki
- członek (Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst”)
- Halina Wasylów
- członek (pracownik Niepublicznego ZOZ Medyk),
12. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 3 zarządzenia,
13. w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
w obiektach należących do zasobów Gminy,
14. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej.
15. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2006 z dnia 2 października 2006 r. dot. ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
16. w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na
rok 2007,
17. w sprawie organizowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
interwencyjnych i robót publicznych,
18. w sprawie nadzorowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac społecznie
użytecznych,

19. w sprawie oczyszczania i porządkowania ulic, odśnieżania i posypywania ulic gminnych i
powiatowych (w mieście – porozumienie ze starostwem) oraz eksploatacji kanalizacji
burzowej na terenie miasta Czaplinka,
20. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
21. w sprawie przekazania wyposażenia dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury; przekazano
używany fotel z przeznaczeniem na licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy;
22. w sprawie zbycia majątku ochrony przeciwpożarowej, będącego w posiadaniu Gminy
Czaplinek – 2 zarządzenia.; przekazano wyeksploatowany samochód pożarniczy STAR 25 z
OSP Broczyno w formie darowizny Salezjańskiemu Ośrodkowi Wychowawczemu św. Jana
Bosko w Trzcińcu, oraz samochód pożarniczy Żuk A09 z OSP Trzciniec Muzeum
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach,
23. w sprawie zasad rozliczania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta i Gminy.
24. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta i Gminy na 2007 r. na
którym zgromadzone zostały m.in. środki z darowizny (nieznanego sponsora) przekazanej na
zorganizowanie imprezy świątecznej, noworocznej dla osób starszych z terenu Gminy
Czaplinek;
25. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek” oraz „zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”,
26. w sprawie przekazywania w roku 2007 rat dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji
kultury i środków finansowych dla jednostek budżetowych,
27. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań,
28. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach
oświatowych Gminy Czaplinek na 2007 r.,
29. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia w jednostkach oświatowych gminy Czaplinek w 2007 roku,
30. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w składzie:
- Marzena Kowalska – Przewodnicząca (pracownik MGOPS w Czaplinku)
- Czesława Narewska – Sekretarz (pracownik ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku)
- Helena Mierzejewska – Członek (pielęgniarka środowiskowo-rodzinna)
- Danuta Sobkowska
– Członek (pielęgniarka środowiskowo-rodzinna)
- Zbigniew Witasek
– Członek (pracownik UMiG w Czaplinku).
Komisję Mieszkaniową powołano do opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu na
lokale mieszkalne. Komisja wspólnie z Komisją Rady Miejskiej do dnia 31 marca 2007r.
dokona aktualizacji listy przydziału mieszkań komunalnych, która stanowić będzie podstawę
do przydziału wolnego lokalu mieszkalnego;
31.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek z dnia 22
stycznia 2007 r. dot. realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2007 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizacje tych zadań (zmieniono wymagania
dot. załączników do ofert),
32. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek w składzie:
- Zenon Giwojno
- Przewodniczący
- Izabela Kolczyńska
- Z-ca Przewodniczącego
- Margot Niedziela-Suszek - członek
- Józef Podstawski
- członek
- Mieczysław Smyk
- członek
33. w sprawie przekazania środka trwałego pochodzącego z inwestycji; przekazano Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Czaplinku przyłącze kanalizacyjne powstałe w wyniku prowadzonej inwestycji
„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 20 w Czaplinku”;

W okresie od 21 grudnia 2006 r. do 23 lutego 2007 r. zrealizowane zostały min. następujące
działania:
W zakresie realizacji budżetu:
1. Wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu w sprawie zwrotu nadpłaty w kwocie 68.301,63 zł, wynikającej z rocznego
rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach
z
podatku dochodowego od osób prawnych. Poinformowano, że § 7 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek
samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przewiduje,
że nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia wpływów przekazaną Gminie, należy potrącić z
dochodów należnych za najbliższe trzy miesiące.
Na podstawie sprawozdania za III kwartały ubiegłego roku Gmina Czaplinek nie mogła
przewidzieć takiego zwrotu. Poproszono o potrącanie nadpłaty z bieżących wpływów. W
przypadku niemożności potrącenia nadpłaty z udziału we wpływach podatku dochodowego od
osób prawnych w I kwartale i po otrzymaniu zawiadomienia w tej sprawie Gmina Czaplinek
dokona zwrotu nadpłaty w sześciu równych ratach miesięcznych.
2. wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego
w
Szczecinie w sprawie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości
1.083.767,13 zł. Poinformowano, że sposób rozliczenia przekazanych kwot podatku reguluje
art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
zgodnie z którym rozliczenie następuje poprzez potrącanie kwot z kolejnych wpływów tego
podatku.
3. Wyraziłam zgodę MGOPS na uruchomienie w okresie styczeń – marzec środków w wysokości
2/12 zaplanowanych w budżecie na wypłaty świadczeń.
4. W styczniu br. podległym jednostkom przekazano środki w wysokości 2/13 rocznych
środków na wypłatę 13-tek, bez zaciągania kredytu.
5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej wyraziłam zgodę na przekazanie dotacji w
okresie styczeń-luty w podwójnej wysokości w zamian za rezygnację z dotacji w okresie 2 m-cy
letnich.
6. Wydano 45 zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
7. Mimo problemów związanych z wdrożeniem nowego programu FK, wymiar podatków
wykonano w terminie.
W zakresie inwestycji kontynuowanych :
1. Hala widowiskowo-sportowa:
Roboty w zakresie rzeczowym i czasowym są prowadzone zgodnie z harmonogramem przyjętym
przez strony umowy.
W zakresie rzeczowym wykonane zostały roboty zamykające się stanem surowym kondygnacji
parteru i piętra z montażem konstrukcji stalowej hali z pokryciem wraz z naświetlami.
Pokrycie hali w pełnym zakresie, z częścią zapleczy, planowane jest w br.
Rozpoczęto roboty wewnętrzne i instalacyjne branży elektrycznej.
Dotychczasowy koszt całego zadania wynosi 2.088.747 zł. na 4.225.226,02 zł.
Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w kwocie 1.400.000 zł. Obsługą finansową tych środków zajmuje się Bank Gospodarstwa
Krajowego III Oddział w Warszawie.
Umowa zakłada 3 transze dofinansowania - 100.000 zł w 2005r. , 200.000 zł. - 2006r. co zostało
już wykorzystane, oraz 1.100.000 zł. w 2007r.
Przy realizacji inwestycji wystąpiły roboty zamienne z tytułu zmiany w części projektu
budowlanego w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z czym Gmina uzyskała
dofinansowanie w formie dotacji z PFRON w kwocie 600.000,-zł. Roboty te, a także wprowadzone
zmiany nadzoru autorskiego w zakresie sposobu zakończenia kanałów wentylacji grawitacyjnej,
rozliczone kosztorysem różnicowym, skutkują w tym przypadku zwiększeniem wartości robót
o kwotę 65.717,-zł. Protokół konieczności sporządzony przez uczestników procesu budowlanego
został zatwierdzony przez Burmistrza.

Zgodnie z umową, roboty zamienne i zaniechane, które wystąpiły i mogą wystąpić w czasie
realizowania robót budowlanych, zostaną całościowo rozliczone, w wyniku czego ustalona wartość
umowna ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu.
W dniu 19.02.2006r. dokonano przeglądu wykonanych hal w gminach ościennych, celem którego
było zinwentaryzowanie potrzeb pod kątem wyposażenia w sprzęt i urządzenia budowanego
obiektu, jak również zakresu rzeczowego prac wykończeniowych wpływających na udogodnienia
na odcinku eksploatacyjnym obiektu.
W dniu 20.02.2007r. odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego
poświęcone wypracowaniu stanowiska w zakresie aktualnych problemów natury technicznej,
związanych z realizowanymi robotami budowlanymi, jak również rozważeniu możliwości zmian w
dotychczasowym projekcie pod kątem wygospodarowania dodatkowych powierzchni
zwiększających program funkcjonalno-użytkowy hali i mogących przynosić dodatkowe dochody
na etapie eksploatacyjnym.
2. Zagospodarowanie terenów nadbrzeża jeziora Drawsko, w tym: plaży miejskiej, wykonanie
ścieżek, modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych
W 2006r. przygotowana została dokumentacja budowlana na zagospodarowanie plaży miejskiej.
- I etap wraz z koncepcją obejmującą teren bezpośrednio przyległy do plaży. Przygotowana została
również koncepcja zagospodarowania Ośrodka Sportów Wodnych przy ul. Nadbrzeże Drawskie .
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie części I etapu zagospodarowania plaży
miejskiej na kwotę 184.669 zł. Planowane prace w ramach tego zagospodarowania związane są z
wykonaniem budynku toalet z natryskami, przyłączem wod.-kan., energetycznym oraz
oświetleniem terenu plaży. Termin wykonania części etapu – 15.05.2007r.
Dotychczas wykonano prace dotyczące przyłączy wod.-kan. oraz oświetlenie terenu plaży.
3.W sieci Cz@plinka:
Umowa z UNIZETO została podpisana w dniu 28 lipca 2006 r. Przedmiotem umowy było
wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informatycznego w Gminie Czaplinek – projekt „W sieci
Cz@plinka”. W ramach umowy Firma UNIZETO miała według załączonego harmonogramu do
umowy wykonać następujące prace:
1. dostarczyć sprzęt komputerowy i oprogramowanie systemowe, biurowe i antywirusowe do dnia
30.10.2006 r.
2. wdrożyć system obsługi elektronicznego obiegu dokumentów – 29.01.2007 r.
3. wdrożyć system zaawansowanego uwierzytelniania – 28.09.2006 r.
4. dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie aplikacyjne – 28.12.2006 r.
5. zaprojektować i wykonać serwis WWW – 28.12.2006 r.
6. wykonać sieć logiczno-elektryczną – 30.10.2006 r.
W dniu 5 września 2006 r. Firma UNIZETO zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu wdrożenia
systemu zaawansowanego uwierzytelniania na 29.01.2007 r., uzasadniając prośbę nowelizacją
ustawy o podpisie elektronicznym.
W dniu 26 października 2006 r. firma zgłosiła gotowość do odbioru prac polegających na dostawie
sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, biurowego i antywirusowego (odebrano 30
października 2006 r.), a także wykonania sieci logiczno-elektrycznej .W Urzędzie (w dniu 30
października 2006 r. dokonano pomiarów sieci, która jednak nie spełniała odpowiednich parametrów.
Wykonawcy nakazano weryfikację i termin odbioru wyznaczono na 23 listopada 2006r.
W dniu 15 grudnia 2006 r. firma zwróciła się z pismem o przesunięcie terminów realizacji zadań
dot.:
- zaprojektowania i wykonania serwisu WWW – 28.12.2006 r.
- dostawy i wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego – 28.12.2006 r. uzasadniając prośbę
koniecznością dostosowania się do ustaleń z Zamawiającym ( Gmina Czaplinek uznała, że zakończy
rok finansowy w oparciu o istniejący i funkcjonujący system finansowo-księgowy), oraz zmianami
we władzach samorządowych gminy, które wniosły spory katalog zmian w przygotowywanym
projekcie portalu internetowego (Czat, osobne forum burmistrza, forum mieszkańców).
Aneksem termin został przesunięty na 29 stycznia 2007 roku.

W dniu 30 stycznia 2007 r. zgłoszono gotowość do odbioru. W dniu 2 lutego 2007 r. odbyło się
spotkanie w celu odbioru. W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w wykonaniu portalu
WWW oraz wdrożenia systemu finansowo-księgowego protokół odbioru nie został podpisany.
Od dnia 30 stycznia br. rozpoczęto naliczanie odsetek zgodnie z zapisami umowy.
W dniu 16 lutego br. firma zgłosiła gotowość do odbioru. Termin odbioru prac wyznaczono na 26
lutego 2007 r. na godz. 10.30.
W zakresie inwestycji noworozpoczętych:
1. Budowa miejsc parkingowych ul.Grunwaldzka i Bydgoska.
Przygotowano i uzgodniono z firmą Kabel-Technik Polska Sp. z o.o. w Czaplinku porozumienie o
realizacji inwestycji dotyczącej budowy parkingu .Uzgodnione warunki przewidują termin realizacji
do 30.06.2007r. i udział KTP w kosztach zadania do kwoty 40.000,-zł.
Po uzyskaniu mapy do celów projektowych zlecono wykonanie projektu budowlanego
z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi firmie-W.Kot ze Złocieńca na kwotę 3.900 zł.
Prace projektowe znajdują się w fazie uzgodnień branżowych .Następnie zostaną przedłożone na
Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/247/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31.08.2005r.
oraz Nr XXXVIII/326/06 z dnia 21.04.2006r.o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czaplinka przygotowano materiały planistyczne
niezbędne do wykonania projektu planu.
Prace planistyczne zostały wykonane przez firmę „INTEGRA” Sp. z o.o. Poznań za kwotę
47.580,00 zł.
Projekty uchwał o uchwaleniu zmian w planie przekazano do Biura Rady Miejskiej i będą
przedmiotem najbliższej Sesji.
2.Firmie INTEGRA Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 1.220-zł. brutto zlecono opracowanie analizy
aktualności miejscowego planu zagospodarowania miasta oraz studium wykonalności na terenie
gminy. Dokument zostanie opracowany do 28.02.2007r.
Analizę zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) należy wykonać co najmniej raz w okresie
kadencji ( nie była wykonana w ostatniej kadencji).
Rada na podstawie przedłożonych materiałów podejmie w najbliższym czasie uchwałę w sprawie
aktualności posiadanych dokumentów planistycznych.
W zakresie budownictwa:
1.W styczniu br. dokonano inwentaryzacji, na terenie miasta oraz gminy Czaplinek, obiektów
budowlanych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, sporządzono wykazy
poszczególnych budowli z podaniem ich lokalizacji oraz właścicieli odpowiadających za utrzymanie
obiektów w należytym stanie technicznym. Ponadto sprawdzono w ilu przypadkach Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie wyjaśniające, zmierzające do likwidacji
lub zabezpieczenia ww. obiektów budowlanych. Na bieżąco z nadzorem są prowadzone rozmowy
w tej sprawie.
2.Wystąpiłam do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Koszalinie z pismem
popierającym wnioski mieszkańców ulicy Drahimskiej, które dotyczą umożliwienia stosowania
ceramicznych okładzin zewnętrznych ścian budynków mieszkalnych w celu zabezpieczenia ich
przed wilgocią. Pani Konserwator po dokonanej lustracji niestety nie wyraziła zgody na
zastosowanie płytek ceramicznych.

W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W ramach prac społecznie użytecznych od 01.02.2007 r., 53 osoby z listy przygotowanej przez
MGOPS wykonują głównie prace porządkowe na terenie miasta.
W/w prace zorganizowane zostały od 01.02.2007r., i potrwają do 30.11.2007r. Na ten cel
w budżecie zabezpieczona jest kwota 90 000zł.
W następnych miesiącach ilość osób w miarę potrzeb będzie zwiększana również na tereny
sołectwa.

2.

Od 08.01.2007r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zatrudniono 7 osób w ramach prac
interwencyjnych na okres 5 miesięcy. Osoby te wykonują prace porządkowe, oraz remontowe w
infrastrukturze komunalnej na terenie Czaplinka.
Gmina Czaplinek z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. otrzymała dodatkowy limit na
zatrudnienie 32 osoby na okres 6 – miesięcy ( od 01.03.2007r. do 31.08.2007r.) w ramach prac
interwencyjnych z programu 1.3 EFS.
Kolejne zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych jest uzależnione od wysokości przyznania
Gminie limitu (czekamy na posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia) oraz zapewnienia
wystarczającej wysokości środków w budżecie Gminy.
W ramach robót publicznych ( z chwila rozpoczęcia nowych inwestycji przez Gminę) planujemy
zatrudnić 10-15 osób na okres 3 m-cy.
3. Po otrzymaniu informacji w dniu 28.12.2006 r. od Dyrektora PWIK Szczecinek o zamiarze
odcięcia wody dla mieszkańców naszej Gminy tj. m. Ostroróg ( w poprzedniej kadencji nie
doszło do podpisania umowy na dostawę wody pomiędzy PWIK Szczecinek a Gminą Czaplinek)
podjęte zostały następujące działania:
Zażądałam przedstawienia projektu umowy na dostawę wody.
Po przeprowadzonych negocjacjach stosowną umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji w Szczecinku na dostawę wody do m. Ostroróg obowiązującą od 01.01.2007 r.
( wodociąg jest własnością Gminy Borne Sulinowo a usługi na rzecz Gminy Borne Sulinowo
w zakresie zaopatrzenia w wodę prowadzi PWIK Szczecinek) podpisał ZGK w Cz-ku, który
również zawarł umowy z indywidualnymi odbiorcami na dostawę wody do poszczególnych
gospodarstw w m. Ostroróg. W dniu 08.02.2007 r. odbyło się spotkanie z p. Burmistrz Bornego
Sulinowa w sprawie przekazania sieci wodociągu do m. Ostroróg dla Gminy Czaplinek.
Gmina Borne Sulinowo zażądała kwotę 17.333 zł wartości księgowej, natomiast Gmina Czaplinek
postawiła warunek przekazania odpowiednich dokumentów m.in. inwentaryzacji (koszt 12.000
zł). Obecnie oczekujemy na propozycję Gminy Borne Sulinowo.
4. Podjęta w dniu 20 grudnia 2006 r. Uchwała Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie
wydania opinii do projektowanych specjalnych obszarów ochrony ptaków „Ostoja Drawska”
i „Puszcza nad Gwdą” wyznaczonych w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na
terenie gminy Czaplinek wraz z uzasadnieniem została przesłana do Ministerstwa Środowiska
oraz do posłów, senatorów i eurodeputowanych z terenu województwa zachodniopomorskiego

z prośbą o interwencję w sprawie ograniczenia granic obszarów Natura 2000 na terenie Gminy
Czaplinek. Nasza prośba spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony Senatora RP Piotra
Zientarskiego, Posła na Sejm Arkadiusza Litwińskiego. Posła na Sejm Jacka Piechoty, oraz Posła
Eurodeputowanego Bogusława Liberadzkiego, którzy zapewnili nas o poparciu naszego
stanowiska w postępowaniu dotyczącym wyznaczenia na terenie Gminy Czaplinek obszarów
Natura 2000.
5. Porządkowane są sprawy związane z zasilaniem energetycznym hydroforni w m. Kołomąt.
W chwili obecnej otrzymaliśmy warunki techniczne z Koncernu Energetycznego „ENERGA” SA
i w najbliższym czasie dokonamy rozdziału przyłącza energetycznego, osobno dla mieszkańców
budynku w którym znajduje się hydrofornia, osobno dla hydroforni i dla oświetlenia drogowego.
6. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji elementów stalowych na
działce nr 466/9 w obrębie Broczyno, wszczętego na wniosek firmy PRO KON STAL Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie. Obecnie firma PRO KON STAL Sp. z o.o. została wezwana na piśmie do
ustosunkowania się do zarzutów przedstawicieli Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego Domu

Młodzieży im. Św. Jana Bosko w Trzcińcu złożonych na rozprawie administracyjnej w dniu 19
grudnia 2006 r.
Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim będące organem uzgadniającym
warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia wezwało firmę PRO KON STAL Sp. z o.o. do
opracowania nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko, spełniającego wszystkie wymogi
ustawy Prawo ochrony środowiska. Prawdopodobnie całe postępowanie stanie się
bezprzedmiotowe, ponieważ firma zwolniła dzierżawiony teren.
7.Z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Budownictwa i Planowania Przestrzennego
uczestniczyliśmy w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie w sprawie realizacji inwestycji
oraz wdrożenia systemu gospodarowania odpadami w gminach.
8.W dniu 31 stycznia br. w Wardyniu Górnym odbyło się spotkanie wspólników z firmami
wywozowymi w celu omówienia współpracy. Na terenie gminy Czaplinek zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych posiadają PHU „EKO-FIUK” S.C. z siedzibą w Połczynie Zdroju, Usługi
Komunalne „Błysk” Krzysztof Denis, Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Odbiorem
i transportem odpadów zajmuje się również Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.
Do czasu uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym, które
planowane jest na przełomie marca i kwietnia, do wykonania zostały następujące zadania:
1) w ramach edukacji ekologicznej spotkanie z nauczycielami, podczas którego przekazane
zostaną nauczycielom materiały edukacyjne; ponadto zaplanowano rozpowszechnianie wśród
mieszkańców materiałów promujących projekt w postaci broszur i plakatów;
2) ustalenie i zatwierdzenie opłat za przyjmowanie odpadów;
3) zawarcie umów z firmami wywozowymi;
4) dostawy wyposażenia dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (łącznie z dostawami
pojemników, kontenerów na odpady);
5) dostawy pozostałych maszyn finansowanych ze środków Duńskiej Agencji Ochrony
Środowiska; oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie , zatrudnienie i przeszkolenie
personelu.
9. Na wniosek Burmistrza MiG Czaplinek termin eksploatacji składowiska odpadów komunalnych
w m. Niwka został przedłużony przez Starostę Drawskiego do 30 czerwca 2007 r.
10.Wystąpiono z pismem do telekomunikacji Polskiej SA o przedstawienie możliwości podłączenia
Internetu szerokopasmowego (usługa Neostrada TP) w świetlicach wiejskich oraz dla
mieszkańców terenów wiejskich.
11. W celu zwiększenia miejsc parkingowych, przygotowywane są tymczasowe tereny na miejsca
postojowe przy ul. Górnej i długiej.
12. Podczas spotkania z Prezesem Zarządu ANWIL w Łące przedstawiłam możliwości rozwiązania
problemu dostawy wody mieszkańcom. Spółka nie posiada na stanie sieci więc Gmina nie może
zawrzeć stosownego porozumienia w sprawie użyczenia sieci do chwili realizacji inwestycji.
W tej sprawie wystąpimy z zapytaniem do firmy AGRO AZOTY Włocławek.

W zakresie drogownictwa:
1. W ostatnich dniach grudnia 2006 r. zostały wykonane remonty bieżące nawierzchni dróg
gruntowych w m. Żelisławie i Cichorzecze oraz wykonano remont zatoczki dla autobusów
dowożących dzieci do szkół w m. Kuszewo i Rzepowo.
2. Wystąpiłam do Dyrektora Feliksa Gilewskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział Północno – Zachodni w Szczecinie z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnego
stanu możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy ronda na Pl. 3
Marca w Czaplinku. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy pisemnej odpowiedzi.

Z uzyskanych informacji telefonicznych wynika, że ZDK przystąpi w br. do niewielkich prac
geodezyjnych. W br. mija termin ważności pozwolenia na budowę.
3. W zakresie planowanych inwestycji i remontu drogi krajowej w Urzędzie odbyło się spotkanie
z Kierownikiem Rejonu Dróg Krajowych w Szczecinku w sprawie planowanych inwestycji
i remontu drogi krajowej .Uzgodniono formę podjęcia zadania – chodnik w ul.Złocienieckiej.
4. Podczas spotkania z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich zwróciłam się z apelem
o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy stanu sanitarno-porządkowego parkingów
położonych w pasie drogi woj. nr 163 przy pasie startowym w obrębie m. Machliny oraz
o odśnieżanie parkingu przy ul. Wałeckiej 56.
5. Odbyło się również spotkanie z Dyrektorem ZDP w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych :
droga Czaplinek-Czarne Małe i droga Żerdno-Kuźnica Drawska. Dyrektor poinformował, że
zwróci się z wnioskiem o przejęcie przez Gminę drogi do Motarzewa. Zadeklarował naprawe
w br. drogi w m. Psie Głowy.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Gmina Czaplinek otrzymała informację o złożeniu przez mieszkańca Czaplinka do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka skargi o nie wykonanie wyroku Sądu Rejonowego o eksmisji oraz
wyroku Sądu Rejonowego o przydzieleniu lokalu socjalnego.
Adwokat będący pełnomocnikiem skarżącego mieszkańca zwrócił się do Gminy Czaplinek
o rozważenie ugodowego załatwienia sprawy związanej z eksmisją.
Gmina Czaplinek w obecnej chwili nie dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym. Podjęto starania
zmierzające do wynajęcia lokalu socjalnego dla wykonania wyroku, jednak do tej pory
poszukiwania nie przyniosły pozytywnych rezultatów.
2. W Gminie Czaplinek oczekuje na wykonanie 12 wyroków o eksmisję w tym 3 wyroki
z orzeczeniem przez sąd o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.
3. Trwa usuwanie przez ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku skutku pożaru z 31.12.2006 r. w budynku
przy ul. Rzeźnickiej 7. Gmina wystąpiła do ubezpieczyciela o odszkodowanie za szkody powstałe
w wyniku pożaru, zarówno w mieniu Gminnym, jak i też w mieniu osób trzecich – Gmina jest
ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Mieszkankę lokalu przy ul. Jagiellońska 5 w Czaplinku, w którym powstał pożar, na czas
remontu przekwaterowano do internatu Zespołu Szkół przy ul. Pławieńskiej. Wykonano już
remont w budynku prywatnym ul. Jagiellońska 7 w związku z uszkodzoną przez pożar ścianą
szczytową.
W zakresie bezpieczeństwa:
1. Firma „ STALEX” p. Radosława Dawidowicza przekazała nieodpłatnie dla Urzędu Miasta
i Gminy 100 szt. kamizelek ostrzegawczych dla rowerzystów o wartości 732 zł oraz Firma
„SPEWKO” p. Wiesława Spery również nieodpłatnie przekazała 50 szt. kamizelek o wartości 366
zł. Kamizelki zostaną przekazane rowerzystom – mieszkańcom Gminy Czaplinek.
2. W celu uzupełnienia braków w wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych, Gmina Czaplinek
(900 zł) z udziałem dotacji w kwocie 5000 zł z PZU S.A. w Szczecinie, zakupiła 30 odcinków
wężowych, pilarkę spalinową oraz urządzenie do wytwarzania pian gaśniczych.
3. Wystąpiono do Szkoły Policyjnej w Pile o oddelegowanie w sezonie letnim słuchaczy tej szkoły
na praktyki zawodowe do Czaplinka.
W zakresie melioracji wodnych:
1. Awaryjnie wykonano odpływ wód powierzchniowych z drogi gminnej w obrębie
miejscowości Czarne Małe.
2. Wykonano udrożnienie rurociągu melioracji wodnych, w celu likwidacji zastoiska wody
w miejscowości Czarne Małe.
W zakresie remontów sal i świetlic wiejskich:
1. Na skutek wystąpienia pożaru od pieca, wykonano przebudowę pieca kaflowego, wymieniono
drzwi oraz wykonano roboty malarskie w świetlicy wiejskiej w m. Rzepowo.
2. Z uwagi na wyeksploatowanie (pęknięcie), wymieniono piec centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Broczynie.

3. Sporządzono dokumentację i złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie o zamiarze
wykonania instalacji wentylacyjno – spalinowej (komina) w sali wiejskiej w m. Kluczewo.
W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 22 stycznia 2007 roku zostało zawartych 7 umów notarialnych dotyczących
sprzedaży nieruchomości na terenie Czaplinka (dz. budowlane) na kwotę ogólną 243000zł.
2. 15 lutego br. odbył się przetarg na sprzedaż 3 działek budowlanych na Osiedlu Wiejska .
Sprzedano za 108.200 zł,
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 22%.
3. Kolejny przetarg zostanie przeprowadzony 12 marca br. na sprzedaż 3 nieruchomości na
terenie wiejskim:
4. Podpisałam porozumienie dotyczące umorzenia czynszu w kwocie 304,13 zł z tytułu
dzierżawy gruntów rolnych oznaczonych dz. nr 459 o powierzchni 5,00 ha i dz. nr 87/2 o
powierzchni 5,00 ha, położonych w obrębie Piaseczno.
5. Zawarłam 53 umowy dzierżawy, w tym 31 umów na 3 lata, 21 umów na okres jednego
roku, 1 umowę na pół roku:
a)
4 nowe umowy na grunty rolne położone na terenie Gminy Czaplinek,
b)
49 umów stanowiących kontynuacje umów z lat poprzednich:
- 6 umów na grunty rolne na terenie Gminy Czaplinek,
- 1 umowę na prowadzenie działalności gospodarczej,
- 1 umowę na budynek gospodarczy,
- 41 umowy na grunty rolne na terenie Miasta Czaplinek.
Od 1.05.2004 r. Gminy miały do rozstrzygnięcia problem czy doliczać podatek VAT do
użytkowania wieczystego (dochody Gminy pozostały bez zmian), czy podatek VAT jest zawarty
w stosowanej opłacie (wówczas dochody Gminy pomniejszane są o podatek, który należy
odprowadzić). Gmina Czaplinek stosowała I wariant i doliczała podatek VAT do opłat rocznych
z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w dniu
8.01.2007 r. zajął precedensowe stanowisko dotyczące VAT od użytkowania wieczystego, a tym
samym rozwiązał problem tysięcy gmin i powiatów. NSA zdecydował, że opłaty roczne z tytułu
wieczystego użytkowania gruntów ustanowione przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT z dnia
11 marca 2004 r., nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (ani nie zawierają w sobie należnego
podatku, ani tez nie powinny być powiększone o taki podatek na podstawie przepisów tej
ustawy).Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest dostawa towaru, a nie usługą, jak twierdzą
organy skarbowe. W związku z uchwałą NSA Gmina nie będzie doliczała podatku VAT do opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionych przed dniem 1 maja 2004 r., zaś
w przypadku umów ustanowionych po 1 maja 2004 r.(po dniu wejścia w życie nowych przepisów)
będzie obowiązywała stawka podatku VAT w wysokości 22%.
6. W zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:
a)
wydano 3 decyzje, z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 4.978,50 zł;
b)
wpłynęły 4 wnioski dotyczące przekształcenia w tym 3 zostały przekazane wg
kompetencji do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
7. Zatwierdzono podział nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 334 położonej
w miejscowości Siemczyno (teren położony nad j. Drawsko).
8. Wydano decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości:
a)
nr 127/5 położonej w miejscowości Psie Głowy,
b)
nr 9/35 położonej w obrębie Łazice.
9.Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o stwierdzenie z mocy
ustawy nabycie nieruchomości:
a)
nr 75/1 położonej w Sikorach ( odcinek drogi przy kościele),
b) nr 216/3 położonej w Kluczewie (teren położony przy ul. Gminnej),
c) nr 544/1 położonej w Czaplinku przy ul. Rzeźnickiej 3 (budynek mieszkalny),
d) nr 40/6 położonej w Czarnem Wielkim (teren położony przy boisku sportowym).
Wojewoda w dniu 1 lutego b.r. wszczął postępowanie w sprawie o nabycie przez Gminę
Czaplinek przedmiotowych nieruchomości.
Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Drawskiego o wstrzymanie wszelkich działań

i czynności zmierzających do zbycia przez Skarb Państwa działki nr 40/6 położonej
w obrębie ewidencyjnym Czarne Wielkie.
10. Wyrażono zgodę dla osoby fizycznej na lokalizację pomostu na j. Drawsko przyległego do
działki nr 114/5 położonej w miejscowości Stare Drawsko.
11. Użyczono 12 sztuk płyt drogowych z terenu byłego lotniska dla rolnika z miejscowości
Pławno, w związku z budową płyty obornikowej.
12. Wystąpiłam do Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. o umożliwienie dla
Stowarzyszenia Miłośników Żelisławia ZAPIECEK zorganizowania dla dzieci i młodzieży
warsztatów ceramiki w piwnicy budynku przy ul. Wałeckiej 54a w Czaplinku.
13.Uzgodniono z dotychczasowym dzierżawcą gruntu dobrowolne opuszczenie terenu, który jest
niezbędny na realizację budowy drogi dojazdowej, zaprojektowanej w miejscowym planie
zagospodarowania terenów Osiedla Wiejska, do nowo wyznaczonych działek przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe. Gmina zaoferowała wszelką pomoc dla dzierżawcy
w likwidacji i przeniesieniu obiektów budowlanych ( szklarenki).
14. Zostały zakończone prace geodezyjne dotyczące wydzielenia terenów położonych
w miejscowości Łąka, w związku z staraniem się Gminy o przejęcie ich na potrzeby
rekreacyjno -sportowe sołectwa Łąka. Wystąpiono do właściciela gruntu AGRO Azoty
Włocławek o przekazanie terenu.
15. Z kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami złożyłam wizytę Dyrektorowi ANR
w Koszalinie, gdzie przedstawiłam potrzeby w Gminie w zakresie gruntów agencji.
Ponownie w dniu 30 stycznia b.r. wystąpiłam z wnioskiem, prośbą i apelem do władz Agencji
Nieruchomości Rolnych Terenowy Oddział w Szczecinie o przekazanie nieruchomości na
rzecz Gminy Czaplinek w celu realizowania zadań własnych Gminy w zaspakajaniu
zbiorowych potrzeb lokalnych społeczności w zakresie sportu, rekreacji i kultury fizycznej.
W odpowiedzi na wniosek Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Koszalinie
Filia w Koszalinie pismem datowanym z 13 lutego b.r. wyraziła zgodę na przekazanie na
rzecz Gminy Czaplinek nieruchomości położone w miejscowościach:
- Piaseczno działki nr 458 o pow.1,7100 ha, z przeznaczeniem na boisko sportowe,
- Stare Drawsko działki nr 66/5 o pow.0,1716 ha z przeznaczeniem na plażę, boisko sportowe,
- Prosinko działki nr 96/3 o pow. 0,2500 ha z przeznaczeniem pod budowę świetlicy, obiekty
małej architektury,
- Sikory działki nr 254/1 o pow. 0,4114 ha z przeznaczeniem pod budowę urządzeń
infrastruktury sportowej oraz małej architektury,
- Głęboczek działki nr 355/3,355/5 o pow. 2,07 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe,
urządzenia i infrastrukturę sportową oraz obiekty małej architektury,
- Sikory działki nr 135 o pow.1,58 ha z przeznaczeniem pod wiejskie boisko sportowe,
urządzenia i infrastrukturę sportową oraz obiekty małej architektury,
Przekazanie nieruchomości w Prosinku działki nr 124/5 z przeznaczeniem pod boisko
sportowe i Kuszewo działki nr 89/2 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy ANR uzależnia
od dokonania podziału ww działek na koszt Gminy.
Przekazanie działek nr 106/3 i 97 położonych w miejscowości Żerdno przeznaczonych na
wiejską plażę, działki nr 22/88 położonej w miejscowości Miłkowo z przeznaczeniem na
wiejskie boisko sportowe oraz działki nr 98/5 położonej w miejscowości Kuszewo
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe ANR uzależnia od dostarczenia przez Gminę
dokumentu określającego przeznaczenie wnioskowanych nieruchomości w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studium uwarunkowań
i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy lub dostarczenia prawomocnej decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Gmina nie posiada na ww.
nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania.
Zostaną podjęte działania zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania na ww. nieruchomości.
ANR nie wyraziła zgody na przekazanie na rzecz Gminy terenu o powierzchni 35 ha, części
działki nr 3/19 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt z przeznaczeniem pod

budownictwo mieszkaniowe i działki nr 61/1 o pow. 1,18 ha położonej w miejscowości
Ostroróg
z przeznaczeniem na wiejską plażę i tereny rekreacyjno- sportowe.
16. Podczas spotkania z właścicielami pałacu w Siemczynie omówiono problemy dojazdu do
parku. Właściciele przedstawili propozycję przekazania Gminie nieczynnej hydroforni oraz
nabycia parku.
17. W związku z zapytaniem firmy In Tel dot. stanowiska nowych władz w zakresie nabycia
biurowca zleciłam firmie Prozped Consulting Piotr Rozpędek za kwotę 19.900 zł brutto
wykonanie ekspertyzy nt. możliwości adaptacji budynku na cele mieszkaniowe, administracji
publicznej, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej i zdrowotnej z określeniem
szacunkowych kosztów adaptacji, analizy ekonomicznej, finansowej oraz możliwości
sfinansowania adaptacji z funduszy unijnych i innych. Decyzję w sprawie ewentualnego nabycia
budynku należy podjąć w marcu br.

W zakresie promocji, turystyki i przedsiębiorczości:
1. W dniu 28 grudnia 2006 r. odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami
z terenu Gminy, na którym przedstawiono formy pomocy w rozwiązywaniu problemów firm.
2. W dniu 14 stycznia 2007 r. odbył się w CZOK-u - XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Gmina Czaplinek wystawiła na aukcję Allegro, wyrób lokalny, jakim jest Miód
Drahimski (wylicytowano 305 zł). Na aukcji pojawiła się również oferta Pana Zbigniewa
Mikiciuka, właściciela Zamku Drahim w Starym Drawsku. Na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy na aukcje trafił tytuł Honorowego Kasztelana Zamku Drahim w Starym
Drawsku (wylicytowano 4.205 zł), który zostanie uroczyście wręczony zwycięzcy podczas
inauguracyjnej imprezy „600-lecie Starostwa Drahimskiego”, otwierającej coroczny cykl
imprez o nazwie „Lato z Historią”. Na aukcji internetowej, na stronie http://www.allegro.pl/
była również możliwość licytowania plakatu z autografem Wicemistrza Świata
w Windsurfingu, naszego mieszkańca Pana Jakuba Guzdka.
Na aukcje przeznaczono również fotel, który przez lata zdobił gabinet Burmistrza.
Ogółem podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie (CZOK,
Gimnazjum, allegro) zebrano ok. 8.700 zł.
3. W dniu 10 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych podczas którego omówiono zasady współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi w 2007 r.
4. W dniach 17, 24 i 30 stycznia 2007 roku w Gminie Czaplinek odbyły się spotkania dotyczące
projektu "Turystyka - wspólna sprawa". Celem projektu jest poprawa konkurencyjności
branży oraz podniesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce.
5. Dzięki hojności nieznanego sponsora, który przekazał kwotę 19.088,55 zł - 20 stycznia 2007r.
w Kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego został zorganizowany koncert ORKIESTRY
KAMERALNEJ ACADEMIA ze Szczecina dla osób starszych z terenu Gminy, a po
koncercie uroczysta kolacja dla 90 osób wytypowanych, uzgodnionych ze sponsorem, wraz
z opiekunami. Spotkanie piękną częścią artystyczną uświetniły dzieci z Przedszkola
w Czaplinku.
6. W dniu 26 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli ościennych gmin
i starostwa związane ze współuczestnictwem w uroczystych obchodach 600-lecia Starostwa
Drahimskiego.
7. W dniu 25.01. br. zorganizowano dla przedsiębiorców spotkanie w sprawie możliwości
uzyskania wsparcia finansowego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy oraz w dniu 22.02.
br. szkolenie na temat „Pozyskiwania dotacji unijnych w latach 2007-2013”.
8. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Lotniczego Borne Sulinowo oraz
mieszkańcem zainteresowanym utworzeniem takiego stowarzyszenia w sprawie zmiany
planów zagospodarowania przestrzennego lotniska z przeznaczeniem na postawienie
hangarów oraz włączenia się w organizację imprez kulturalnych, m.in. zorganizowania
imprezy lotniczej.

Terenem byłego lotniska w Broczynie interesował się również były mieszkaniec Czaplinka
,który w obecności radnego p. A. Szwaji poinformował o zainteresowaniu się tym terenem
przez Ministerstwo Transportu oraz Polskie Porty Lotnicze.
9. Z inicjatywy przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Piławy z udziałem Wójta Wałcza odbyło
się w Urzędzie spotkanie dot. nawiązania współpracy przy tworzeniu produktu turystycznego
związanego z umocnieniami Wału Pomorskiego.
10. Z inicjatywy członków Klubu sportowego LKS „Lech” w Czaplinku, spotkaliśmy się
z p. Janem Bednarkiem posłem na Sejm RP w sprawie problemów, z którymi klub się boryka,
pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, tj. na budowę zaplecza na stadionie,
budowy euroboiska, wyposażenia hali widowiskowo - sportowej, modernizacji płyt boisk
sportowych. Poseł będący jednocześnie Prezesem Związku Piłki Nożnej poinformował, że
mamy szansę na 1 boisko, pod warunkiem wskazania odpowiedniego terenu.
11. W dniu 17 lutego 2007r., odbył się II Gminny BAL CHARYTATYWNY na rzecz wsparcia
Funduszu Wycieczkowego dla uczniów szkół gminnych. Mimo niewielkiej liczby
uczestników udało się pozyskać ponad 2 tys. ,które zostaną wpłacone na Fundusz
Wycieczkowy. Pozostałe prace przygotowane przez uczniów szkół w Machlinach Kluczewie,
Broczynie i Szkoły Podstawowej będą sprzedawane za cenę wywoławczą przy okazji różnych
imprez zgodnie z wydaną 12.02. 07 decyzją w sprawie zbiórki publicznej.
12. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego "Budowa jednolitego systemu informacji turystycznej
w Województwie Zachodniopomorskim", Gmina Czaplinek otrzymała drugi multimedialny
kiosk internetowy o wartości 12.492,80 zł, za który zapłaciła tylko 3.747,84 zł. Kiosk
zainstalowano w holu Urzędu.
13. Z sekretarzem gminy uczestniczyłam w Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia LOT.
Zadeklarowałam kontynuację funkcjonowania biura Informacji turystycznej z udziałem
pracownika Urzędu.
14. Uczestniczyłam w spotkaniu z Czaplineckim Bractwem Żeglarskim. Podczas spotkania
członkowie przedstawili dotychczasowe dokonania w zakresie wykonywanych prac w OSW
oraz organizacji imprez żeglarskich. Bractwo Żeglarskie przedłożyło również petycje
w sprawie sprzeciwu sprzedaży lub dzierżawy OSW.
15. Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Wyspy Bielawy odbyło się spotkanie dot. dalszej
współpracy Gminy ze stowarzyszeniem. Członkowie stowarzyszenia przedstawili
dotychczasowe dokonania oraz plany w zakresie ochrony walorów wyspy.
16. Uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które odbyło
się w Lipiu. Posiedzenie było głównie poświęcone problemom związanym z realizacją
projektu wod. - kan., w którym Gmina nie uczestniczy.
17. W Urzędzie Miasta i Gminy spotkałam się z p. Waldemarem Miśko – Prezesem Zarządu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i p. Iwoną Czerniec – p.o. Dyrektora Biura Związku
w sprawie omówienia jakie korzyści ma Gmina Czaplinek z przynależności w Związku,
w jakich może uczestniczyć projektach oraz jakie są zamierzenia, plany Związku.
Z przeprowadzonych rozmów i analizy dokumentów wynika ,że pierwsze projekty którymi
Gmina jest zainteresowana będą dopiero składane na rok 2008.
W zakresie opieki społecznej , ochrony i promocji zdrowia:
1. W dniach 6 -7 luty 2007 r. odbyły się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet od 50 do
69 roku życia w ramach Programu Ochrony Zdrowia. Przebadano 56 kobiet.
2. Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z udziałem Kierownika MGOPS,
Komendanta Komisariatu Policji, Przewodniczącej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przewodniczącego Komisji ds. problemów społecznych RM, pedagogów
społecznych, dyrektorów szkół i przedszkoli, stowarzyszeń zajmujących się problemami
społecznymi, odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji strategii rozwiązywania problemów
społecznych w gminie i powiecie. Podczas spotkania poruszono sprawy dot. rodzin
zastępczych, przemocy w rodzinie, pomocy dla osób niepełnosprawnych.
3. Przeprowadzono kontrole doraźną w MGOPS. W związku z ustalonymi uchybieniami dot.
przeprowadzonego remontu udzielono P.Kierownik stosownego pouczenia.
4. W wyniku prowadzonych rozmów z rodziną udało się przygotować stosowne dokumenty dot.

umieszczenia chorej osoby z Trzcińca w DPS w Darskowie.
5. Wystąpiłam do Szczecińskiej Izby Celnej z prośbą o nieodpłatne przekazanie odzieży, obuwia
dla osób starszych oraz niepełnosprawnych.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Realizując program współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi,
konkursy w zakresie zadań własnych Gminy Czaplinek:

ogłoszono

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Organizacja czasu wolnego osobom starszym.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5.Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Do dnia 21 lutego złożono 9 ofert. Oferty składane były do 22 lutego br. do godz. 1600. Po
zaopiniowaniu ofert przez Komisję opiniującą zostaną przyznane dotacje.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 53 wnioski dotyczące wycinki drzew z zadrzewień, 8 wniosków załatwiono
odmownie.
2. Wydano pozytywne opinie dot. przedłużenia umowy dzierżawy obwodów łowieckich dla pięciu
kół łowieckich.
3. Zorganizowano szkolenie dla rolników na temat podatku VAT w rolnictwie. W najbliższym
czasie odbędzie się szkolenie nt. prowadzenia gospodarstw agroturystycznych z udziałem
przedstawicieli ODR w Barzkowicach.
W zakresie oświaty:
1. Powołany przez Zachodniopomorskiego Wojewodę zespół ds. przeciwdziałania przemocy
w szkołach i placówkach dokonał przeglądu i oceny Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Czaplinku. Szkoły diagnozowano pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz
sprawowania nad nimi prawidłowej opieki. Podjęte działania mają na celu udzielanie szkołom
pomocy w wypracowaniu skutecznych metod współpracy z właściwymi organami w celu
eliminowania w szkołach aktów przemocy i podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów.
2. W związku z realizacją wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina
Czaplinek otrzymała z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na
doposażenie istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków. Wartość
zakupionego sprzętu to 100 tysięcy złotych.
Wszystkie produkty posiadają świadectwo PZH (Państwowy Zakład Higieny) oraz odpowiadają
normą HACCP (system norm unijnych zapewniający czystość higieniczną produktów
spożywczych).
3. Najlepsi uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych naszej Gminy po zakończeniu I semestru
otrzymali stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, tj. za jest średnią ocen co najmniej 5 oraz
zachowanie wzorowe lub bardzo dobre w szkołach podstawowych.
Wysokość stypendium wynosi 100 zł i otrzymało 22 uczniów gimnazjum, 31 szkoły podstawowej
w Czaplinku i 2 szkoły w Kluczewie.
4. Spotkałam się z dyrektorami szkół i przedszkoli. Na spotkaniu omawiano sprawy finansowania
oświaty w 2007 roku, w tym subwencji oświatowej, kontroli wydatków w jednostkach

5.
6.
7.

8.

podległych, przedstawiono projekty uchwał w sprawie wynagradzania pracowników oświaty
(nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), powołania Młodzieżowej Rady Gminy.
Ustalono zasady: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, sporządzania aneksu do
arkusza organizacji szkoły i przedszkola, przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
dowożenia uczniów na uroczystości szkolne. Dyrektorzy przedstawili propozycje działalności
szkół w czasie ferii zimowych.
Przeprowadzono egzamin nauczyciela kontraktowego ze Szkoły Podstawowej.
Wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w Studniówce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych .
Gmina Czaplinek złożyła deklarację przystąpienia do projektu „ Przeciw przemocy i agresji,
wspólnymi siłami dla dzieci i młodzieży”. Organizatorami projektu są:
- Wydawnictwo P.H.U. IW-MAG PRES i tygodnik „Pojezierze Drawskie”,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gospodarczych Powiatu Drawskiego,
- Firma konsultingowo – doradcza „Silesia” Turystyka, Edukacja, Doradztwo.
Projektem objęci zostaną uczniowie I klas gimnazjum powiatu drawskiego.
Udział Gminy w projekcie oceniono w wysokości 113 zł na jednego ucznia.
Dokonano lustracji funkcjonowania ogrzewania w Szkole Podstawowej. Prowadzona jest analiza
możliwości zmniejszenia kosztów ogrzewania.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych sfinansowano zajęcia sportowe prowadzone w Szkole Podstawowej, w
Gimnazjum i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Feriady 2007 w okresie od 29
stycznia 2007r. do 09 lutego 2007r. Uczniowie szkół wzięli udział m.in. w następujących
zajęciach: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe, zabawy i mini układy
muzyczne, koszykówka.
Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego szkół. W czasie ferii czynna
była również świetlica środowiskowa Sz.P. dla dzieci w godzinach od 9 30-1230 ( od poniedziałku
do piątku).
W ramach GPPiRPA dofinansowano zorganizowany przez OSP Czaplinek kulig dla mieszkańców
Czaplinka w kwocie 610,97 zł.W kuligu udział wzięło ponad 60 osób.
2. W miesiącach styczniu i lutym 2007r. sfinansowano
terapię dla osób uzależnionych
i współuzależnionych. Terapię prowadziła p. Dorota Budzisz – terapeuta uzależnień.
3. W zakresie skarg oraz interpelacji i wniosków składanych w sprawie działalności sklepów
monopolowych przy ul. Długiej przeprowadziłam rozmowę z właścicielkami punktów
handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w Czaplinku przy ul. Długiej.
Właścicielki sklepów zostały pouczone o tym, że każdą nieprawidłowość czy też zakłócenie
porządku zarówno w punkcie sprzedaży jak i jego obrębie powinny niezwłocznie zgłaszać na
Policję. P. Wojgienica złożyła informację, że od 24.02. 2007 r. sklep przy ul. Długiej będzie
czynny od 800 – 2400.
Dwukrotnie przeprowadziłam rozmowę zarówno z Komendantem Komisariatu Policji jak i jego
Zastępcą w sprawie wzmożenia patroli policyjnych w godzinach wieczornych i nocnych na ul.
Długiej.
Straż Miejska została zobowiązana do zwiększonego patrolowania terenów przy sklepach na ul.
Długiej.
4. Dofinansowałam w kwocie 700 zł wyjazd 46 dzieci do Zakopanego organizowany przez Parafie
w Cz-ku oraz 47 dzieci do Podczela na kwotę 500 zł organizowany przez Oratorium.
W zakresie funkcjonowania Samorządów Wsi i Mieszkańców Osiedli:
1. W 29 sołectwach odbyły się zebrania wyborcze. Zmiana sołtysa nastąpiła w 11 sołectwach.
/Kuszewo, Stare Gonne, Kołomąt, Ostroróg, Pławno, Trzciniec, Broczyno, Piaseczno, Drahimek,
Łąka, Niwka/. Mieszkańcy zgłosili 165 wniosków i postulatów.
2. Przygotowano kalendarz wyborów w Osiedlach na terenie miasta Czaplinka. Wybory
Przewodniczących oraz członków Zarządu Osiedla odbędą się:

- w Osiedlu Nr 1 - w dniu 26 lutego br. o godz. 1700 w sali Urzędu Miasta i Gminy.
- w Osiedlu Nr 2 - w dniu 27 lutego br. o godz. 1700 w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
- w Osiedlu Nr 3 - w dniu 28 lutego br. o godz. 1700 w sali Spółdzielni Kółek Rolniczych .
- w Osiedlu Nr 4 - w dniu 01 marca br. o godz. 1700 w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta
„Ametyst”, ul. Wałecka 49 w Czaplinku.
W zakresie funkcjonowania urzędu:
1. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie przeprowadził kontrolę realizacji zadań zleconych wynikających z :
- ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodności bazy ewidencji ludności z rejestrem
wyborców w 2005 r. i 2006 r.,
- ustaw prawo o zgromadzeniach, prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion
i nazwisk w okresie od 01.01.2005 r. do dnia kontroli. Pracownikom wydano stosowne zalecenia.
2. Wystąpiono do Starostwa Powiatu Drawskiego z oficjalną prośbą o rozważenie możliwości
utworzenia w Czaplinku filii Wydziału Komunikacji.
3. Gmina użyczyła lokal na potrzeby Urzędu Skarbowego.
Od 01 lutego br. w lokalu przy ul. Rynek 1 (wejście od strony ul. Sikorskiego) czynny jest Punkt
Informacyjny Urzędu Skarbowego:
Poniedziałek – środa - 700 - 1500
Czwartek – 730 - 1600
Piątek – 730 - 1500
W punkcie informacyjnym Urzędu Skarbowego można uzyskać informacje jak wypełnić zeznania
podatkowe oraz złożyć zeznanie podatkowe za 2006 rok.
Inne:
1. W okresie przedświątecznym Burmistrz lub Zastępca Burmistrza uczestniczył
w uroczystościach wigilijnych: członków Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Ametyst” wraz
z sekcją rodzin osób niepełnosprawnych, dla osób bezdomnych i samotnych miasta i gminy
Czaplinek, Stowarzyszenia Pokolenia oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych koła w Czaplinku, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Kluczewie.
2. Z Zarządem Klubu Kiwanis omówiliśmy zasady współpracy. Zapoznałam się przebiegiem
realizacji zadania dot. budowy domu dla Agnieszki. Ze strony Gminy zadeklarowałam
kontynuację pomocy w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez p.M.Smyka.
Zwróciłam się z prośbą do TV Program 1 o pomoc w uzyskaniu wyposażenia domu.
3. Wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli
samorządu lokalnego z terenu Pomorza Środkowego z biskupem Koszalińsko- Kołobrzeskim
Kazimierzem Nyczem. Podczas spotkania poruszono problemy ochrony zabytków oraz
przedstawiono możliwości pozyskania środków na ochronę zabytków.
4. Z sekretarzem Gminy uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Stow. Przyjaciół Czaplinka.
5. Uczestniczyłam w uroczystych obchodach „Dnia Babci”, które odbyły się w Szkole
Podstawowej.
6. Z okazji „Złotych godów” - 50-lecia pożycia małżeńskiego wręczyłam Jubilatom –
mieszkańcom ul. Wałeckiej, medale Prezydenta RP za długotrwałe pożycie małżeńskie.
7. Podczas Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Drawskiego, który odbył się
w Drawsku Pom. omawiano możliwości utworzenia Powiatowej lub Międzypowiatowej Izby
Wytrzeźwień przy Szpitalu Powiatowym w Drawsku Pom., zapoznano się z zadaniami
inwestycyjnymi Zarządu Dróg Powiatowych na 2007 r., omawiano zasady współfinansowania
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta i gmin, ustalono organizację
i terminy wspólnych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym. Podczas obrad Konwentu
Starostów, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Drawskiego został podpisany list intencyjny
w sprawie realizacji projektów o charakterze ponadlokalnym :
W imieniu Gminy Czaplinek zaproponowałam ujęcie zadań:
zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Drawsko na odcinku ulica Parkowa-Komunalną
z pełną infrastrukturą komunalną,
- infrastruktura turystyczna ścieżek, oznakowanie szlaków turystycznych,
tworzenie i kreowanie nowych produktów turystycznych odzwierciedlających charakter
Gminy Czaplinek,

- zagospodarowanie rzeki Drawy na terenie Gminy Czaplinek,
- turystyczne oznakowanie Gminy Czaplinek,
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym.
Kolejny Konwent odbędzie się w Czaplinku z udziałem Przewodniczących Rad.
8. Podczas spotkania w urzędzie z Dyrektorem Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie
omówiono zasady pomocy banku w finansowaniu zadań gminy.
9. Spotkałam się z emerytami, rencistami – byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy.
10. Z inicjatywy radnych powiatowych spotkałam się z Przewodniczącym Rady Powiatu
p. Stanisławem Mikołajczykiem, radnymi powiatowymi: p.Genowefą Polak, p.Bożeną Lemisz
i p.Wiktorem Wosiem. Było to już kolejne spotkanie (pierwsze z inicjatywy z-cy burmistrza) ,
podczas którego omawiano sprawy związane z modernizacją drogi Czaplinek – Czarne Małe.
Poinformowałam radnych powiatowych, że wniosę autopoprawkę do budżetu na 2007 rok
i zadanie znajdzie się wykazie inwestycji wieloletnich 2007 – 2008 . Przedstawiłam również
informację ze spotkania z wiceprezesem Zarządu Spółek Rolnych Grupy Prima Farm dr
Mirosławem Dackiewiczem, który potwierdził współudział przy realizacji zadania dot.
modernizacji drogi Czaplinek – Czarne Małe. Wiceprezes zadeklarował współfinansowanie
zadania w wysokości 750 tys. zł oraz poinformował, że Grupa Prima ma w planach dalsze
inwestowanie i zwiększenie zatrudnienia w zakładzie Mieszalni Pasz w Czarnym Małym do
150 osób.
Podczas spotkania przedstawiłam również problem formalno – prawny muru oporowego przy
skrzyżowaniu ulic Szczecinecka – Polna. Zdaniem naszego radcy prawnego jest to zadanie
Powiatu. Natomiast zdaniem Powiatu jest to zadanie Gminy. Spór ten w najbliższym czasie
musi być rozstrzygnięty. Gmina przygotowała dokumentację techniczną tego zadania w 2006
roku. Poinformowałam, że zgłoszę autopoprawkę do projektu budżetu z propozycją
współfinansowania tego zadania w wysokości 20 tys. zł.
Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 124 mieszkańców, którzy zgłosili 143 sprawy do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik

