INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 24 lutego 2007 r. do 9 marca 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 5 zarządzeń:
1. w sprawie powołania Komisji Opiniującej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym
konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
samorządu gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego,
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2
zarządzenia,
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
4. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek z dnia
02 stycznia 2007 r.; zmieniono nr działki.
W okresie od 24 lutego 2007 r. do 9 marca 2007 r. zrealizowane zostały
następujące działania:
Inwestycje kontynuowane:
1. Zagospodarowanie terenów nadbrzeża jeziora Drawsko, w tym: plaży miejskiej,
wykonanie ścieżek,
modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych
Dotychczas wykonano prace dotyczące przyłączy wod.-kan. oraz oświetlenia plaży.
Obecnie Wykonawca przystąpił do budowy budynku socjalno-sanitarnego.
2.Budowa hali
w Czaplinku.

widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym

Rozpoczęto roboty wewnętrzne i instalacyjne branży elektrycznej oraz budowlanej w zakresie
tynków wewnętrznych.
W dniu 20.02.2007r. odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich stron procesu
inwestycyjnego poświęcone wypracowaniu stanowisk 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.
Zgodnie z ustaleniami biuro projektowe „MAPRO” Płock przedłożyło opinię projektanta
w dniu 02.03.2007r. Po dokonanej analizie projektant nie widzi możliwości adaptacji
poddasza nieużytkowego. Na obecnym etapie realizacji inwestycji, na bazie przyjętych
w projekcie i właśnie realizowanych rozwiązań wprowadzenie proponowanych dodatkowych,
znaczących zmian nie jest możliwe.
Prowadzone zostały konsultacje z wykonawcami w zakresie nagłośnienia hali. Ustalono
zakres i sposób nagłośnienia. Wyznaczony został dla wykonawców termin złożenia ofert
ostatecznych do dnia 12.03.2007r.
Przygotowywany jest przetarg na wyposażenie hali. Ogłoszenie o przetargu planowane jest
w trzeciej dekadzie marca.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka.
Przygotowane zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka, które są na bieżącej Sesji przedłożone
Radzie do uchwalenia.
Inwestycje noworozpoczynane:
1. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku.
Pozyskano mapę do celów projektowych. Zlecono wykonanie projektu budowlanego
z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi dla firmy Zakład Usług Projektowych – Wiesław
Kot ze Złocieńca, za kwotę
3.900,-zł. Prace projektowe zostały wykonane i uzgodnione na Zespole Uzgadniania
Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. W dniu 02.03.2006r.
złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które powinniśmy uzyskać w przeciągu
2-ch tygodni. Z początkiem kwietnia przystąpimy do realizacji robót. Wybudowanie parkingu
pozwoli na uzyskanie 47 miejsc postojowych.
2. Budowa sieci wod.-kan. i deszczowej na osiedlu „Wiejska”.
Zinwentaryzowano zakres rzeczowy II etapu budowy infrastruktury technicznej.
Przygotowano kosztorys inwestorski. Kompletowana jest dokumentacja przetargowa na
wybór wykonawcy robót. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane do 15 marca br.
3. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie
Czaplinek - Łąka..
Przeprowadzone zostanie jedno postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót
całego zadania, tj,. budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko-Drahimek i
na trasie Czaplinek – Łąka.
Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej.
Ogłoszenie o przetargu planowane jest w miesiącu kwietniu.
Na zadanie dot. budowy sieci wod.-kan. do Drahimka Gmina posiada aktualne pozwolenie na
budowę.
W dniu 02.03.br. złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę sieci wod.-kan. do m. Łąka. Termin wydania pozwolenia na budowę zgodnie
z ustawą Prawo budowlane wynosi do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Modernizacja budynku szkoły na bibliotekę, GCI – przy ul. Wałeckiej 49.
UMiG poszukuje możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na przeniesienie
biblioteki publicznej i Gminnego Centrum Informacji do pomieszczeń w budynku przy ul.
Wałeckiej 49, w którym zlokalizowane było wcześniej przedszkole. Na obecnym etapie
przygotowywany jest zakres rzeczowy inwestycji oraz przygotowywane dokumenty w celu
złożenia aplikacji o dotację ze środków zewnętrznych. W chwili obecnej ogłoszone są
programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które są podstawą do
ubiegania się o dotacje na zadania z zakresu kultury. Najbliższy termin składania wniosków
o dotacje z tego programu upływa 10 kwietnia br.

5. Analiza aktualności planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek.
Wykonane zostało opracowanie zawierające analizę stanu aktualności planów miejscowych
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Opracowanie to w najbliższym czasie zostanie przedłożone Radnym w celu określenia rodzaju
i zakresu opracowań planistycznych przewidzianych do wykonania w 2007 roku, na
podstawie złożonych wniosków.
W zakresie drogownictwa:
1. W porozumieniu z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie –
Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim w ramach prac interwencyjnych
w miesiącach marzec - czerwiec br. będą prowadzone prace związane z przebudową
chodnika w m. Sikory w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171. Prace będą polegały na
ułożeniu nowej nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej „POLBRUK”.
2. Odwodnienie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w m. Broczyno zostanie
wykonane RDW w Drawsku Pomorskim, po wykonaniu przez Gminę utwardzenia drogi
gminnej.
3. Kontynuacja robót związanych z budową chodnika w m. Broczyno na odcinku od strony
wjazdu od Czaplinka wymaga opracowania projektu budowlanego. Gmina Czaplinek
będzie uczestniczyła w finansowaniu projektu na chodnik i zatok postojowych
w m. Drahimek i Kluczewo.
4. W miejscowości Stare Drawsko wykonany zostanie remont chodnika w obrębie przystanku
PKS przy udziale Gminy Czaplinek. Gmina zapewni pracowników, RWD Drawsko –
materiały.
W zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszego:
Po interwencji w Telekomunikacji Polskiej S.A. w miesiącu lutym zostały wykonane prace
związane z poprawą stanu technicznego studzienek telekomunikacyjnych, regulacji wysokości
posadowienia studzienek na ul. Drahimskiej.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 11 wniosków dotyczących wycinki drzew z zadrzewień.
2. Wydano 6 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
3. W miesiącu marcu zostaną wykonane prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew
w oparciu o posiadane możliwości finansowe Gminy w m. Kluczewo, Ostroróg, Sikory oraz
na terenie miasta przy ulicy Poznańskiej, Dworcowej, Studziennej, Polnej, Nadbrzeże
Drawskie i Gimnazjum. Wszystkie prace wykona Firma Handlowo – Usługowa Marian
Janiec, Ostroróg 7/1.
W zakresie oświaty:
21 lutego br. spotkałam się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Tematem rozmów było
uzgodnienie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli. ZNP
reprezentowały trzy osoby: Alina Kalisz – prezes Oddziału ZNP w Czaplinku, Maria Góra
i Andrzej Pękalski. Ze strony Urzędu Miasta i Gminy w spotkaniu uczestniczył również
Skarbnik Gminy oraz osoby odpowiedzialne za sprawy oświaty. Po przeanalizowaniu potrzeb
szkół i możliwości finansowych Gminy regulamin uzgodniono, pozostawiając wysokość
dodatków na poziomie roku 2006.

Ustalono, że w sierpniu odbędzie się następne spotkanie, na którym omawiana będzie
możliwość wprowadzenia
zmian do regulaminu w zakresie: wyodrębnienia funduszu
motywacyjnego dla dyrektorów, podwyższenie dodatku za warunki pracy w klasach
specjalnych, podwyższenie dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa klasy – wysokość
dodatku uzależniona od liczebności oddziału.
W zakresie promocji, turystyki i sportu:
1. W dniu 28 lutego i 2 marca br. odbyły się spotkania komisji opiniującej, której celem
była ocena ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe. Na zadania wpłynęły ogółem 24 oferty w tym na
zadanie:
Ø Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 10 ofert na łączną kwotę
165.845 zł ( z tego odrzucono 3 oferty, które nie spełniły wymogów
formalnych), kwota w budżecie 90 tys. zł;
Ø Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych – 2 oferty na łączna kwotę
7.934 zł, kwota w budżecie 10 tys. zł;
Ø Organizacja czasu wolnego osobom starszym – 3 oferty na łączna kwotę
9.756, kwota w budżecie 5 tys. zł;
Ø Przeciwdziałanie patologiom społecznym – 8 ofert na łączną kwotę
71.932,60 zł ( z tego odrzucono 3 oferty, które nie spełniły wymogów
formalnych) , kwota w budżecie 25 tys. zł;
Ø Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego – 1 oferta na kwotę 3 tys. zł, kwota w budżecie 3 tys. zł;
W dniu 6 marca 2007 r. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas
którego omówiono oferty złożone przez organizacje pozarządowe do otwartych
konkursów oraz sprawy bieżące.
2. W dniu 1 marca 2007 r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla rolników. Podczas
szkolenia omówiono następujące tematy:
- Zarządzanie stadem trzody chlewnej w sytuacji kryzysowej wykładowca Arkadiusz Zamkiewicz, Firma Provimi Rolipex;
- Standardy weterynaryjne wykorzystania pasz i produkcji żywności –
wykładowca Jerzy Nałęcz, Powiatowy Lekarz Weterynarii;
- Zasady BHP w gospodarstwie rolnym – wykładowca Mieczysław
Tomaszewski, Państwowa Inspekcja Pracy w Koszalinie.
3. W dniu 5 marca br. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, odbyło się
spotkanie z najlepszymi sportowcami Gminy Czaplinek, szczególnie wyróżniającymi
się w roku 2006. Najlepszym zawodnikom różnych kategorii sportowych, wręczono
symboliczne medale oraz dyplomy.

W zakresie realizowanych projektów:
1. W ramach realizacji projektu nr Z/2/2.32/I/1.5/487/05 pn. „W sieci Cz@plinka”
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w
dniu 1 marca 2007 r. odebrano końcowe prace związane z portalem WWW „Wrota
Cz@plinka” oraz wdrożeniem systemu finansowo-księgowego.

2. Gmina nie otrzymała wsparcia na projekt pn. „Wydawnictwo 600 - lat Starostwa
Drahimskiego”, projekt został złożony do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.
Dokumentacja spełniła wymagania formalno - merytoryczne, jednak Zarząd Fundacji nie
przyznał środków na jego realizację.
3. Obecnie zostały przygotowane następujące projekty:
1. Projekt pn. „ Cykl imprez integracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych dla
osób niepełnosprawnych z gminy Czaplinek”, został złożony do Fundacji im.
Stefana Batorego.
W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:
1. Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek
oraz udział w obchodach „Dni Czaplinka”.
2. Organizacja wycieczki krajoznawczej do Wolińskiego Parku Narodowego.
3. Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka.
4. Udział osób niepełnosprawnych w turnieju sportowym z okazji otwarcia hali
widowiskowo- sportowej w Czaplinku.
5. Organizacja warsztatów ceramicznych oraz sianoplotu.
6. Organizacja Wigilii Bożego Narodzenia połączonej z Mikołajem.
7. Organizacja Dnia Dziecka.
Projekt został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Ametyst- Sekcja Rodzin
Osób Niepełnosprawnych.
Wartość projektu wynosi 13.650 złotych, wnioskowana kwota 9.160 złotych.
2.

Projekt pn. „Turniej Miast Partnerskich- otwarcie hali widowiskowosportowej
w Czaplinku”, został złożony do Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej. Wartość projektu 25.670zł, wnioskowana kwota 15.750 zł. Na
organizację turnieju został również złożony wniosek do programu Komisji Europejskiej
pod nazwą TOWN TWINNING ( czytaj. Tałn tłining), w ramach którego planujemy
pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia gości niemieckich podczas turnieju i
uroczystości otwarcia hali. Wnioskowana kwota z tego programu to: 3.931,20 Euro.

W zakresie modernizacji, remontów świetlic:
Gmina zamierza złożyć projekt do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na modernizację i
remonty świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych, zlecono przygotowanie kosztorysów,
które są niezbędne do projektu.
W zakresie podatków:

1. Wydano 14 zaświadczeń w zakresie podatków.
2. Przyznano dla jednego przedsiębiorcy zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres
2 lat z tytułu zagospodarowania nieruchomości nie wykorzystywanej do działalności
gospodarczej powyżej 3 lat.
3. Na wniosek Gminy została oszacowana nieruchomość położona na działce 7/21 w
obrębie Łazice na kwotę 396.000 zł przez biegłego powołanego przez Komornika
Sądowego
w Drawsku Pomorskim. Gmina zwróciła się z pismem do
Komornika o zmniejszenie wartości oszacowania tej nieruchomości bowiem jest
zainteresowana nabyciem na współwłasność z zainteresowanym przedsiębiorcą z uwagi
na potrzebę ustanowienia drogi koniecznej do budynków gospodarczych, garaży i szamb
sąsiadujących posesji.
W zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy:
W dniach 26 lutego - 1 marca 2007r. odbyły się Zebrania Ogólne Mieszkańców Osiedla Nr 1,
Nr 2, Nr 3 i Nr 4, podczas których mieszkańcy Czaplinka wybrali Przewodniczących Zarządów
i członków Zarządów Osiedli. Mieszkańcy zgłosili 30 wniosków.
Zarząd Osiedla Nr 1
1. Rogowski Ireneusz – Przewodniczący
2. Chowaniec Mikołaj - członek
3. Dudor Zbigniew
- członek
4. Kaniewski Józef
- członek
5. Popowska Jolanta - członek
Uprawnionych do udziału w zebraniu
35 mieszkańców, tj. 1,81%.
Zarząd Osiedla Nr 2
1. Małgorzata Sedyk – Przewodniczący
2. Teresa Rasztubowicz - członek
3. Marek Cichoszewski - członek
4. Lemisz Bożena
- członek
5. Marek Jurkiewicz
- członek
6. Wiesława Odważna - członek
7. Leszek Konarski
- członek
Uprawnionych do udziału w zebraniu
26 mieszkańców, tj. 0,88%.
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Zarząd Osiedla Nr 3
1. Bogdan Kalina
- Przewodniczący
2. Biernat Wiesław - członek
3. Horniak Zygmunt - członek
4. Garstka Zenon
- członek
Uprawnionych do udziału w zebraniu było 802 mieszkańców, udział wzięło 23 mieszkańców,
tj. 2,87%.
Zarząd Osiedla Nr 4
1. Marcin Kowalski – Przewodniczący
2. Swaczyna Bogdan - członek
3. Kuzio Franciszek - członek

Uprawnionych do udziału w zebraniu było 178 mieszkańców, udział wzięło 23 mieszkańców,
tj. 12,92%.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W ramach programu 1.3 EFS zatrudniono 32 osoby na okres 6 m-cy tj. od 01.03.2007r do
31.08.2007r. Osoby te zatrudnione zostały w ZGK Czaplinek i będą wykonywać prace
w zieleni miasta, w infrastrukturze komunalnej, w jednostkach ochrony p.poż, oraz prace
porządkowe na terenie miasta.
2. W dalszym ciągu trwają przeglądy kominów w Gminnym zasobie mieszkaniowym przez
uprawnione firmy kominiarskie. Po ich zakończeniu komisja powołana przez Burmistrza
Miasta i Gminy wspólnie z Zarządem Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. przedstawi
najpilniejsze potrzeby w zakresie remontów kominów.
3. W dniu dzisiejszym zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., na którym między innymi ustalona
zostanie wysokość taryf za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami
w Wardyniu Górnym – Gm. Połczyn Zdrój. Przedstawicielem Gminy Czaplinek na w/w
Zgromadzeniu jest Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Mieczysław Smyk.
4. Zgodnie z nową uchwałą w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Czaplinek właściciele psów zobowiązani zostali do
wyposażenia swojego pieska w znaczek rejestracyjny. Znaczki rejestracyjne wydawane są
nieodpłatnie w urzędzie Miasta i Gminy. Identyfikacja pomoże na bieżąco śledzić
informacje o ilości zwierząt w Gminie, o szczepieniach, a przede wszystkim sprawnie
identyfikować zwierzęta, które się zgubiły, zostały skradzione, itp.
W zakresie mieszkalnictwa:
1. Z przedstawicielami firmy konsultingowej omówiłam wniesienie koniecznych poprawek do
przedłożonej oceny (ekspertyzy) adaptacji obiektu biurowca In-Tel. Ocenę radnym
wspólnie z przedstawicielami przedstawię na najbliższym posiedzeniu Komisji
(zblokowanych).
2. Z zespołem ds. opracowania „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Czaplinek” oraz „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy”, omówiłam dotychczas przygotowany projekt.
Wyznaczyłam tematy do uzupełnienia.
3. Zapoznałam się z ofertą firmy Jag Sp. z o.o. ze Skierniewic dot. budowy drewnianych
domów z bali świerkowych.
W sprawach organizacyjnych:
W dniu 7 marca odbyło się spotkanie sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Podczas spotkania przekazano Statuty sołectw, Statuty Osiedli, zadania inwestycyjne w br.,
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010, materiały
biurowe, spisy telefonów. Omówiono formy dofinansowania zadań z budżetu, Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W zakresie funkcjonowania Urzędu:
W odpowiedzi na nasz wniosek w sprawie uruchomienia w Czaplinku zamiejscowej filii
Wydziału Komunikacji, Starostwo Powiatowe wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji Departamentu Rejestrów Państwowych w Warszawie,
o
informację, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość instalacji nowej
Delegatury, oraz
o przysłanie wykazu kosztów, jakie Starostwo musiałoby ponieść
w związku z instalacją nowej delegatury.

Inne:
1. W dniu 23 lutego br. w Drawnie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Stowarzyszenia został
Zbigniew Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie. Do składu Zarządu
wybrani zostali: Barbara Michalczik – Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek, Barbara
Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Połczyn Zdrój, Ireneusz Rzeźniewski - Burmistrz
Miasta i Gminy Drawno, Ryszard Sola - Burmistrz Miasta i Gminy Łobez.
2. W dniu 03 marca 2007r. uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 62 Rocznicy
Powrotu Polskości na Pomorze. W Czaplineckim Ośrodku Kultury, Stowarzyszenie
Trójmiejskiej Grupy Historycznej zaprezentowało animowaną wystawę historyczną,
obok której uczestnicy mogli podziwiać zarówno wystawę mundurów, oporządzenia
i uzbrojenia żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego oraz Armii Rosyjskiej, jak również
wystawę pn. "W poszukiwaniu Nowego Domu", czyli migracje ludności na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945-1950.
3. Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego – p. Zbigniew Ptak –
Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, chcąc obniżyć koszty, zaproponował
przeniesienie biura Stowarzyszenia do Drawska Pomorskiego. Nie wyraziłam na to
zgody.
4. Podczas spotkania z Dyrektorem firmy APENA – 100% udziałowcem Spółki Elektrim
omówiliśmy problemy działalności hotelu i restauracji Elekt (poprzednio Elektor).
Zadeklarowałam pomoc w znalezieniu nowego dzierżawcy. Obecnie obiekt jest
nieczynny. Ochronę sprawuje firma „Żbik”.
5. Z kierownikiem Działu Kontroli PP Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy
w Koszalinie omówiłam problemy zgłaszane przez radnych i firmy dotyczące
funkcjonowania naszej placówki pocztowej.
6. Podczas spotkania z nowym właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego Wajk
w Piasecznie omówiono zasady współpracy. Właściciel p. Norbert Błaszczok
przedstawił problem remontu drogi oraz prośbę o udostępnienie terenu Gminy na
boisko.
Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 38 mieszkańców, którzy zgłosili 39 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Michalczik

Barbara

