INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 29 września 2007 r. do 30 października 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 11 zarządzeń:
1. w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Czaplinek na 2008 rok;
2. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Regulaminu bieżących prac Gminnego
Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w Czaplinku”;
3. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r.;
4. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w Czaplinku; W skład
Zespołu weszli:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek,
2) Inspektor d/s obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku,
3) Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy
w Czaplinku,
4) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Miasta i Gminy w Czaplinku,
5) Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta
i Gminy w Czaplinku,
6) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku,
7) Miejsko – Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych w Czaplinku,
8) Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy
w Czaplinku,
9) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku,
10) Komendant Policji w Czaplinku,
11) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku,
12) Prezes Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka zo.o. w Czaplinku,
13) Przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Czaplinku,
14) Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku
Pomorskim.
Zespół stanowi organ pomocniczy, Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek w zapewnieniu
realizacji zadań zarządzania kryzysowego na obszarze Gminy Czaplinek.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Miasta
i Gminy Czaplinek wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania
działań ujętych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego; a w przypadku
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej :
a) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju
sytuacji,
b) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
c) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
d) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
5. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących z inwestycji. Przekazano sieć
wodociągową w miejscowości Ostroróg do Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku;

6. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 103/2006 w sprawie powołania Gminnego Centrum
Reagowania w Czaplinku oraz zarządzenia nr 102/2006 w sprawie organizacji pracy
Gminnego Centrum Reagowania w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej, awarii technicznej lub innego zagrożenia i zdarzenia naruszającego stan
bezpieczeństwa w Gminie Czaplinek;
7. w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Czaplinek. W dniach od
05.11. 2007 r. do 04.12.2007 r. zostanie przeprowadzona powszechna obowiązkowa
deratyzacja (odszczurzanie) na terenie miasta Czaplinka;
8. w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 21 października 2007r.;
9. w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 21 października 2007r.;
10. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Czaplinek w 2007 r.;
11. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007r.

W okres od 29 września 2007 r. do 30 października
następujące działania:

2007 r. zrealizowane zostały

W zakresie budżetu Gminy:
Przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej na 2008 rok, w sprawie:
- stawek podatku od nieruchomości,
- obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego,
- wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Czaplinku oraz stawek cen za usługi
pogrzebowe świadczone na terenie gminy Czaplinek,
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,
- dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zmieniająca Uchwałę Nr XIV/100/03 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada
2003 r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek
oraz ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te
usługi,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
W/w. uchwały będą przedmiotem posiedzeń Komisji oraz najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
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W zakresie inwestycji:
Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie
Czaplinek – Łąka.
Podpisano porozumienie z właścicielem działek, przez które prowadzona jest inwestycja.
W związku z powyższym możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą robót, tj. firmą
”SANITEX” z Gorzowa Wlkp. Umowa została podpisana z dniem 15.10.2007r.
Termin wykonania całego zadania – 31.08.2007r., przy czym sieć wod.-kan. na trasie Stare
Drawsko – Drahimek – do 28.03.2007r. W dniu 23.10.2007r. został przekazany plac budowy
i wykonawca przystąpił do realizacji zadania.
Gmina Czaplinek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej umowę pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej na tym zadaniu. Udzielona kwota
pożyczki wynosi 219 018,15 zł. Po zrealizowaniu zadania i spłacie 70% wartości pożyczki
oraz osiągnięciu założonego we wniosku o pożyczkę efektu ekologicznego, 30% wartości
pożyczki (tj. ok. 65 705,00 zł) zostanie Gminie umorzone.
Budowa wodociągu Miłkowo – Motarzewo.
Po wykonaniu projektu budowlanego wykonawca przystąpił do wykonania zadania na
podstawie delegacji wynikającej z art. 29a ustawy Prawo budowlane, tj. jako przyłącza
wodociągowe do stacji wodociągowej w m. Motarzewo.
Przebudowa ulicy Studziennej w Czaplinku.
Roboty są w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe w 70%. Wyremontowano
i dostosowano do niwelety drogi studzienki telekomunikacyjne, przestawiono słupy
oświetlenia drogowego do krawędzi chodnika.
Przebudowa części budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej II etap.
Uwagi Inspektora Pracy stanowiące podstawę do wniesienia sprzeciwu i uniemożliwiające
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zostały przez inwestora usunięte. Ponownie
zawiadomiono Państwową Inspekcję Pracy o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.
Państwowy Inspektor Pracy tym razem nie wniósł sprzeciwu, a jedynie uwagi. Gmina
wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji
pozwolenia na użytkowanie.
Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię.
Wykonano przyłącze gazowe do budynku, trwają roboty budowlane wewnętrzne związane
z wykonaniem gładzi szpachlowych, glazury, posadzek.
Zaawansowanie robót w 80%. Z uwagi na konieczność wykonania ściany żelbetowej od
strony ul. Krętej, potrzebą wykonania projektu budowlanego zamiennego i zmiany
pozwolenia na budowę został przedłużony termin wykonania zadania do 15.12.2007r.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska”
w Czaplinku – II etap.
Zadanie zostało zakończone. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót. Inwestor
wyznaczył na dzień 31.10.2007r. rozpoczęcie odbioru końcowego zadania.
Została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej II etapu. Kwota pożyczki
udzielona Gminie na to zadanie wynosi 347 956,00 zł. Po zrealizowaniu zadania i spłacie
70% wartości pożyczki oraz osiągnięciu założonego we wniosku o pożyczkę efektu
ekologicznego, 30% wartości pożyczki (tj. ok. 104 387,00 zł) zostanie Gminie umorzone.
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Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim.
Wykonano konstrukcję dachową i pokrycie części połaci dachowej. Zakończono ścianki
działowe, rozłożono instalację elektryczną wewnętrzną, wykonano podłoża betonowe,
docieplono styropianem budynek od zewnątrz. Przystąpiono do robót wykończeniowych
ścian wewnętrznych z płyty gipsowo-kartonowej.
W trakcie prowadzonych prac wynikły roboty dodatkowe, nie ujęte w projekcie budowlanym,
a dotyczące wzmocnienia ścian fundamentowych, demontażu zbiornika bezodpływowego,
skuwania wieńców, demontażu płyt stropowych żerańskich, podniesienia stropów z pustaków
DZ-3 oraz wykonania podsufitki. Rozszerzony zakres robót przekłada się na zwiększenie
kosztów oraz wydłużenie terminu wykonania zadania o 1 miesiąc.
Projekt budowlany sieci wodociągowej do m. Kluczewo.
Po dokonaniu zmiany nazwy zadania w załączniku nr 17 do budżetu uchwałą Rady z dnia
28.09.2007r. podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego, wybranego w drodze
zbierania ofert, w dniu 02.10.2007r.
Przygotowano mapy do celów projektowych
i dokonano inwentaryzacji potrzeb i możliwości wykonania projektu z udziałem projektanta
i inwestora. Prace projektowe są w trakcie realizacji.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
Podpisana została umowa z wybranym wykonawcą robót Zakładem RemontowoBudowlanym Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju na kwotę 106.206,72 zł. Zakres zadania
obejmuje wymianę 20 okien w sali sportowej od strony południowo-zachodniej, w tym 10
dużych okien w sali od strony parku, przy czym ich wysokość zostanie zmniejszona o 2/5
wysokości dotychczasowej. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania.
Projekt budowlany drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wałeckiej.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym został p. Jan Janczewski ze
Szczecinka za kwotę 5.000,-zl. brutto. Termin wykonania do 21.12.2007r.

Partycypacja w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej.
Kolejne spotkanie Burmistrza z p. Lechem Krukowskim właścicielem działki przy
ul.Złocieniecka-Komunalna w dniu 12.10.2007r. w sprawie uzyskania zgody w celu
udostępnienia części działki przy ul. Złocienieckiej pod budowę chodnika nie przyniosło
pozytywnych rozstrzygnięć. Właściciel nie wyraża zgody na wydzielenie części terenu pod
budowę chodnika, pomimo złożonej propozycji dotyczącej możliwości zamiany gruntów.
Ustalono, iż Gmina Czaplinek złoży p. Krukowskiemu propozycję zamiany na działkę np.
letniskową w Machlinach bądź inną.
Projekty budowlane przyłączy wodociągowych do nieruchomości w Prosinku kol, Czarne
Wielkie kol. i Wełnica-Karsno.
Prace projektowe zostały zakończone. Wykonawca oczekuje na uzyskanie stosownych
decyzji uzgodnieniowych, po czym projekty zostaną złożone do uzgodnienia w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji w Drawsku Pom.
Projekt budowlany modernizacji ulicy Tartacznej.
Opracowanie projektu jest w fazie końcowej. Projektant wystąpił o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia na
środowisko.
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Budowa ronda.
Mieszkańcy i radni Rady Miejskiej w Czaplinku zasygnalizowali problem dotyczący
usytuowania trójkątów podporządkowania i wyprofilowania łuków krawężników
obramowujących wysepki, co powoduje utrudnienie przy ruchu dużych pojazdów (tirów)
w obrębie skrzyżowania ( samochody te najeżdżają kołami na krawężniki).
Gmina zwróciła się z pismem z dnia 26.10.07r. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Szczecinie o przeanalizowanie zgłaszanego problemu i przedłożenie stanowiska
w przedmiocie jego rozwiązania.
Awaria kanalizacji w budynkach Wałecka 1-5.
Wykonawca robót związanych z budową ronda zgodnie z projektem budowlanym przełączył
sieć kanalizacji deszczowej dla budynków Wałecka 1-19 do nowo wybudowanej sieci
w obrębie skrzyżowania. W trakcie przełączania kanalizacji deszczowej tych budynków
okazało się, że z budynków Wałecka 1,3 i 5 ścieki sanitarne są włączone do sieci deszczowej.
Inwestor odciął dopływ ścieków do sieci deszczowej, a tym samym powstał problemach
odprowadzenia. Z udziałem zainteresowanych stron, w tym i Gminy Czaplinek, po
zinwentaryzowaniu problemu w terenie ustalono konieczność zmiany w części instalacyjnej
projektu budowlanego i podłączenia ścieków dodatkowym przyłączem kanalizacyjnym do
jednego z przykanalików deszczowych, który zostanie przekwalifikowany jako przykanalik
sanitarny i włączenie go do kolektora sanitarnego przechodzącego przez teren skrzyżowania
na Placu 3-go Marca.
Uzgodniono z podwykonawcą robót instalacyjnych, że prace te zostaną przez niego
wykonane w terminie do 31.10.2007r.
Hala widowiskowo-sportowa.
Budowa hali została zakończona 31.08.2007r. zgodnie z umową. Odbiór końcowy został
dokonany w dniu 14.09.2007r. W dniu 10.10.2007r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Gmina w dniu 23.10.07r. rozliczyła się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które wykorzystała w całości, tj. w kwocie
1.400.000 zł. Całkowity koszt zadania od początku realizacji (wartość zapłaconych faktur)
wynosi 4.904.978 zł.
Gmina zobowiązana jest do złożenia ostatecznego rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim
z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
po przyjęciu wybudowanego obiektu na środki trwałe w terminie do 15.11.2007r.
Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych nie posiadają wyposażenia. W obiekcie nie
przewidziano instalacji alarmowej. Do czasu wykonania tego zadania dozór nad tym
obiektem sprawują pracownicy ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Powyższe uzgodniono
z Dyrektorem Szkoły.
Pomieszczenia przeznaczone na siłownię i sale fitness zostaną wydzierżawione przez
Burmistrza MiG w ramach zwykłego zarządu na okres trzech lat.
Przygotowano regulamin hali oraz cennik usług.
Budowa boiska w Machlinach.
Podczas spotkania z Radą Sołecką Machlin ustalono ,że w ramach pozyskanych z Urzędu
Marszałkowskiego środków na modernizację boiska- 18.000 zł oraz środków własnych
zostanie wykonany szerszy niż planowany we wniosku o dofinansowanie zakres ogrodzenia
(383 mb zamiast 180 mb), jednak kosztem rezygnacji z zakupu bramek do piłki nożnej, trawy
boiskowej i elementów małej architektury (ławek i koszy na odpady).
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Pozwoli to w następnych etapach na zlokalizowanie na tym terenie pełnowymiarowego
boiska do piłki nożnej, a w dalszej perspektywie na zlokalizowanie w obrębie tego ogrodzenia
placu zabaw i boiska do siatkówki.
W rozmowie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego ustalono, że nie ma żadnych
przeciwwskazań, aby zmienić zakres prac ponieważ mieści się ono w ramach wnioskowanego
zadania i nie jest wymagana w tym celu zmiana umowy dofinansowania podpisanej z Gminą.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Na Osiedlu Wiejska w ulicy Lipowej – po wykonaniu uzbrojenia (kanalizacja sanitarna,
burzowa, woda) na odcinku 150 mb drogi gruntowej wykonano nawierzchnię żużlową
w celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji.
2. W październiku br. wykonano prace związane z niwelacją pasa drogowego na odcinku
ul. Wiejskiej na osiedlu Wiejska . Wytyczony odcinek drogi umożliwi sukcesywną
kontynuację sprzedaży działek (najbliższy przetarg 30.10.2007 r.).
3. W dniu 11.10.2007 r. na wniosek mieszkańców oraz zaproszenie Burmistrza MiG odbyło
się spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg Krajowych ze Szczecinka. Spotkanie
dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej nr 20 –
od tablicy miejscowości Czaplinek do skrzyżowania z ulicą Kamienną. Zaproponowano
następujące rozwiązania:
- wprowadzenie ograniczenia prędkości do 60 km/h,
- zamontowanie barierek ochronnych na łuku drogi,
- przestawienie znaku D-42 „obszar zabudowany” w pobliżu tablicy m. Czaplinek,
- wykonanie wycinki drzew rosnących przy krawędzi jezdni.
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego:
a. wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii do Komendanta Powiatowego Policji
i Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. w sprawie zamontowania progów
zwalniających na ul. Toruńskiej (wniosek p.Anny Minkiewicz) i ul.
Kochanowskiego (wniosek p.Bogdana Kaliny). Powyższe opinie niezbędne są do
złożenia
projektów
zmiany
organizacji
ruchu
na
w/w
ulicach
do Starosty Drawskiego,
b. na ul. Moniuszki dokonano (wniosek Księdza Proboszcza) zmiany lokalizacji progu
zwalniającego w trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia do
Oratorium,
c. na skrzyżowaniu ul. Pławieńskiej z ul. Dworcową w ramach prac interwencyjnych
wykonano wycinkę krzewów, które ograniczały widoczność użytkownikom dróg.
5. Po raz kolejny wystąpiono z wnioskiem do zarządcy drogi (Rejon Dróg Wojewódzkich
w Drawsku Pom.) o wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w m. Broczyno na
wysokości przedszkola.
6. Zarząd Dróg Powiatowych wykonał (przy udziale pracowników z m. Siemczyno) wycinkę
krzewów na drodze powiatowej Piaseczno – Rzepowo, za co składam serdeczne
podziękowania. Jednocześnie oczekujemy od Zarządu Dróg Powiatowych niezbędnego
remontu (uzupełnienia ubytków) w nawierzchni drogi Głęboczek – Rzepowo oraz
wykonania wycinki krzewów i wysokich traw z poboczy dróg Stare Drawsko – Żerdno,
Machliny – Motarzewo. W/w drogami odbywa się dowóz dzieci do szkół.
7. W trakcie przygotowania jest wykaz działek – terenów w rejonie centrum miasta, na
których możliwe jest wykonanie parkingów lub tymczasowych miejsc postojowych. Po
dokonaniu inwentaryzacji działek oraz oszacowaniu kosztów zamierzam zadanie umieścić
w projekcie budżetu na 2008r.
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Z zakresu utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych:
1.Przy zatrudnieniu 5 pracowników w ramach robót publicznych wykonano konserwację
rowów melioracyjnych w obrębach Broczyno i Kluczewo o ogólnej długości 3750mb na
pow. 92 ha gruntów rolnych.
2. Przystąpiono do likwidacji skutków budowy zapór na podstawowych ciekach wodnych.
W zakresie remontów świetlic wiejskich.
1. Rozpoczęto roboty remontowe zewnętrzne polegające na wykonaniu nowego pokrycia
dachu i ocieplenia ściany zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Machliny.
2. Wykonano dokumentację projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy
sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie.
Rozpoczęto roboty stolarsko-posadzkarskie w sali wiejskiej w m. Czarne Wielkie –
przewidywany termin zakończenia zadania 10-12-2007r.
3. Zlecono wykonanie stolarki okiennej w
świetlicy wiejskiej w m. Prosinko
z przewidywanym terminem wykonania zadania do 15-11-2007r.
4. Zlecono wymianę drzwi w sali wiejskiej w m. Sikory- termin zakończenia zadania 10-112007r.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej;
Zakupiono za 7.500 Euro w mieście partnerskim Bad Schwartau używany średni samochód
pożarniczy marki Mercedes 1222 służący poprawie stanu p.poż. w Gminie Czaplinek.
W zakresie gospodarki mienia gminnym:
1. 2 października br. podpisano akt notarialny w sprawie przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako dz. nr 114 o pow. 2,90 ha, położonego
w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko. Na kwotę: 191.600,00 zł (netto).
Podpisano akty notarialne na sprzedaż:
- działki oznaczonej nr 251 o pow. 0,1771 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02.
Na kwotę: 58.000,00 zł (netto).
- działki ozn. nr 372 o pow. 0,0947 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02.
Na kwotę 28.000,00 zł (netto).
- działki ozn. nr 373 o pow. 0,1087 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02.
Na kwotę 33.600,00 zł (netto).
- działki ozn. nr 374 o pow. 0,1296 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02.
Na kwotę 39.900,00 zł (netto).
2. 19 października zawarto umowę dzierżawy placu przy ul. Kochanowskiego i Słowackiego
na okres jednego dnia 24.10.2007 r. – na potrzeby cyrku.
3. 4 października został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Piaseczno oznaczonej działką nr 36/2 o powierzchni 0,1700
ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym (dawny spichlerz na zboże) o powierzchni
463,10 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2007 r. Cena wywoławcza
nieruchomości 228.500,00 zł.
4. Wydano jedną decyzję w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
gruntu w prawo własności na kwotę 2.970,00 zł.
5. Wydano 3 decyzje w sprawie podziału nieruchomości:
- działki nr 105/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko
- działki nr 7/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Pławno
- działki nr 334/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Siemczyno
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6. Wydano jedno postanowienie w sprawie rozgraniczenia działki nr 19 położonej
w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Drawska.
W zakresie oświaty:
1. W dniu 29 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w obchodach 40 – lecia Liceum
Ogólnokształcącego im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Czaplinku.
2. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 12 października 2007r. nauczycielom
i dyrektorom szkół, przyznane zostały Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek.
W tym dniu Nagrodę otrzymali: p. Skonieczna Jolanta – dyrektor Gimnazjum i p. Grażyna
Juszczyk Kucza – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku - za szczególne
osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, a głównie za środki pozyskane z Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie, na działalność pozalekcyjną szkół. Nagrodę
otrzymał również ksiądz Jarosław Kobiałka za szczególne zaangażowanie w działalność na
rzecz młodzieży Gimnazjum (organizacja wypoczynku, wycieczek i obozów w kraju
i zagranicą (wyjazd
z młodzieżą do Szwecji). W tym dniu Burmistrz lub Zastępca
Burmistrza odwiedził wszystkie szkoły gminne, składając nauczycielom najserdeczniejsze
życzenia. W tym roku Nagrodę Burmistrza otrzymała również p. Bożena Lemisz oraz
p. Janusz Ziętkiewicz – jako podziękowanie za długoletnie pełnienie funkcji dyrektora.
3. W dniu 12 września 07r. uczestniczyłam w uroczystości 20 – lecia Szkoły Podstawowej
w Czaplinku. Z okazji Jubileuszu na ręce dyrektora, przekazany został symboliczny czek na
kwotę 1 tysiąca złotych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu.
4. Rozpoczęto wydawanie stypendiów szkolnych. Wnioski złożyło 671 uczniów. Stypendium
przyznano 616 uczniom. 55 uczniom odmówiono przyznania stypendium - w oparciu
o obowiązujące przepisy, stypendium przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód na
jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł.
5. Gmina wspólnie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej czyni starania
o wydawanie ciepłych posiłków uczniom ze Szkoły Podstawowej w Broczynie i ze Szkoły
Podstawowej w Kluczewie. Ponieważ nie doszło do skutku porozumienie w sprawie zakupu
posiłków z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, ustalono z Dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Czaplinku, że obiady będą dowożone ze stołówki w Czaplinku.
Niestety wymagania SANEPID-u nie pozwalają na szybką realizację zadania. Wystąpiliśmy
do Sanepidu w Drawsku Pom. z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydawanie posiłków
w tych szkołach. Prowadzone są też rozmowy z właścicielem restauracji Drahim, który
w ub.r. dostarczał posiłek do szkoły w Kluczewie.
6.W październiku 2007 r, odbyły się uroczyste ślubowania uczniów klas I Szkół
Podstawowych. - 05.10. 2007 r. uczestniczyłam w ślubowaniu pierwszaków w Szkole
Podstawowej w Czaplinku. Nie mogłam skorzystać z zaproszenia Szkoły Podstawowej
w Broczynie za co jeszcze raz przepraszam , ale pogratulowałam uczniom przy okazji Dnia
Edukacji Narodowej. 18.10. br. ślubowanie składali uczniowie klasy I ze SP w Kluczewie.
Łącznie uroczyste ślubowanie złożyło 139 Pierwszoklasistów.
7. W ramach rządowego programu „monitoring wizyjny w szkołach” Gmina złożyła wniosek
do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o dofinansowanie zakupu kamer
umożliwiających rejestrację zdarzeń od wewnątrz i na zewnątrz: w Gimnazjum i w Szkole
Podstawowej w Czaplinku. Wersja podstawowa to dwie kamery (wewnątrz i na zewnątrz
budynku). Gmina wnioskowała o
dofinansowanie zakupu programów w wersji
rozszerzonej:
- 8 kamer + koszt założenia sieci w Szkole Podstawowej. Ogólny koszt
określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 15 000 zł., z tego
udział Gminy – 3 000 zł. (20% ogólnej ceny),
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- 6 kamer + koszt założenia sieci w Gimnazjum. Ogólny koszt określony przez MEN
13 000 zł., z tego udział Gminy – 2 600 zł.
Niestety nasz projekt nie uzyskał akceptacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
jednostki samorządu terytorialnego mogą występować z wnioskiem o udzielenie dotacji
na zakup monitoringu wizyjnego do szkół jeszcze w latach 2008 i 2009 , w terminie do
dnia 20 maja każdego roku. Projekt kierowany jest do szkół, do których uczęszcza, co
najmniej 200 uczniów.
8. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Czaplinku podjęły działania zmierzające do realizacji
programu „szklanka mleka”, współfinansowanego przez Agencję Rynku Rolnego
w Szczecinie. Dyrektorzy szkół podpisali umowy z firmą ALEXMILCH z Niekamina
k/Kołobrzegu. Chętni uczniowie szkół podstawowych otrzymują codziennie, bezpłatnie,
białe mleko łowickie, w kartonikach o pojemności 0,25l. Mleko dostarczane jest do szkoły
co dwa tygodnie. Weryfikacja ilości zamawianego produktu odbywa się do 20 dnia każdego
miesiąca. Szkoła Podstawowa w Czaplinku rozpoczęła wydawanie mleka uczniom od
1 października - korzysta 655 uczniów.
Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów pozostałych szkół:
- w Sz.P. w Kluczewie – uczniowie rozpoczną realizację programu od miesiąca listopada
br.
- w Szkole Podstawowej w Broczynie – od 1 grudnia 07 r.,
- w Gimnazjum mleko będzie od 5 listopada br. Uczniowie tej Szkoły zobowiązali się
dopłacać do każdego kartonika 27 groszy, średnio ok. 5,40 zł. miesięcznie. W listopadzie
w akcji weźmie udział 272 uczniów tej Szkoły.
9. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
obowiązuje jednolity strój szkolny. W czerwcu br. dyrektorzy szkół wspólnie z Radami
Rodziców ustalili wzór obowiązującego w szkole stroju, a następnie ustalili rozmiary
i podpisali umowy o dostawę.
- w Sz.P. w Czaplinku dostawę strojów dla uczniów zrealizowano w 90% - opóźnienie
pełnej realizacji następuje z winy dostawcy – brak rozmiaru 152 i 158.
Nie wprowadzono jeszcze jednolitego stroju w pozostałych szkołach.
- w Kluczewie i w Machlinach – dostawca pismem z dnia 12.10 br. poinformował, że
opóźnienie potrwa jeszcze około 30 dni – ze wzglądu na wadliwą jakość tkaniny oraz
opóźnienie terminów jej dostawy przez producenta,
- w Gimnazjum jednolity strój będzie obowiązywał od stycznia 2008r. Decyzja ta została
podjęta przez poprzedniego dyrektora i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.
10. W miesiącu wrześniu 2007r. uczniowie z Machlin wysiadali z autobusu szkolnego na
przystanku autobusowym przy drodze Czaplinek – Wałcz, a nie jak w roku ubiegłym –
w uliczce obok szkoły. Był to efekt ustaleń niektórych rodziców i kierowcy. Od
9 października br. autobus zatrzymuje się w uliczce jak w roku ubiegłym. Rozpatrujemy
możliwość zmiany miejsca zbiórki uczniów – na placu obok krzyża, jednakże wiąże się to
z koniecznością postawienia zadaszenia.
11. Gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 170 000 zł.
z przeznaczeniem na doposażenie kuchni i stołówek szkolnych – 150 tys.zł. oraz na
dowóz posiłków – 20 tys.zł. Po uzupełnieniu dotacji o środki gminne, łącznie na to
zadanie zabezpieczono 222 671 zł. Realizację zadania powierzono Miejsko Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie złożonych przez szkoły i przedszkole
zamówień, przeprowadzono procedurę przetargową w zakresie dostawy urządzeń
i sprzętu gastronomicznego na potrzeby stołówek. Dostawcą sprzętu została Firma
KLIMATEX z Kołobrzegu, która wyceniła zgłoszone przez szkoły i przedszkole potrzeby
na kwotę 169 tys. zł.
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Zgodnie z podpisaną umową, zamówiony sprzęt będzie dostarczony do szkół
i przedszkola w terminie do 16.11.07., z tego dla Przedszkola - za kwotę 65 163,57 zł.,
dla SP w Czaplinku – 55 636,86 zł., Gimnazjum – 48 199,58 zł. (jest to pełne
zabezpieczenie potrzeb tych jednostek).
Pozostała kwota – 53 671 zł. przeznaczona zostanie na zakup termosów i urządzeń
potrzebnych do przewozu posiłków ze S.P w Czaplinku do SP w Broczynie i SP
w Kluczewie oraz zapłacenie posiłków dla uczniów i wypłatę zasiłków celowych dla
mieszkańców.
12. W trakcie lustracji przebiegu inwestycji Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Burmistrz
została dokładnie zapoznana ze stanem technicznym pieców centralnego ogrzewania oraz
komina w Gimnazjum. Środki na zakup jednego pieca zostały już wcześniej
zabezpieczone. Podczas wizyty w szkole okazało się, że drugi piec uległ awarii
i zachodzi konieczność zakupu drugiego pieca. Po zebraniu ofert zobowiązano Dyrektora
szkoły do podpisania umowy z firmą Hit System ze Szczecina. Wykonawca do prac
przystąpi między 10 a 20 listopada br., w terminie dogodnym dla szkoły aby nie zakłócać
zajęć lekcyjnych. Zlecono również ekspertyzę stanu komina i zlecono jego przebudowę
nad dachem budynku oraz umieszczenie w kominie tzw. wkładu kominowego. Zadanie
zobowiązał się trybie pilnym wykonać p. Z.Suberlak z Kluczewa. Koszt całego zadania
wyniesie około 65 000 zł.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. 9 października 2007 r. odbyło się zebranie z sołtysami dot. m.in. realizacji remontów dróg
gminnych i świetlic wiejskich, organizacji imprez w 2008r, ustalenia zasad wynajmu
świetlic wiejskich oraz procedury składania wniosków do budżetu na 2008r.
2. Rozpatrzono 30 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień, w tym 2 odmownie.
3. Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa w tym: 2 o okresie prowadzenia
gospodarstwa rolnego i 1 zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
4. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano szkolenie dla rolników
dot. pozyskiwania środków unijnych z PROW.
5. W dniu 17 października br. zorganizowano wyjazd dla radnych i sołtysów do Wolina w
celu zapoznania się z funkcjonowaniem farmy wiatrowej.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 25 października 2007 r. w miejscowości Pławno przeprowadzona została kontrola
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie posesji.
Właściciele nieruchomości kontrolowani byli głównie pod względem posiadania:
• pojemnika szarego na stałe odpady komunalne
• pojemnika na surowce wtórne
• umów z odbierającym odpady
• dowodów wpłat za korzystanie z usług w zakresie wywozu odpadów
• zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych
• umowy z odbierającym nieczystości płynne
• dowodów wpłat za korzystanie z usług w zakresie odbioru nieczystości
ciekłych
Skontrolowano 20 gospodarstw domowych. 3 gospodarstwa nie zostały skontrolowane
z uwagi na nieobecność właścicieli.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 17 gospodarstw posiada pojemniki
na surowce wtórne i stałe odpady komunalne oraz posiada umowy z odbierającym
odpady.
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17 gospodarstw posiada zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych, w tym tylko
1 właściciel posiada umowę z odbierającym nieczystości płynne. Pozostali skontrolowani
nie posiadają umów z odbierającym nieczystości płynne.
Wszyscy skontrolowani władający nieruchomościami zostali pouczeni o ciążących na
nich obowiązkach związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie
nieruchomości oraz o konsekwencjach wynikających z niewypełnienia tych obowiązków.
W celu sprawdzenia wywiązywania się niektórych mieszkańców Pławna z obowiązków
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona
zostanie rekontrola.
2. W odpowiedzi na pismo Gminy – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska Delegatura Koszalin poinformowała, że przeprowadziła 3.10.2007 r.
kontrolę firmy IGRO Sp. z o.o. Nowogard na terenie gospodarstwa rolnego w Motarzewie
pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska i nie stwierdziła w tym zakresie
nieprawidłowości.
3. 10.10.2007 r. firma Aufwind Schmack Nowa Energia Sp. z o.o. w Poznaniu złożyła
wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie „Elektrowni biogazowej Broczyno”, na dz. Nr 115
położonej w obr. geodezyjnej Trzciniec. W dniu 22.10.2007 r. w/w. firma złożyła
wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania w/w. decyzji.
Postanowieniem Nr IBP 7332/11/07 z dnia 23.10.2007 r. zgodnie z art. 103 kpa
zawiesiłam postępowanie na okres 3 lat.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. W związku z wnioskiem Pana Zdzisława Twardocha właściciela gruntów na wyspie dot.
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Wyspy Bielawy, Radni
zapoznali się z projektem planu wykonanym w lutym 2006 r.
Po przeanalizowaniu wniosku i wcześniejszego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czaplinek, dla obszaru obejmującego
Wyspę Bielawę w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko planuję opracowanie planu
umieścić w projekcie budżetu na 2008r.
2. Kilka razy w miesiącu spotykamy się z przedstawicielami Nadzoru Budowlanego
w Drawsku Pom. w celu omówienia prac dotyczących zmniejszenia ryzyka związanego ze
złym stanem technicznym nieruchomości budowlanych znajdujących się na terenie
naszej gminy, a szczególnie:
- Stare Drawsko - budynek po szkole ( właściciel p. Giwojno zam. Kołobrzeg),
- Siemczyno – budynek po spółdzielni ( właściciel p. Kuzio),
- Czarne Wielkie - budynki gospodarcze (właściciel. P. Szymborska ze Szczecina),
- Broczyno – spalone budynki (właściciel p. Konopko),
- Machliny – budynek koło sali wiejskiej (właściciel p. Kucharczyk).
W zakresie promocji, turystyki, kultury:
1. W dniach 11-12.10.2007 r. Sekretarz Gminy uczestniczyła w Radzie Programowej
SGiPPD, która odbyła się w Bełcznie gm. Łobez w sprawie opracowania projektu
programu działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego na 2008r.
2. 19 października br. odbyło się uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej. Pierwszą
część uroczystości rozpoczęły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Czaplinku. Podczas gali zaprezentowano również prezentację multimedialną dotyczącą
historii powstania hali. Po symbolicznym przecięciu wstęgi hala została poświęcona przez
Księdza Proboszcza.
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Druga część uroczystości rozpoczęła się o godz. 16.00 podczas, której zostały wręczone
wyróżnienia i okolicznościowe grawertony dla Ambasadorów Gminy Czaplinek, którzy
swoją działalnością przyczynili się i przyczyniają do promocji naszej Gminy. Drugą część
imprezy uświetniły występy: Koszalińskiego Klubu Sportów Walki „Gwardia”, Teatru
Tańca Zakręconego z Poznania, Złocienieckiej Orkiestry Dętej oraz Mariusza
Pudzianowskiego.
3. W dniach 27-28 października br. Środkowo-Pomorski Związek Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz Zachodniopomorski Klub Gołębi „Gdańskich
Wysokolotnych” przy współpracy Gminy Czaplinek zorganizował I Wystawę Gołębi
Młodych i VI Wystawę Klubową – Gdański Wysokolotny. Impreza odbyła się w hali
widowiskowo-sportowej w Czaplinku. Dochód z loterii fantowej po rozliczeniu zostanie
przekazany na rehabilitację Dawida Trockiego.
4. Zebrano oferty na wykonanie nowych zdjęć lotniczych Gminy Czaplinek.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „STYL BEATA CHOJĘTA” z Ełku na wykonanie
30 zdjęć lotniczych Gminy Czaplinek za kwotę 2.440 zł brutto. Zdjęcia te będą
wykorzystywane w materiałach promocyjnych, ofertach inwestycyjnych oraz na stronie
internetowej Czaplinka.
5. W dniach 13-14 października br. w siedemsetną rocznicę rozwiązania Zakonu
Templariuszy na zamku Drahim w Starym Drawsku właściciel zamku Pan Zbigniew
Mikiciuk zorganizował międzynarodowy turniej rycerski.
W zakresie infrastruktury turystycznej:
1. Wykonano inwentaryzację pomostów na terenie Gminy Czaplinek:
Dokonano pomiarów pomostów i wstępnej oceny stanu technicznego.
Zlecono wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (koszt zlecenia 7 tys.) dla 10 pomostów
w tym:
- 5 pomostów na terenie miasta Czaplinka,
- 1 pomostu w Starym Drawsku,
- 1 pomostu w Broczynie,
- 1 pomostu w Machlinach,
- 1 pomostu w Ostrorogu,
- 1 pomostu w Nowym Drawsku.
Inwentaryzacja geodezyjna jest pierwszym krokiem, który pozwoli na sporządzenie pełnej
dokumentacji na wykonanie prac remontowych dla każdego z pomostów.
Koszt wykonania pełnej dokumentacji remontowej z pominięciem prac geodezyjnych wynosi
około 1.500 zł dla każdego pomostu.
2. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na opracowanie „Koncepcji
budowy przystani żeglarskiej w Starym Drawsku” w oparciu o pomosty pływające wraz
z kosztorysem. Wartość opracowania 5 856 zł brutto. Opracowanie wykona Firma
Wielobranżowa GULIVER z Mińska Mazowieckiego.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
4 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami czaplineckich organizacji
pozarządowych w sprawie omówienia Programu Współpracy Gminy Czaplinek
z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok. Spotkanie poprowadziła Sekretarz Gminy –
Katarzyna Szlońska – Spirin. Ponieważ nadal trwają konsultacje z przedstawicielami
lokalnych organizacji pozarządowych dot. propozycji do Programu Współpracy na 2008 rok,
projekt Programu do zatwierdzenia zostanie przedłożony na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
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W zakresie współpracy zagranicznej:
1. 9 października br. Gminę Czaplinek odwiedził Sven Klemkow – Burmistrz Miasta
Partnerskiego – Lychen. Burmistrz podarował naszemu miastu tablicę w kształcie pineski
z informacjami o mieście Lychen. Burmistrz wraz z delegacją na zaproszenie Starosty
Powiatu Drawskiego uczestniczył w konferencji pn. „350 dni transgranicznego
partnerstwa”.
2. W dniach 19-21 października br. w Czaplinku przebywała 60 osobowa delegacja
z niemieckich miast partnerskich: Bad Schwartau, Grimmen i Marlow. Wizyta związana
była z otwarciem hali widowiskowo-sportowej i V Turniejem Miast Partnerskich. Pobyt
gości niemieckich był dofinansowany z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz
programu Unii Europejskiej Town Twinning – Miasta Bliźniacze.
Dzięki temu dofinansowaniu wydano również folder promocyjny w dwóch wersjach
językowych (polski i niemiecki) – Uroki Pojezierza, wykonano piłki promocyjne w ilości
500 sztuk oraz zakupiono pamiątkowe grawertony i dyplomy.
W zakresie złożonych projektów:
Ochotnicza Straż Pożarna w Broczynie przygotowuje wniosek do Fundacji Wspomagania
Wsi na konkurs „Nasza Świetlica, Nasz Klub”. Projekt zakłada uruchomienie w świetlicy
OSP zajęć dla dzieci z tej miejscowości.
Z uwagi na dużą ilość napływających wniosków tegoroczny regulamin konkursu oraz zasady
przyznawania dotacji został przez Fundację Wspomagania Wsi zmieniony. Do konkursu
mogą przystąpić lokalne (mające siedziby we wsi, w której działają) organizacje pozarządowe
działające na terenie wsi, w której jest lub powstaje świetlica, koła gospodyń wiejskich, rady
sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne działające w danej wsi, ale tylko i wyłącznie
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadające własne konto bankowe.
W zakresie rozwoju obszarów wiejskich:
Firma DGA z Poznania przygotowuje 13 Programów Odnowy Miejscowości na lata 20072013 dla następujących miejscowości: Broczyno, Żerdno, Siemczyno, Czarne Małe,
Kluczewo, Ostroróg, Psie Głowy, Stare Drawsko, Czarne Wielkie, Machliny, Pławno, Sikory,
Trzciniec. Trzy Programy dla miejscowości: Czarne Wielkie, Czarne Małe
i Kluczewo zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej 28 września br. Te trzy programy były
wymaganym załącznikiem do wniosków złożonych w dniu 4 października br. do
Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo
– 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wnioski zakładają
remont świetlic wiejskich.
Dla pozostałych 16 miejscowości Gmina Czaplinek opracuje Programy Odnowy
Miejscowości we własnym zakresie.
W zakresie podatków:
1.Wydano 5 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i 31 o wielkości o wielkości
gospodarstwa rolnego i dochodzie.
2.Umorzono 2 podatnikom zaległy podatek od nieruchomości z uwagi na wypadek losowy
oraz interes publiczny.
3.Przyznano 1 podatnikowi zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat z tytułu utworzenia
gospodarstwa rolnego.
4.Wystawiono 504 upomnienia na III ratę podatków dla osób zalegających.
5.Wydano 69 decyzji o częściowy zwrot podatku akcyzowego od nabytego oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolniczej.
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6. Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim zawiadomił, że został sporządzony plan podziału ze
sprzedaży nieruchomości w Piekarach , w którym ujęta jest wierzytelność wobec Gminy na
kwotę 103.901,28 zł.
7.Sporządzono sprawozdania za III kwartał z realizacji podatków oraz udzielonej pomocy
publicznej.
W zakresie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień
21 października 2007r.
W Gminie Czaplinek uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
było 9404 wyborców. Wybory przeprowadziło osiem siedmioosobowych Obwodowych
Komisji Wyborczych. Frekwencja wyborcza o godzinie 1030 wyniosła 6,67%, o godzinie 1630
wyniosła 30,24%, na zakończenie głosowania 41,94%.
Lokale wyborcze czynne były od godziny 600 do 2000. Ostatnie protokoły z wyników
głosowania w obwodach zdane zostały urzędnikowi wyborczemu w Gminie o godzinie 305
dnia 22.10.2007 r. Protokoły z głosowania w obwodach przekazane Okręgowej Komisji
Wyborczej w Koszalinie przyjęte zostały bez jakichkolwiek uwag.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych
oraz pracownikom obsługującym wybory za terminową i sumienie wykonywaną pracę.
W zakresie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych:
Od 3 września do 26 października br. przeprowadzono następujące kontrole w:
1. Czaplineckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie gospodarki finansowej
świetlic wiejskich za okres 2006 i 2007 rok.
2. Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - kontrola finansowo-księgowa
w dziedzinie gospodarki finansowo-księgowej za okres 2006 r. i I, II, III kwartał 2007r.
w zakresie 5% wydatków jednostki zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych.
3. Od 25. października trwa kontrola Gimnazjum w Czaplinku w dziedzinie gospodarki
finansowo-księgowej za okres 2006r i I, II, III kwartał 2007r.w zakresie 5% wydatków
jednostki zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych. Planowany termin zakończenia czynności kontrolnych – 30. października
2007r.
4. Ponadto przeprowadzono trzy wizje lokalne realizacji zadań remontowych w zasobach
ZNM Sp. z o.o.

W zakresie jednorazowych zezwoleń:
W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych wydano jednorazowe zezwolenia na
sprzedaż kwiatów w okolicach Targowiska Miejskiego przy ul. Zbożowej.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
sfinansowane zostaną wyjazdy na basen oraz wyjazdy do Opery tzw. „Operobus” 2007/2008.
2. W związku z nielegalnym handlem art. spożywczymi w Czarne Małe podjęto czynności
sprawdzające. Straż Miejska dokonała kontroli
i pouczono przedsiębiorcę
o warunkach jakie należy spełnić, aby dokonywać legalnej sprzedaży art. spożywczych
poza miejscem wyznaczonym na handel obwoźny tj. Targowiskiem Miejskim.
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Inne:
1. W dniu 01.10. i 10.10.2007 r. spotkałam się z przedstawicielem Wojewódzkiej Komendy
Policji ze Szczecina i Komendantem Powiatowym Policji w Drawsku Pomorskim
w sprawie rozpoczęcia modernizacji Komisariatu Policji w Czaplinku oraz w sprawie
bezpieczeństwa w Gminie.
2. W dniu 19.10. br. spotkałam się z ks. Proboszczem w sprawie bezpieczeństwa dzieci
wychodzących z Oratorium, oświetlenia kościółka i wniosków do budżetu Gminy na 2008
rok.
3. 26 października 2007 r. wręczyłam Państwu Zofii i Stanisławowi Hnatowskim medal
Prezydenta RP z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Zastępca Burmistrza uczestniczył w Sesji Rady Powiatu w Drawsku Pomorskim, podczas
której zabrał głos w Trybunie Obywatelskiej w sprawie:
- oceny usług stomatologicznych w Czaplinku oraz zagrożeń związanych z brakiem
lekarzy specjalistów,
- podjęcia skutecznych działań w zakresie utrzymania w Czaplinku Specjalistycznego
Zespołu Ratownictwa Medycznego.
W imieniu władz Gminy Czaplinek podziękował Dyrektorowi PUP w Drawsku Pom. za
dotychczasową bardzo dobrą współpracę .
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w dniu 11 listopada 2007 r.
z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu Drawskiego i Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Czaplinku odbędzie się uroczysta wspólna Sesja Rady Powiatu Drawskiego i
Rady Miejskiej w Czaplinku.
W programie uroczystości przewidziano Mszę Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego - o godz. 1200, przemarsz uczestników uroczystości na Cmentarz Komunalny, na
którym odbędzie się Apel Poległych z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego
i ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza – o godz. 1300 .
O godz. 14 30 w Czaplineckim Ośrodku Kultury rozpocznie się o uroczysta Sesja Rady
Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Czaplinku, w trakcie której zostanie wygłoszony
referat okolicznościowy p. Janusza Kowalczyka. Na zakończenie w programie artystycznym
wystąpią zaproszeni artyści ze Złocieńca i Czaplinka.

Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 44 mieszkańców, którzy zgłosili 45 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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