INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 22 grudnia 2007 r. do 24 stycznia 2008 r.
W okresie między Sesjami wydałam 19 zarządzeń:
1. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Czaplinek na 2008 rok;
2. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r.;
3. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących z inwestycji. Przyjęto z dniem
31.12.2007r. na mienie komunalne Gminy Czaplinek do ewidencji prowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku środek trwały – sieć wodociągową przesyłową
powstałą w wyniku zrealizowanej inwestycji „Budowa wodociągu Miłkowo Motarzewo”;
4. w sprawie przyjęcia w roku 2007 do ewidencji Urzędu Miasta i Gminy środków trwałych
pochodzących z inwestycji. Z dniem 31.12.2007r. przyjęto do ewidencji prowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku środki trwałe powstałe w wyniku
prowadzonych inwestycji, wymiany drzwi w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
przebudowy ulicy Studziennej, ogrodzenia boiska w miejscowości Machliny, przebudowy
i rozbudowy budynku sportowego klubu „LECH” przy ul. Parkowej;
5. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących z inwestycji. Przyjęto z dniem
31.12.2007r. na mienie komunalne Gminy Czaplinek do ewidencji prowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku środki trwałe powstałe w wyniku zrealizowanej
inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę
i siłownię w Czaplinku, przy ul. Słonecznej 27;
6. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji. Z dniem 31.12.2007 r.
na mienie komunalne Gminy Czaplinek przyjęto środki trwałe, wartości niematerialne
i prawne powstałe w wyniku zrealizowanej inwestycji „W sieci Cz@plinka” o łącznej
wartości 693.067,33 zł;
7. w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego – budynku Szkoły Podstawowej
w Czaplinku w wartość 119.745,20 zł, w związku z poniesieniem nakładów przez Gminę
Czaplinek na wykonanie częściowej termomodernizacji obiektu, polegającej na wymianie
20 szt. okien na okna PCV w sali gimnastycznej;
8. w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego ujętego w ewidencji Urzędu Miasta
i Gminy w Czaplinku, tj. budynku szkolnego (przedszkolnego) przy ul. Wałeckiej 49
w Czaplinku o wartość 38.116,08 zł w związku z poniesieniem nakładów przez Gminę
Czaplinek na wykonanie adaptacji części budynku na bibliotekę, Gminne Centrum
Informacji, czytelnię;
9. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji. Przyjęto z dniem
31 grudnia 2007 r. na mienie komunalne Gminy Czaplinek środki trwałe, tj. szafę
serwerową, zwiększenie wartości pomostu pływającego na jez. Czaplino wskutek
dobudowy przęsła, 3 działki: 19/142 w Czaplinku, 76/6 w Kluczewie, 280 w Czaplinku,
nagłośnienie sali narad w budynku urzędu, duplex do drukarki Canon IR 2020, samochód
pożarniczy Mercedes Benz 1222 ZDR 04227, agregat prądotwórczy, bramę segmentową
i drzwi w budynku garażowym OSP Czaplinek, 2 aparaty oddechowe OSP Machliny,
2 komputery, 4 laptopy, 4 monitory w urzędzie;
10. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (11 działek
z przeznaczeniem na cele rolne, w tym 2 położone na terenie wiejskim, pozostałe na
terenie miasta);
11. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Czaplinek w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.;

12. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2008 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizacje tych zadań;
13. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 rok;
14. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2 lokale
mieszkalne, w tym 1 położony na terenie wiejskim, 1 w Czaplinku);
15. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu na
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek;
16.w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta ds. organizacyjnokadrowych;
17. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta ds. wymiaru
podatków lokalnych;
18. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, którego źródłem przychodów są
wpływy pochodzące z darowizny przekazanej Urzędowi Miasta i Gminy w Czaplinku
(przez sponsora) oraz ustalenia planu finansowego środków zgromadzonych na tym
rachunku;
19. w sprawie przekazywania w roku 2008 rat dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji
kultury i środków finansowych dla jednostek budżetowych.

W okresie od 22 grudnia 2007 r. do 24 stycznia 2008 r. zrealizowane zostały następujące
działania:
W zakresie inwestycji:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ze Starego Drawska do Drahimka i na trasie Czaplinek
– Łąka.
Została wykonana sieć główna wod.-kan. w m. Drahimek. Trwa wykonanie przyłączy wod.kan. do budynków.
Wykonawca dokonał wytyczenia trasy sieci na drugim zadaniu na odcinku Czaplinek – Łąka
i planuje rozpocząć to zadanie od lutego br.
Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Żerdnie.
W dniu 18.01.2008r. dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym
w Drawsku Pom. Prace planowane są do wykonania w terminie od 01.04.2008r. Obecnie
przygotowywana jest dokumentacja przetargowa w celu wyboru wykonawcy robót.
Budowa dróg na Osiedlu Wiejska.
Zinwentaryzowano temat budowy dróg z podziałem na etapy. Uzgodniono z projektantem
zakres rzeczowy praz związanych z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, przedmiarów
robót oraz specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót drogowych. Dokumenty te
zostaną przygotowane do 11.02.2008r., po czym wdrożona zostanie procedura przetargowa
związana z wyłonieniem wykonawcy określonego etapu robót, w dostosowaniu do
możliwości finansowych Gminy. Aktualizacja dokumentów jest niezbędna dla planowanego
postępowania przetargowego przedmiotu zamówienia publicznego.
Projekt na przebudowę drogi do m. Wrześnica.
Przygotowano materiały przetargowe na potrzeby procedury zbierania ofert na wykonanie
projektu budowlanego. Po przeprowadzeniu procedury zbierania ofert dokonano wyboru
wykonawcy prac projektowych, którym została p. Anna Rejman z Drawska Pom. za kwotę
6.500,-zł brutto, z terminem wykonania do 31.03.2008r.
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Projekt na przebudowę drogi w m. Kluczewo do jeziora.
Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia procedury zbierania ofert na
wykonanie praz projektowych. Po przeprowadzeniu tej procedury dokonano wyboru
wykonawcy prac projektowych, którym została p. Anna Rejman z Drawska Pom. za kwotę
3.500,-zł brutto, z terminem wykonania do 31.03.2008r.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
Zlecono dla projektanta firmy „CONVIT” z Wałcza aktualizację projektu budowlanego na
potrzeby ponownego uzyskania pozwolenia na budowę, z uwagi na wygaśnięcie
dotychczasowego pozwolenia.
W styczniu 2008 r. Gmina Czaplinek wyraziła zainteresowanie udziałem w projekcie
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) zamierza wystąpić z wnioskiem
o dofinansowanie ze środków unijnych wspomnianego projektu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) z Priorytetu X Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku, Działania 10.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
W ramach tego działania kwalifikują się do dofinansowania projekty o minimalnej wartości
20 mln zł.
Zadania, które mogą być realizowane w ramach projektu, muszą być przygotowane pod
względem technicznym i muszą być zapisane w budżecie i Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Gminy. Ponadto do połowy kwietnia br. na dane zadanie musi być uzyskane
pozwolenie budowlane. Jedynym zadaniem spełniającym te kryteria z terenu Gminy
Czaplinek jest termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Wartość
tego zadania szacuje się na 2,5 mln zł, dlatego w celu spełnienia kryterium min. wartości
projektu Gmina Czaplinek przystępuje do wspólnego projektu ZMiGDP.
Innym programem, w ramach którego Gmina Czaplinek mogłaby pozyskać środki na
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej jest Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), Działanie 4.1 Energia odnawialna
i zarządzanie energią, Poddziałanie 4.1.5 Efektywność energetyczna, kogeneracja
i zarządzanie energią. Program ten dysponuje jednak znacznie mniejszymi środkami, które
mogłyby być wykorzystane na termomodernizację, dlatego w pierwszej kolejności Gmina
wystąpi o dofinansowanie unijne w ramach projektu ZMiGDP. Zgodnie z aktualnymi
wytycznymi ze środków unijnych na lata 2007-2013 w ramach PO IŚ na zadania związane
tylko z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na całą Polskę planowane jest
przeznaczenie 54,1 mln EURO, natomiast w ramach RPO WZ na zadania związane między
innymi z termomodernizacją na woj. zachodniopomorskie planowane jest przeznaczenie
2 mln EURO.
W dniu 23 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie w Starostwie dot. możliwości
złożenia wniosku na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (w tym na
ratusz). Stanowisko w tym temacie Gmina ma przedłożyć w terminie do 30.01.2008 r.
Chodnik ul. Złocieniecka.
Zgodnie z przeprowadzoną w grudniu 2007r. rozmową z Dyrektorem Mierzwą z Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie uzgodniono możliwość wspólnej
realizacji chodnika w ul. Złocienieckiej w Czaplinku na odcinku od parkingu do ul.
Komunalnej.
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GDDKiA dokonała wskazania w terenie punktów granicznych linii rozgraniczenia działek, tj.
drogi nr 20 i działki bezpośrednio przyległej do niej, z których wynika możliwość wykonania
w ograniczonym zakresie chodnika w pasie drogowym. Zarządca przygotuje zmianę
porozumienia realizacji zadania z uwzględnieniem udziału Gminy w kwocie 20.000,-zł oraz
terminów wykonania projektu budowlanego i robót drogowych jeszcze w br.
Budowa sieci wod.-kan. i deszczowej na Osiedlu Wiejska.
Dokonano inwentaryzacji dotychczas wykonanego zakresu rzeczowego (I i II etapu)
w stosunku do projektu budowlanego obejmującego pełny zakres. Wykonano aktualizację
przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na potrzeby przygotowywanego postępowania
przetargowego.
Planowany do wykonania III etap budowy sieci wod.-kan. i deszczowej obejmuje pozostały
zakres rzeczowy na tym osiedlu wynikający z projektu budowlanego i obejmuje ulicę
Wiejską, Kasztanową oraz kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi na
odcinku od ul. Szczecineckiej do rzeczki.
Zabezpieczenie hali widowiskowo-sportowej.
Dokonano zbierania ofert na wykonanie systemu zabezpieczenia hali. Wpłynęły 2 oferty,
a ofertę najkorzystniejszą przedstawiła firma „INSTALL” z Koszalina za kwotę 20.000,-zł.
brutto. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 11.02.2008r.
Projekt na modernizację Ośrodka Sportów Wodnych.
Przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy prac projektowych. W dniu 25.01.2008r. zostanie umieszczone ogłoszenie
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy z terminem
składania ofert na dzień 11.02.2008r.
Koncepcja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czaplinek.
Dokonano wyboru wykonawcy nowej koncepcji i uzgodniono warunki realizacji.
Wykonawcą prac została firma projektowa „Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.”
z Koszalina, za kwotę 36.600,-zł brutto w terminie do dnia 15.04.2008r.
Niezależnie od działań dotyczących prowadzenia zadań obecnie
kontynuowanych i przygotowywanych do realizacji w br. prowadzone są także działania
zmierzające do zakończenia pod kątem formalno-prawnym zadań wykonanych w 2007r.
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Gmina wykonuje delegacje wynikające z pozwoleń na budowę i uzyskuje pozwolenia na
użytkowanie, bądź dokonuje zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanych
zadań. Czynności te wymagają przygotowania właściwej dokumentacji pozwalającej na
stanowisko w danych sprawach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku
Pom.
W zakresie podatków:
1. Wydano 47 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 42 o wielkości o wielkości gospodarstwa
rolnego i dochodzie oraz 5 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Przyznano 1 podatnikowi zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat z tytułu
powiększenia gospodarstwa rolnego.
3. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od
nieruchomości.
4. Wystawiono i przesłano do właściwych urzędów skarbowych 7 tytułów wykonawczych,
w tym na podatki 2 sztuki na kwotę 1064zł i 5 sztuk na mandaty na kwotę 500zł.
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5. Dokonano wymiaru podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne nabyte od Spółdzielni
mieszkaniowej w miesiącu listopadzie br.
W zakresie gospodarki gruntami:
1. W dniu 11 stycznia br. spotkałam się z właścicielami gruntów w miejscowości Piekary nt.
uporządkowania sprawy dojazdu do posesji oraz zmiany granicy działek.
2. W dniu 22 stycznia 2008 r. z pracownikami Urzędu zajmującymi się sprawami gospodarki
gruntami uczestniczyłam w szkoleniu dot. nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. W dniu 8.01.2008 r. o godz. 10.00 odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości
gruntowych:
1). działki oznaczonej nr 355 pow. 0,1009 ha, płożonej przy ul. Wiejskiej 15
w Czaplinku
- cena wywoławcza
30.700,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 34.000,00 zł (netto);
2). działki oznaczonej nr 356 o pow. 0,1129 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 13
w Czaplinku
- cena wywoławcza
34.400,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 35.000,00 zł (netto);
3). działki oznaczonej nr 357 o pow. 0,1276 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 17
w Czaplinku
- cena wywoławcza 38.800,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 39.400,00 zł.
4. W dniu 15 stycznia 2008 r. odbył się przetarg na dzierżawę części działki oznaczonej
nr 412/33 o pow. 18 m2 przy ul. Górnej w Czaplinku przeznaczonej pod usytuowanie
tymczasowego garażu niezwiązanego trwale z gruntem. Miesięczny czynsz dzierżawny
został ustalony na kwotę 41,00 zł netto.
5. Zawarto cztery akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (trzy
akty w dniu 4.01.2008 r. i jeden akt w dniu 11.01.2008 r.) na łączna kwotę 7.702,00 zł.
6. W dniu 18 stycznia 2008 r. został zawarty akt notarialny dotyczący sprzedaży
nieruchomości położonej przy ul. Wałeckiej w Czaplinku w skład której wchodzi działka
oznaczona nr 25/1 o pow. 0,5889 ha i działka nr 24 o pow. 0,2921 ha na kwotę
1.840.000,00 zł (netto).
7. W dniu 15 stycznia 2008 r. rozwiązano za porozumieniem stron umowę dzierżawy
z Zarządem Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. dotyczącą dzierżawy
zabudowanej nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Nadbrzeże Drawskie
1 (dawny Ośrodek Sportów Wodnych). Przedmiotowa nieruchomość została przekazana
w dzierżawę na okres 16 lat dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Czaplinku na podstawie umowy zawartej w dniu 15 stycznia 2008 r.
8. W związku z wejściem w życie ustawy z 07.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) Gmina Czaplinek jak wiele Gmin w Polsce
zmuszona została w bardzo krótkim terminie do złożenia w Sądzie Rejonowym wniosku
o ujawnienie własności nieruchomości będących we władaniu Gminy.
Sytuacja dotycząca spraw własnościowych na terenie miasta nie wzbudza zastrzeżeń.
Gorzej jest natomiast na terenie wiejskim. Sukcesywnie do Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim składamy wnioski
(zapotrzebowania) na wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy geodezyjne.
Od 2007 r. prowadzimy bardzo intensywne działania zmierzające do uregulowania stanu
prawnego wielu działek.
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Posiadamy wiele spraw, gdzie wszczęto postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia
własności, uregulowania granic czy też ustalenia współwłasności. Do dnia 18 listopada
2008 r. trudno będzie jednak wyprostować wszystkie sprawy z ostatniego 60-lecia.
Mamy również nadzieję, że konieczność zrealizowania narzuconego przez Sejm RP
obowiązku nie będzie przeszkodą w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów ze Starostwa
potrzebnych do zbycia nieruchomości gminnych (lokale mieszkalne, działki budowlane).
Brak możliwości sprzedaży tych nieruchomości uniemożliwiłby pozyskanie dochodów na
niezbędne wydatki Gminy.
9. W związku z podjętą przez Radę Miejską w dniu 28 września 2007 r. uchwałą
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Uchwała weszła
w życie w dniu 29 listopada 2007 r.) do dnia 18 stycznia 2008 r. wydano 6 decyzji
podlegające opłacie adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, który
nastąpił na skutek jej podziału, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika
wieczystego.
10. z dniem 14 maja br. ulega rozwiązaniu umowa dzierżawy na działkę Nr 4/2 położoną
w obr. geod. 02 w Czaplinku przy ul. Pięciu Pomostów. Nadzór Budowlany Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pom. poinformowano, że Gmina nie jest zainteresowana
dalszym dzierżawieniem gruntów przez ZECH-DREWPAK.
W zakresie zdrowia:
W związku z otrzymaną odpowiedzią Pełnomocnika Wojewody ds. Zdrowia Lekarza
Wojewódzkiego p. Dariusza Lewińskiego o braku możliwości w najbliższym czasie zmiany
„Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa
Zachodniopomorskiego
na
lata
2008-2010”
wystąpiłam
do
Wojewody
Zachodniopomorskiego Pana Marcina Zydorowicza z prośbą o wstrzymanie decyzji
związanej z likwidacją zespołu Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego w Czaplinku
i ponowne rozważenie możliwości utrzymania zespołu z lekarzem w Czaplinku. Prośbę
osobiście przekazałam Wicewojewodzie p. Andrzejowi Chmielewskiemu.
W zakresie promocji, turystyki , kultury i sportu:
1. 30 grudnia 2007 r. na hali widowiskowo-sportowej odbył się otwarty turniej piłki
siatkowej. W turnieju zorganizowanym przez Gminę Czaplinek oraz Czaplinecki Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji, udział wzięło 13
drużyn,
rywalizujących
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek. Pośród drużyn walczących
w turnieju znalazły się reprezentacje zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji oraz
szkół Gminy Czaplinek Ostatecznie, trzy pierwsze miejsca wywalczyły kolejno: I –
„AGRI Plus”, II – reprezentacja uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Czaplinku, III – drużyna SOLARKÓW.
2. W dniu 9 stycznia br. z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, które odbyło się w Szczecinku.
Podczas spotkania omówiono program działania Stowarzyszenia na 2008r. oraz listę
zadań, które będą składane o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego
lub innych źródeł m.in. Interreg IV.
3. 13 stycznia br. sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czaplinku, którego
organizatorem była Pani Beata Zielińska oraz Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji zebrał kwotę 9.774,95 zł (Czaplineckie Szkoły – 6.775,49 zł, CzOKSiR –
2.999,46 zł). W części artystycznej prezentowały się zespoły z czaplineckich szkół oraz
zespoły i grupy działające przy CzOKSiR. Wspólną zabawę zakończyło tradycyjne
„Światełko do nieba”. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
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4. 19 stycznia br. Komitet Organizacyjny zbiórki na rzecz Funduszu Wycieczkowego dla
dzieci ze szkół gminnych zorganizował III Bal Charytatywny. Jest to inicjatywa
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, którzy poza swoimi służbowymi
obowiązkami pracują również społecznie. Dochód z balu w wysokości 4.879,30 zł został
przeznaczony
na
Fundusz
Wycieczkowy Dzieci ze
Szkół Gminnych.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za wsparcie finansowe, za przekazanie
przedmiotów na aukcję oraz za bezinteresowną pomoc podczas organizacji balu.
Cieszymy się, że tyle osób rozumie sens i potrzebę realizacji tego działania.
5. W styczniu br. Grupa sympatyków piłki siatkowej powołała „Czaplinecką Amatorską
Ligę Piłki Siatkowej (C.A.L.P.S), przewodniczący - J. Ziętkiewicz, wiceprzewodniczący
– Bzdyrek Bogdan.
6. Grupa uczennic Gimnazjum zwróciła się z prośbą o pomoc w założeniu czaplineckiego
klubu siatkarskiego dziewcząt, którego trenerem ma zostać p. K. Solarek. Po
przedstawieniu rożnych możliwych form działania, młode siatkarki będą działały pod
patronatem Stowarzyszenia „SALOS”,
W zakresie projektów:
W dniu 10 stycznia br. uczestniczyłam z Sekretarzem Gminy w spotkaniu z Burmistrzami
Miasta i Gminy Połczyn Zdrój, Barwice nt. przygotowań wspólnego projektu do Interreg
IV. Następnie 16 stycznia w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku odbyło się
spotkanie z lokalnymi gestorami branży turystycznej, przedsiębiorcami, przedstawicielami
stowarzyszeń podczas którego Sekretarz Gminy omówiła założenia do opracowywanego
wspólnego projektu przez w/w. trzy Gminy, tj. Połczyn Zdrój, Barwice i Czaplinek. Projekt
złożony będzie do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 bądź do Interregu IV. Obszar objęty projektem obejmuje północną część Gminy
Czaplinek, dziesięć sołectw, w tym 15 miejscowości, tj. Kołomąt, Stare drawsko, Nowe
Drawsko, Drahimek, Sulibórz, Żerdno, Kluczewo, Brzezinka, Prosino, Prosinko, Czarne
Wielkie, Stare Gonne, Sikory, Kuszewo, Kuźnica Drawska. Opracowany projekt stworzy
szanse na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz pozyskanie środków
finansowych na utworzenie infrastruktury turystycznej oraz modernizację istniejącej
infrastruktury technicznej.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
3 i 4 stycznia br. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na
realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w dziedzinach:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Organizacja czasu wolnego osobom starszym.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
6. Działanie na rzecz kultury i tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego.
Termin składania ofert:
na zadanie nr 1 oferty należy składać do 2 lutego 2008 r. natomiast na zadania od nr 2 do
6 oferty należy składać do 4 lutego 2008 r. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku (pok. nr 7).
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Pełen tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający min.: rodzaj i formy realizacji zadań,
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań
w roku 2008 i w roku poprzednim, zasady przyznawania dotacji, zasady zlecenia
wykonania zadania, termin i warunki realizacji zadania, warunki składania ofert, termin,
tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert można uzyskać w Referacie
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku (pok.
nr 3 a) oraz na stronie internetowej www.czaplinek.pl.

W zakresie oświaty:
1. W dniach od 7.01. do 14.01.2008r., przeprowadzono szczegółową kontrolę wszystkich tras
dowozu uczniów do szkół, w godzinach rannych:
- autobusy szkolne są oznaczone tablicami „autobus szkolny”, oraz tablicami z nazwami
miejscowości, do których jadą,
- opiekunowie pomagają dzieciom przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu,
- nie na wszystkich trasach zachowane jest należyte bezpieczeństwo – zabierana jest
większa liczba osób niż miejsc w autobusie. Dotyczy to uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
- ustalono, że na trasach, gdzie liczba osób przewożonych przekracza liczbę miejsc
w autobusie, zgodnie z umową Przewoźnik może dowozić tylko uczniów do: gimnazjum,
szkół podstawowych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych,
- wyraziłam zgodę, aby w wyjątkowych sytuacjach, w uzgodnieniu z Gminą, dowozić
uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Czaplinku i z powrotem z miejscowości, gdzie
nie dojeżdża żaden autobus PKS (Kamienna Góra, Byszkowo, Stare Gonne, Kuszewo)
oraz dowozić uczniów z Motarzewa, Miłkowa, Rzepowa, Piaseczna, Prosina i Prosinka
do najbliższego przystanku PKS,
- osobom o najniższych dochodach udzielana jest krótkoterminowa pomoc, w formie
zakupu biletów miesięcznych na styczeń – luty. Na dzień 19.01.2008r. zakupiono bilety
jedenastu uczniom szkół ponadgimnazjalnych, na łączną kwotę 693 zł. Z chwilą
uzyskania przez Gminę środków na stypendia szkolne, uczniom szkół
ponadgimnazjalnych, w pierwszej kolejności będą dofinansowywane dojazdy do szkół, tj.
zakup biletów miesięcznych,
- kierowcy autobusów i opiekunowie otrzymali bezwzględny zakaz przewożenia uczniów
i osób dorosłych pod wpływem alkoholu, bądź zachowujących się agresywnie lub
niestosownie.
2. W województwie zachodniopomorskim ferie szkolne trwają od 11.02 do 22.02.2008r.
W październiku 2007r. Szkoła Podstawowa w Broczynie, wspólnie z Sołectwem
Broczyno wzięła udział w konkursie „Pożyteczne ferie 2008”, ogłoszonym przez
Fundację Wspomagania Wsi., uzyskując kwotę 1 993,00 zł. Za pozyskane środki, przez
10 dni, w godzinach od 9 do 13 uczniowie pod opieką nauczycieli będą przyjemnie
i bezpiecznie spędzać wolny czas, pod hasłem „z nauką za pan brat”. W ramach Feriady
uczniowie wyjadą również na basen do Szczecinka, wezmą udział w kuligu połączonym
z dokarmianiem zwierząt, będą bawić się przy ognisku oraz wezmą udział w zajęciach
muzyczno ruchowych i konkurencjach sportowych. Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
w Czaplinku oraz Zespół Szkół, w ramach Szkolnego Związku Sportowego organizują
wspólną imprezę pn. „Feriada na sportowo” Zajęcia sportowe odbywać się będą
codziennie w salach gimnastycznych każdej z wymienionych szkół. (siatkówka dziewcząt
i chłopców, koszykówka, piłka nożna) Ponadto młodzież z Gimnazjum i SP w Czaplinku
wyjedzie na wypoczynek do Poronina – 2 grupy po 7 dni.
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Organizatorem jest ks. Kobiałka, opiekunami – nauczyciele Gimnazjum. Szkoła
Podstawowa w Czaplinku – umożliwi uczniom korzystanie z zajęć zorganizowanych
w świetlicy środowiskowej, w Szkole Podstawowej w Kluczewie – w pierwszym
tygodniu ferii, codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00 odbywać się będą zajęcia
artystyczno-sportowe, zajęcia informatyczne oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas
VI. W Przedszkolu w Czaplinku, ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci, zajęcia będą
organizowane w grupach łączonych. Nauczyciele wykorzystają dni wolne za
przepracowane, niepłatne godziny ponadwymiarowe.
Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci i młodzież podczas Ferii
zimowych do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Proponuje bezpieczne, dobrze
zorganizowane zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz edukacyjne połączone z dobrą zabawą.
Czaplinecki Ośrodek Kultury:
- blok zajęć i warsztatów pod hasłem „FERIADA ART. – EKO 2008” (gry i zabawy
ruchowe, teatralne, taneczne, wycieczki do lasu, zabawy w terenie, konkursy). Ponadto
zajęcia świetlicowe, projekcje filmów fabularnych oraz warsztaty tańca towarzyskiego
(zajęcia odpłatne).
Hala widowiskowo – sportowa w Czaplinku;
- zajęcia sportowe, rozgrywki piłkarskie (różnego typu), turnieje tenisa stołowego.
Ośrodek Sportów Wodnych:
- zajęcia żeglarskie i warsztaty szkutnicze dla dzieci i młodzieży.
Ośrodek zaprasza na te zajęcia już od 1 lutego 2008 r. – spotkanie organizacyjne godz.
16:00 w Ośrodku Sportów Wodnych, ul. Nabrzeże Drawskie
Biblioteka i Gminne Centrum Informacji (przeniesione zostało do budynku obok
Szkoły Podstawowej – byłe Przedszkole):
- zajęcia komputerowe
- zajęcia „Klubu Miłośnika Książki” – zajęcia biblioteczne.
Ponadto w okresie ferii zimowych w zwiększonym wymiarze będą działały świetlice
wiejskie na terenie Gminy Czaplinek.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą organizowane nieodpłatnie.
3. Program „Szklanka mleka” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy od
tego roku szkolnego mogą otrzymywać kartonik białego mleka bezpłatnie, natomiast
uczniowie gimnazjum za dopłatą 0,35zł do kartonika. Ponieważ oferta przedstawiona
przez Agencję Rynku Rolnego w Szczecinie była bardzo korzystna spotkała się z dużym
zainteresowaniem uczniów. Dyrektorzy szkół podpisali umowę na dostawę mleka z firmą
KLEMENS mającą swoją siedzibę w miejscowości Niekanin koło Kołobrzegu. Firma jest
dostawcą mleka produkowanego na potrzeby programu w Toruniu. Z uwagi na dużą ilość
odbiorców mleka, zakład produkcyjny nie mógł sprostać potrzebom rynku. Nie posiadał
odpowiedniej mocy przerobowej i zabezpieczonego surowca. Nastąpiły przerwy
w dostawie mleka. Interwencje telefoniczne dyrektorów nie odnosiły pozytywnych
efektów. Nie odnosiły również żadnych skutków rozmowy z przedstawicielem Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie.
Po przerwie w realizacji programu „Szklanka mleka” jest nadzieja, że rozpocznie się on
ponownie. 18 stycznia mleko dostarczono do Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
22 stycznia do Szkoły w Kluczewie i Gimnazjum. Czekamy na mleko w Broczynie.
Dostawy zabezpieczają potrzeby do końca lutego. Z rozmowy telefonicznej
przeprowadzonej w dniu 22 stycznia br. przez inspektora ds. oświaty z dostawcą mleka
wynika, że trudności które miały miejsce już są zażegnane. Dostawca wyjaśnia, że
trudności wynikają z małej liczby zakładów produkujących mleko. Jest ich trzy na terenie
całej Polski.
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4. W związku z powołaną Miejską Komisją Wyborczą do przeprowadzenia wyborów
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2008r. złożonej z przedstawicieli szkół
trwają prace związane z proponowaniem składu Obwodowych Komisji Wyborczych.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. Firma Windhunter s.c. z Koszalina złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy dla
budowy 80m masztu do pomiaru siły i kierunku wiatru w związku z wnioskiem firmy
EPA Sp. z o.o. ze Szczecina dot. budowy parku wiatrowego w rejonie Trzcińca.
2. Firma Aufwind Schmack Nowa Energia sp. z o.o. z Poznania wystąpiła z wnioskiem
o wznowienie postępowania dotyczącego wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego w sprawie budowy „Elektrowni Biogazowej Broczyno”.
3. W związku z postanowieniem Nr ZN-K-4300/44-2/BM/2007 z 3.12.2007 r.
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie odmawiającego uzgodnienia
projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przygotowywanego przez
projektanta a dot. terenów:
- skrzyżowania dróg Wałeckiej i Słowackiego,
- gruntu przy budynku INTELU,
- terenu przy ul. Drahimskiej i rzeczce.
wystąpiłam do WKZ z prośbą o ponowne rozważenie możliwości uzgodnienia
przedłożonego projektu uzasadniając to tym, że tereny te były już przedmiotem
opiniowania w 2006r. (postanowienie nr ZNK4300/104-2/BM/206 z dnia 27.11.2006 r. ).
Projektanta zobowiązałam do terminowej realizacji umowy.
4. Toczą się cztery postępowania dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wszczęte na wniosek Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ” Sp. z o. o. ul.
Moniuszki 8A, 78-230 Karlino z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie budowy linii kablowej
oświetlenia drogowego oraz montaż słupów oświetleniowych na terenie działek nr 160/6,
3 obręb Piaseczno gm. Czaplinek;
- wszczęte na wniosek Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ” Sp. z o. o. ul.
Moniuszki 8A, 78-230 Karlino z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie budowy linii kablowej
oświetlenia drogowego oraz montaż słupów oświetleniowych na terenie działek nr 11/6,
7/1, 12/17obręb Motarzewo gm. Czaplinek,
- wszczęte na wniosek Krzysztofa Piątkowskiego ul. Kołobrzeska 4c/5, 78-400
Szczecinek działającego w imieniu Gminy Czaplinek z dnia 28 listopada 2007 r. budowy
sieci wodociągowej na terenie działek nr 52/3, 52/13, 52/22 obręb Sulibórz oraz działek nr
402, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 174, 301, 321/1, 321/2, 331, 348/3, 316, 324/1, 324/2,
217/3, 401, 217/15, 227/2 obręb Kluczewo gm. Czaplinek,
- wszczęte na wniosek POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa postępowanie
administracyjne w sprawie budowy pasywnej części traktu światłowodowego nr
PKL4F203 kabla światłowodowego w relacji Kolanowo-Górnica przebiegającego przez
obręby Czarne Wielkie, Sikory, Kołomąt, Pławno, Psie Głowy i Czaplinek, 02,03, 05, 07,
08.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czaplinku przeniosła prawo własności 81 lokali wraz
z prawem wieczystego użytkowania do działek gruntu. W wyniku tego przekształcenia
w stosunku do 16 działek gruntu w miejsce dotychczasowego użytkownika wieczystego
Spółdzielni Mieszkaniowej wstąpili dotychczasowi spółdzielcy.
Dokonano oszacowania aktualnej wartości działek gruntu. Opłaty za użytkowanie
wieczyste wzrosły do 44 %.
Wysłano 94 wypowiedzeń wysokości dotychczasowej opłaty w tym 13 wypowiedzeń
dotyczyło spółdzielni mieszkaniowej.
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Dodatkowo przeprowadzono jedno postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej
dotyczące Spółki Energia - Operator, która nabyła prawo wieczystego użytkowania do
działki gruntu 7//22 wydzielonej z działki gruntu 7/16 będącej własnością Gminy
Czaplinek.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 7 wniosków dot. wydania zezwolenia na wycinkę drzew z zadrzewień
w tym 1 odmownie.
2. Wydano 18 zaświadczeń z zakresu rolnictwa w tym: 1 o okresie prowadzenia
gospodarstwa rolnego, 12 zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
5 zaświadczeń o posiadaniu praktycznych kwalifikacjach rolniczych.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami w Wardyniu Górnym złożyło wniosek w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki przez wspólników w formie wkładów pieniężnych. Gmina Czaplinek
posiada obecnie 24 udziały o wartości 12 000 zł. Po podwyższeniu kapitału mielibyśmy
o 155 udziałów więcej – co wiąże się z wyasygnowaniem z budżetu Gminy w br. kwoty
77 500 zł (nie była ona planowana, gdyż nie było wcześniej propozycji). Wystosowałam
pismo do Prezesa MPGO Sp. z o.o. z negatywnym stanowiskiem.
2. W okresie od 02.01.2008 r. do 09.02.2008 r. w ramach prac interwencyjnych – program
1.5. EFS - zatrudniono 13 osób. Osoby te pracują przy pracach porządkowych.
3. 03.01.2008 i 14.01.2008 Zastępca Burmistrza spotkał się z Prezesem ZNM w sprawie
funkcjonowania spółki, a w szczególności omówiono sprawy związane z realizacją
planowanych zadań z zakresu napraw i remontów, harmonogramu tych prac
i raportowania. Podjęto następujące ustalenia:
- ZNM będzie dostarczał pocztą emailową na adres burmistrza i zastępcy kwartalne plany
pracy i harmonogramy zadań,
- ZNM będzie co miesiąc raportował wykonanie zadań, przebieg prac i poniesione koszty,
- wyznaczeni administratorzy będą w „terenie” identyfikować potrzeby mieszkańców,
weryfikować ich zgłoszenia i ustalać listę priorytetów,
- utworzone zostaną dwa zespoły zadaniowe; jeden (trzyosobowy) do bieżącej obsługi
lokatorów w zakresie prac montażowych, drobnych napraw, awarii i usuwania usterek,
drugi do obsługi zadań remontowo-budowlanych, inwestycyjnych, a nawet świadczenia
usług.
4. 11 stycznia br. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań w zakresie demontażu, odbioru
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – do 30 kwietnia br. Na dotacje dla
osób fizycznych na zadania związane z utylizacją azbestu z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono 18 300 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz składania wniosków
można uzyskać pod adresem: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6, pok. 4, kontakt telefoniczny: (094)
37 26 211 oraz na stronie internetowej Gminy: www.czaplinek.pl
5. W dniu 16.01.2008 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady
Miejskiej w Czaplinku oraz Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Czaplinek na którym przystąpiono do aktualizacji listy przydziału mieszkań
komunalnych poprzez opiniowanie wniosków o zawarcie umowy najmu na lokal
mieszkalny.
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W zakresie dróg:
1. W dniu 10.01.2008 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem ZZDW
i dyrektorem ZDP w sprawie konieczności zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 163
z ul. Drahimskiej i Długiej na ul. Polną i Szczecinecką. Dodatkowo poruszono
perspektywy budowy obwodnicy miasta i uciążliwości jaką jest nasilony ruch na ul.
Wałeckiej. Ustalono, że:
- zarządca drogi powiatowej podejmie działania zmierzające do przygotowania
dokumentacji technicznej dostosowującej ul. Polną i Szczecinecką do wymogów
dróg wojewódzkich,
- ZDW poniesie koszta adaptacji wyżej wymienionych dróg do standardu drogi
wojewódzkiej,
- ZDW zainstaluje sygnalizację świetlną na ul. Wałeckiej,
- zarządca dróg gminnych – Gmina podejmie działania zmierzające do przygotowania
koncepcji programowej obwodnicy (koszt Gminy ok. 1000 zł), swoją pomoc
zadeklarował naczelnik wydziału planowania ZZDW i dr inż. Jerzy Kud z Politechniki
Koszalińskiej.
2. 22.01.2008 r. Zastępca Burmistrza spotkał się z kierownikiem rejonu dróg wojewódzkich
Panią Anną Rejman. Wykazał konieczność poszerzenia odcinka ulicy Pławieńskiej od
skrzyżowania z ul. Złocieniecką do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Zadanie może być
zrealizowane w 2009 roku. Ustalono wstępnie lokalizację świateł na ulicy Wałeckiej
(przy Ośrodku Zdrowia lub Spółdzielni Mieszkaniowej). O decyzji dotyczącej montażu
i rodzaju świateł zostaniemy powiadomieni na początku lutego.
W zakresie kontroli gminnych jednostek organizacyjnych:
W dniach od 17.01.2008r. do 18.01.2008r. przeprowadzono kontrolę wykorzystania dotacji
oraz wysokości uzyskanych przychodów za XI i XII 2007 w Czaplineckim Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Czaplinku na działalność statutową Hali Widowiskowo – Sportowej w
Czaplinku.
Inne:
1. W dniu 7 stycznia br. spotkałam się z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży
Pożarnej w sprawie podpisania umowy międzygminnej z Państwową Strażą Pożarną dot.
utworzenia i dofinansowania przez gminy Powiatu Drawskiego powiatowej bazy obsługi
sprzętu ochrony dróg oddechowych.
2. W dniu 8 stycznia br. uczestniczyłam z Sekretarzem Gminy w spotkaniu noworocznym
przedstawicieli samorządu lokalnego z terenu Pojezierza Środkowego z Biskupem
Edwardem Dajczak.
3. W dniu 13 stycznia br. z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w Jasełkach
przedstawionych przez dzieci sołectwa Sikory w Kościele pw. Świętego Stanisław
Biskupa Męczennika. Zastępca Burmistrza w tym dniu uczestniczył w uroczystościach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4. 14 stycznia br. uczestniczyłam w konferencji nt. rozwiązywania problemów
dziedziczonego bezrobocia na wsi poPGRowskiej, która odbyła się w Szczecinie.
5. W dniu 15 stycznia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania w Szczecinie. Podczas którego
m.in. omawiano sytuację finansową biura, przyjęto projekt planu finansowego na rok
2008 i ustalono porządek obrad XII zebrania delegatów zaplanowanego na
14. 03.2008 r.
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6. 17 stycznia br. uczestniczyłam w Konwencie Starostów, Burmistrzów i Wójtów Powiatu
Drawskiego, które odbyło się w Złocieńcu. Podczas spotkania omówiono następujące
sprawy:
- likwidację poradni uzależnień od alkoholu i współuzależnień w Drawsku Pomorskim,
- przedstawiono opinię w sprawie lokalizacji fotoradarów na drodze nr 10 w powiecie
drawskim,
- program scalania gruntów w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
- zakup wideo rejestratora,
- ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących
własność Gminy,
- współpracę z gminami w sprawie remontu dróg,
- możliwość pozyskania środków finansowych na termomodernizację budynków
użyteczności publicznej,
- organizację wspólnych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, tj. VI Powiatowe
Święto Plonów 27 września, IV Prezentacje Kulturalne Powiatu Drawskiego w czerwcu
w Złocieńcu, Dni Województwa Zachodniopomorskiego 30-31 maja we Wrocławiu.
7. W dniu 19 stycznia br. wręczyłam w imieniu Prezydenta RP medal z okazji 50 – lecia
pożycia małżeńskiego Państwu Lucynie i Tadeuszowi Bulickim. Szanownym Jubilatom
złożyłam serdeczne gratulacje.
Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 41 mieszkańców, którzy zgłosili 40 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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