INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 30 marca 2008 r. do 18 kwietnia 2008 r.

W okresie między Sesjami wydałam 9 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy –
2 zarządzenia;
3. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek;
4. w sprawie upoważnienia p. Mirosława Połać – Zastępcy Burmistrza do podpisywania
wszelkich pism, w tym finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Gminy
Czaplinek w zakresie zarządzania mieniem, wydawania w moim imieniu decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
a w przypadku mojej nieobecności wszelkich innych czynności pozostających w moim
zakresie;
5. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy
w Czaplinku Regulaminu Organizacyjnego. Uaktualniono wykaz stanowisk, zmieniono
zakres czynności oraz zmieniono wykaz osób upoważnionych do wydawania
i podpisywania decyzji administracyjnych;
6. w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury, Sportu i Rekreacji;
7. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 8 kwietnia 2008 r.
ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czaplinek (w związku z chorobą Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami
i Mieniem Komunalnym) w składzie:
1) Mieczysław Smyk – Przewodniczący
2) Izabela Kolczyńska – członek
3) Olga Uszakiewicz – członek;
8. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego. W związku z przypadającym w sobotę 3 maja
2008 r. – Świętem Narodowym Trzeciego Maja, ustaliłam, że przysługujący z tego tytułu
dzień wolny od pracy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku wykorzystają
w dniach 2 maja i 23 maja 2008 r., zapewniając funkcjonowanie Urzędu w tych dniach.

W okresie od 30 marca 2008 r. do 18 kwietnia 2008 r. zrealizowane zostały następujące
działania:

W zakresie inwestycji:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Łąka
Wykonawca robót firma „Sanitech” z Gorzowa Wlkp. realizuje budowę sieci wodnokanalizacyjnej do m. Łąka. Sieć ułożono na odcinku od m. Łąka do m. Czaplinek. Trwają
obecnie prace budowlano-montażowe sieci wod.-kan. w miejscowości Łąka.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Drahimek
Wykonawca zakończył układanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do
budynków oraz uruchomieniem przepompowni ścieków. Do stanu pierwotnego przywrócona
została nawierzchnia drogowa. Wykonawca kompletuje dokumenty
odbiorowe
i przygotowuje zadanie do odbioru. Porządkowany jest stan formalno-prawny w związku ze
zmianą częściową trasy sieci wod.-kan. na odcinku 250mb i zmianą lokalizacji
przepompowni.
Na wniosek wykonawcy robót zmieniony został termin zakończenia zadania na dzień
30.04.2008r. z uwagi na zmiany projektowe trasy sieci wod.-kan., potrzebę zmiany projektu
budowlanego i pozwolenia na budowę.
Wykonawca pismem z dnia 27.02.2008r. wystąpił również z wnioskiem o zmianę wartości
umownej realizowanego zadania z tytułu zmiany stawki podatku VAT z 7% na 22% od dnia
01.01.2008r. do robót budowlano-montażowych wykonanych po tym dniu. Zgodnie
z uchwałą Nr XXI/195/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca br. dokonano
stosownych zmian w budżecie i wprowadzono aneksem zmiany do umowy z wykonawcą.
Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości Żerdno 13
Dokonano wyboru wykonawcy robót w drodze postępowania przetargowego, którym została
firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych ze Szczecina za kwotę
42.578,00 zł. Termin realizacji zadania 45 dni od dnia podpisania umowy. (W budżecie
zaplanowane są środki w kwocie 72.000 zł).
Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej, Rzecznej i Pilskiej
W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawców
na opracowanie projektów
budowlanych branży drogowej przebudowy dróg w ul. Wąskiej, Pilskiej i Rzecznej.
W dniu 27.03.br zostały zawarte umowy z wykonawcami na opracowanie projektów
budowlanych z terminem realizacji do 30.08.2008r.
Wykonawcą projektów na budowę drogi w ul. Wąskiej i Pilskiej została Pani Anna Rejman
z Drawska Pom. za kwotę 3.500zł brutto za każde zadanie, a w ul. Rzecznej Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe „DACH” Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 9.150,00 zł brutto. Prace
projektowe zostały rozpoczęte, projektanci zinwentaryzowali zakres rzeczowy.
Budowa drogi w ulicy Lipowej na Osiedlu „Wiejska”
Dokonano zaktualizowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót drogowych pod kątem zetapowania robót
i przygotowania dokumentacji przetargowej.
Zaktualizowano także dokumentację budowlaną oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej
z dojazdami. Budowa dróg będzie realizowana z chodnikami, terenami zielonymi i skarpami
oraz oświetleniem ulicznym.
W trakcie przygotowywania jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy robót.
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i w m. Kluczewo do jeziora
Zakończono prace projektowe. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na
wybór wykonawcy robót drogowych oraz zgłoszenie wykonania robót do Starostwa
Powiatowego. Podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowania zadania
z FOGR w kwocie 140.000 zł na drogę do m. Wrześnica i w kwocie 39.900zl. na drogę
w m. Kluczewo.
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Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa UMiG Czaplinek przeprowadził konsultacje
z firmą Hydrobud z Ustronia Morskiego oraz Zakładem Robót Podwodnych
i Hydrotechnicznych z Przecławia, w zakresie wykonania niezbędnych badań geologicznych
i batymetrycznych części jeziora planowanego do budowy obiektów inżynierii wodnej –
z podmiotami świadczącymi tego typu usługi, pod kątem ustalenia przedmiotu zamówienia
publicznego i przygotowania zaproszenia do składania ofert. Zaproszenie do składania ofert
zostanie przygotowane jeszcze w kwietniu.
Budowa pomostu w Starym Drawsku
Dokumentacja budowlana jest na etapie pozyskiwania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu i o uwarunkowaniach środowiskowych. Postanowieniem
Wojewoda zobowiązał Gminę Czaplinek do sporządzania raportu oddziaływania na
środowisko. Po uzyskaniu decyzji złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę pomostu,
którego rozpatrzenie zostało zawieszone. Przygotowano zaproszenie do składania ofert na
wykonanie raportu z terminem do 21.04.2008r. termin wykonania raportu do dnia
11.07.2008r. Wystąpiono do RZGW Poznań o udostępnienie terenu na wykonanie pomostu.
Termomodernizacja SP Czaplinek
Przygotowano zakres rzeczowy robót, przedmiary robót i kosztorys inwestorski.
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego dla zadania poniżej 14.000 euro na wymianę 12 szt. okien drewnianych na
PCV w sali gimnastycznej oraz 3 szt. drzwi stalowych na drzwi z aluminium izolowanego
w bloku dydaktycznym.
Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Górnej
Roboty budowlano-montażowe zostały wykonane na zlecenie Pomorskiego Banku
Spółdzielczego O/Czaplinek. Po doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego (struktury
nawierzchni drogi) i zawarciu umowy pomiędzy Gminą a PBS nastąpi realizacja
zobowiązania finansowego przez Gminę.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska
Dokonano aktualizacji zakresu rzeczowego robót planowanych do wykonania w ramach III
etapu, przygotowano kosztorys inwestorski i przedmiary robót. W ramach III etapu zostanie
wykonana sieć wod.-kan. i deszczowa w ulicy Wiejskiej i Kasztanowej. W miesiącu maju br.
przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.
Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22
W dniu 27.03.br został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji
deszczowej odprowadzającej sieci opadowe z budynku.
Termin zbierania ofert upłynął 17.04.2008r., wpłynęła 1 oferta. Po wyborze wykonawcy robót
i podpisaniu umowy termin realizacji jest określony na 45 dni od daty zawarcia umowy.
Budowa kanalizacji w ul. Rzecznej
Wykonawca prac projektowych branży drogowej na budowę drogi w ul. Rzecznej w zakresie
swoich obowiązków ma również zaprojektowanie kanalizacji sieci deszczowej w części
ul. Rzecznej, co nastąpi w terminie do 30.08.2008r.
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Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie zadań w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu
terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej”. W ramach programu można uzyskać
wsparcie w zakresie „małych inwestycji i remontów” polegających na modernizacji, remoncie
lub budowie obiektów sportowych. Dofinansowanie w ramach Programu może wynieść
maksymalnie 50% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 20.000 zł.
Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu zadania
polegającego na modernizacji boiska do koszykówki przy ul. Staszica w Czaplinku,
w poprzednim roku na boisko wiejskie w Machlinach. Zakres prac ujęty we wniosku
o dofinansowanie obejmuje:
1. wykonanie nawierzchni boiska z mieszanki mineralno-bitumicznej,
2. wykonanie okrawężnikowania, które w okresie zimowym pozwoli na utworzenie
tymczasowego lodowiska,
3. wykonanie piłkochwytu o długości 20m i wysokości 4m od strony drogi
w ul. Słowackiego
4. wykonanie oznakowania poziomego boiska farbą chlorokauczukową,
5. montaż ławek i pojemników na odpady.
Wartość kosztorysowa ww. zakresu wynosi ok. 45 tys. zł, natomiast wysokość wnioskowanej
dotacji wynosi 20 tys. zł.
Biorąc pod uwagę okres rozpatrywania wniosków należy się spodziewać, że zadanie po
uzyskaniu dofinansowania będzie możliwe do zrealizowania w okresie wrzesień –
październik 2008 r.
W zakresie budżetu i podatków:
1. Wydano 12 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 9 o wielkości gospodarstwa rolnego
i dochodzie oraz 3 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 50,00zł
z uwagi na chorobę podatnika.
3. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek w sprawie zwolnienia z podatku rolnego z tytułu
powiększenia gospodarstwa rolnego.
4. Wystawiono 328 sztuk upomnień dla zalegających w podatkach.
5. Naliczono dla sołtysów prowizję z tytułu zainkasowanej I raty podatków oraz
odprowadzono do Izb Rolniczych 2 % z wpływów podatku rolnego za I kwartał 2008
roku.
6. Wystawiono 75 decyzji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego
na podstawie przyjętych wniosków od producentów rolnych.
7. W związku z zabezpieczeniem zaległości podatkowych hipoteką na nieruchomości
dłużnika do Gminy wpłynęła kwota 12.140 zł.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W dniu 2 kwietnia 2008 r. uczestniczyłam z Zastępcą Burmistrza w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym.
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2. W dniu 8 kwietnia br. spotkałam się z Księdzem Proboszczem Parafii Sikory w sprawie
kontynuacji inwestycji dot. wymiany sieci energetycznej w Sikorach, oświetlenia drogi
bocznej
i terenu przy kościele, remontu plebanii i budynku Parafii, możliwości pozyskania
środków na remont obiektu zabytkowego szachulcowego.
3. W dniu 16 kwietnia br. spotkałam się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Połczyn Zdrój nt.
uporządkowania stanu formalno-prawnego wodociągu w m. Stare Gonne oraz
uporządkowania stanu drogi do Prosina. Ustalono, że Gmina dofinansuje koszt
utrzymania hydroforu oraz przygotuje dokumentację dot. przyjęcia działki na drodze do
Prosina.
4. W dniu 19.02.2008 r. w związku z planowanym w bieżącym roku wykonaniem
dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163 wystąpiłam do
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z wnioskiem
o przyjęcie do planu prac projektowych następujących zadań:
- wykonanie dokumentacji budowlanej branży drogowej na budowę chodników
w m. Broczyno, Machliny, Stare Drawsko,
- wykonanie dokumentacji budowlanej branży drogowej na budowę zatok postojowych
dla autobusów w m. Machliny, Stare Drawsko, Drahimek, Kluczewo, Kolonia
Kluczewo,
- odwodnienie pasa drogowego w m. Broczyno,
- przebudowa chodników na terenie miasta Czaplinka w ciągu ulic Drahimska, Długa,
Wałecka z uwzględnieniem usunięcia barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 163.
W dniu 07.04.2008 r. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował
pismem, iż:
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku szlakowym Czaplinek – Wałcz
została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013. Zakres
robót będzie obejmował odcinek 35 km – od przejazdu kolejowego w m. Czaplinek –
skrzyżowanie z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Projekt będzie
uwzględniał przejścia przez m. Broczyno i m. Machliny. Przewidziany termin realizacji
inwestycji planuje się na lata 2009 – 2012,
- przebudowa chodnika w m. Czaplinek planowana jest do realizacji od roku 2009 –
w etapach, w zależności od posiadanych środków finansowych,
- budowa zatok postojowych w m. Stare Drawsko, Drahimek, Kluczewo nie została ujęta
w planie robót do realizacji w 2008 r. ze względu na ograniczone środki finansowe.
5. W dniu 28.03.2008 r. na wniosek inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na przebudowę mostu na przepust w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Czaplinku
na działkach nr 1, 58 i 59 obr. 03, oraz 98 obr. 02.
6. W trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz uniemożliwienie wjazdu przez pojazdy
na ciąg pieszy przy świetlicy wiejskiej w m. Siemczyno zarządca drogi krajowej nr
20 Rejon Dróg Krajowych w Szczecinku zamontował słupki przeszkodowe na w/w części
chodnika, mimo przeprowadzonej rozmowy o umożliwienie dowozu towaru do sklepu.
7. W dniu 10.04.2008r. miał miejsce pożar w lokalu mieszkalnym – własność Gminy przy
ul. Jagiellońskiej 2. Skutki to całkowite zniszczenie mebli i sprzętu w jednym pokoju
(własność najemcy), oraz całkowite zniszczenie pokoju. Obecnie trwa remont polegający
na wymianie 2 okien PVC, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie tynków
i pomalowaniu – przewidywany koszt to około 10 000zł. Lokatorzy na koszt Gminy
umieszczeni zostali w Hotelu „Pomorska”. Prawdopodobna przyczyna pożaru to
zaprószenie ognia przez lokatora – oczekujemy na protokół ze straży pożarnej.
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W zakresie spraw mieszkaniowych:
W dniu 08.04.2008 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady
Miejskiej oraz Komisji Mieszkaniowej Burmistrza na którym rozpatrywano odwołania od
listy przydziału mieszkań komunalnych, oraz przyjmowano interesantów.
Pisemne odwołania od listy przydziału mieszkań komunalnych złożyły dwie osoby.
Komisja Mieszkaniowa przyjęła czterech interesantów. W 2007 r. na liście przydziału
mieszkań komunalnych znajdowało się 140 osób, w bieżącym roku na liście przydziału
znajduje się 151 osób. W 2008 r. wpłynęło 8 wniosków o przydział mieszkania.
W zakresie gospodarki gruntami:
1.

W dniu 8 kwietnia br. z właścicielem firmy „Stalex” omówiłam możliwości
uporządkowania stanu granic działek w m. Piekary. Przygotowano stosowny wniosek do
Starostwa.

2. W dniu 8 kwietnia 2008 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
- działka ozn. nr 85/2 o pow. 0,0900 ha,
cena wywoławcza: 24.300,00 zł,
cena osiągnięta w przetargu: 45.300,00 zł;
- działka ozn. 365/1 o pow. 0,4600 ha,
cena wywoławcza: 3.500,00 zł,
cena osiągnięta w przetargu: 5.600,00 zł.
3. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Czaplinku w dniu 14 maja 2008 r. o godz. 10.00:
- przy ul. Akacjowej 7 oznaczonej nr działki 331 o pow. 0,1273 ha,
cena wywoławcza: 57.400,00 zł (netto);
- przy ul. Wiejskiej 21 oznaczonej nr działki 329 o pow. 0,1176 ha,
cena wywoławcza 47.900,00 zł (netto);
- przy ul. Wiejskiej 25 oznaczonej nr działki 244 o pow. 0,1051 ha,
cena wywoławcza 42.800,00 zł (netto);
- przy ul. Wiejskiej 27 oznaczonej nr działki 243 o pow. 0,1058 ha,
cena wywoławcza 43.100,00 zł (netto).
4. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Machlinach przeznaczonych pod zabudowę letniskową:
- działka ozn. nr 202/6 o pow. 0,0999 ha,
cena wywoławcza 13.800,00 zł;
- działka ozn. nr 202/7 o pow. 0,0999 ha,
cena wywoławcza 13.800,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2008 r. o godz. 10.00.
5. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 36/2 o pow. 0,1700 ha
zabudowanej budynkiem gospodarczym (dawny spichlerz na zboże) o powierzchni
463,10 m2. Cena wywoławcza 228.500,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja
2008 r. o godz. 10.00.
6. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
oznaczonej nr działki 19/3 o pow. 1,6280 ha, położonej w miejscowości Kluczewo, gm.
Czaplinek; KW 21600. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach
zabudowy dla zajazdu. Cena wywoławcza 526.000,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu
25 czerwca 2008 r. o godz. 10.00.
7. W dniu 31 marca 2008 r. podpisano akt notarialny dot. zbycia na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego przy ul. Leśników 11/6 (za kwotę 10.784,00 zł).
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8. W dniu 11 marca 2008 r. podpisano 3 akty notarialne:
- akt dot. zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kluczewie
(1 rata w kwocie 6.300,00 zł),
- akt dot. sprostowania udziału w nieruchomości przy ul. Sikorskiego 17/3,
- akt dot. nabycia na rzecz Gminy Czaplinek od osób fizycznych nieruchomości
położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej, oznaczonej działką nr 326/2 o pow. 0,0029
ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym (za kwotę 65.800,00 zł).
9. Z dniem 31 marca 2008 r. zostały za porozumieniem stron rozwiązane dwie umowy
dzierżawy:
- umowa dzierżawy działki oznaczonej nr 11/5 o pow. 0,0716 ha, położonej
w miejscowości Stare Gonne,
- umowa dotycząca dzierżawy działki oznaczonej nr 412/33 o pow. 18 m położonej
w Czaplinku przy ul. Górnej.
10. Wydano decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości oznaczonej działką:
- nr 121/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka,
- nr 28/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka.
11. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej nr 52/13 położonej w obrębie
ewidencyjnym Sulibórz.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 16 kwietnia 2008 r. spotkałam się z Prezesem Sp. „Leda” nt. budowy oczyszczalni
przydomowych.
2. W dniach 3 kwietnia i 14 kwietnia 2008 r. przeprowadzono kolejną kontrolę
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie posesji. Tym razem kontrolę
przeprowadzono w miejscowości Byszkowo. Skontrolowano 25 gospodarstw domowych.
7 gospodarstw nie zostało skontrolowanych z uwagi na nieobecność właścicieli.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 20 gospodarstw posiada pojemniki
na surowce wtórne i stałe odpady komunalne oraz posiada umowy
z odbierającym odpady. 2 gospodarstwa domowe, w tym jedno mieszkanie komunalne,
nie posiada zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych. Pozostałe gospodarstwa
podłączone są do zbiorników służących do gromadzenia nieczystości płynnych, jednak
żaden z właścicieli nie posiada umowy 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 konsekwencjach wynikających z niewypełnienia tych obowiązków.
3. Starosta Drawski decyzją z dnia 4 marca 2007 r. cofnął właścicielce Przedsiębiorstwa
Handlowo-Usługowego „OSKAR” z siedzibą w Siemczynie zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. Decyzja została wydana z uwagi
na nierespektowanie warunków zezwolenia.
4. Złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie walorów
przyrodniczych Wyspy Bielawy”. Wnioskowana kwota dotacji 2 490,00 zł. W ramach
projektu przewiduje się m.in. wysprzątanie Wyspy Bielawy oraz posadowienie tablicy
pamiątkowej poświęconej Honorowemu Obywatelowi Miasta Czaplinka śp. Heinzowi
Pack, inicjatorowi założenia Stowarzyszenia „Park Bielawa”, który działał na rzecz
ochrony walorów przyrodniczych Wyspy Bielawa. Realizacja zadania nastąpi pod koniec
maja br.
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5. Zarząd Powiatu Drawskiego przyznał z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 2000 zł na realizację projektów „Ścieżka
Przyrodnicza Spyczyna Góra – Jezioro Prosino” oraz „Wiosenne i jesienne
porządkowanie rzeki Drawy – skutecznym narzędziem promocyjno-edukacyjnym”.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 20 wniosków dot. wydania zezwolenia na wycinkę drzew z zadrzewień
w tym 4 odmownie.
2. Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa w tym: 1 o okresie prowadzenia
gospodarstwa rolnego i 2 zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
3. Zatwierdzono dwa plany finansowo-rzeczowe sołectw tj. Niwka i Siemczyno.
W zakresie melioracji wodnych:
1.Nastąpiło zwiększenie budowy tam i zapór na ciekach wodnych w obrębach:
- Broczyno
- Łysinin,
- Ostroróg
- Miłkowo(Dobrzyca),
- Czarne Wielkie
- Żerdno,
- Czarne Małe
- Sikory,
2. dotychczasowe szkody:
- Broczyno – na odcinku 1km bobry wybudowały 6 tam o ogólnej masie ok 12m3 , powstałe
szkody to podtopienia i zalania użytków zielonych, gruntów ornych na powierzchni 120ha.
Następstwa wynikające z masowych zalań to głównie uszkodzenia rurociągów, przepustów
drogowych systemów drenarskich i dróg gruntowych.
Zapobieganie szkodom wynikłym i przewidywanym w miesiącu lutym i marcu br.
Prowadzone jest poprzez monitorowanie najważniejszych cieków, co umożliwiło
natychmiastowe dwukrotne naprawianie cieków polegające na usuwaniu zatorów i zapór
budowanych przez dzikie zwierzęta.
- Czarne Wielkie – Żerdno, dwukrotnie w I kw. roku, usunięto na cieku głównym
w kierunku m.Żerdno, 4 zapory o ogólnej masie 8m3.
W okresach( odstępach) 2 tygodniowych prowadzona jest kontrola cieku.
Powstałe szkody to podtopienia i zalania gruntów rolnych na powierzchni 60ha.
Nastąpiła blokada rurociągu Ø 400, stanowiącego podstawowy odpływ wód
powierzchniowych z obrębu miejscowości Czarne Wielkie.
- Sikory – zatamowany odpływ z jeziora Sikory - występujące zalania pokrywają grunty
rolne na powierzchni 15-20 ha. Występujące zagrodzenia to dewastacja rurociągu melioracji
wodnych Ø 400, stanowiący jedyny regulator wód powierzchniowych w obrębie
miejscowości.
Podjęte działania to bieżące udrażnianie wlotów i wylotów rurociągowych, ze względu na
brak możliwości dojazdu sprzętem do urządzeń melioracyjnych, wykonywane są roboty
ręczne, powodujące stopniowe obniżanie poziom wód gruntowych i powierzchniowych w
następstwie pozwalających na docelową likwidację zagrożenia zalaniami i podtopieniami.
- Łysinin –Ostroróg- Czarne Małe – przytamowanie odpływu wód ze zbieraczy melioracji
wodnych, usunięto 5 zapór wybudowanych przez dziką zwierzynę o masie og. 5m3.
Przeprowadzona w dniu30 marca br. kontrola cieków wykluczyła utworzenie nowych zapór.
Podobna sytuacja powstaje w rejonie cieków wodnych Kluczewo- Prosino.
Obecnie wszystkie możliwe siły i środki skierowano na usuwanie szkód w urządzeniach
melioracyjnych w rejonie Sikor-Czarnego Wielkiego.
Rolnikom przygotowano dokumenty umożliwiające zgłoszenie powstałych szkód tj. karte
informacyjna oraz wniosek o wypłatę odszkodowania.
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W zakresie planowania przestrzennego:
W dniu 15 kwietnia 2008 r. wydałam decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni biogazowej na
działce nr 115 położonej w obrębie Broczyno.
W zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych:
1. W dniu 2 kwietnia br. uczestniczyłam z Zastępcą Burmistrza w zebraniu wiejskim
w Czarnym Wielkim, podczas którego zgłoszono wiele wniosków szczególnie dot.
remontu dróg.
2. W dniu 8 kwietnia 2008 r. uczestniczyłam z Zastępcą Burmistrza w Zebraniu Samorządu
Mieszkańców Osiedla Nr 4.
W zakresie promocji, kultury i turystyki:
1. 2 kwietnia br. obchodziliśmy trzecią rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Po Mszy uczestnicy
udali się pod pomnik papieża, gdzie honorową wartę pełnili harcerze oraz strażacy OSP
Czaplinek i Kluczewo. Wszystkim, którzy zaangażowali się i pomogli w organizacji tej
uroczystości serdecznie dziękuję.
2. 04 kwietnia br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „ Partnerstwo Drawy”. Głównym celem spotkania było
przedstawienie formalno-prawnej procedury przystąpienia zainteresowanych gmin,
podmiotów prywatnych do Stowarzyszenia.
Utworzone Lokalne Grupy działania będą beneficjentem środków unijnych z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (oś 4).
3. W dniu 09 kwietnia 2008 r. Sekretarz Gminy uczestniczyła w Zarządzie Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Tematem spotkania było omówienie porządku
obrad Walnego Zgromadzenia zaplanowane na 23 kwietnia br., m.in. (rezygnacji
obecnego Prezesa w związku z objęciem przez Niego stanowiska Prezesa WFOŚiGW
w Szczecinie).
4. 9 kwietnia br. odbyło się spotkanie Społecznej Rady Kultury, Sportu i Rekreacji
w następującym składzie: Roman Gajewski, Zyta Jurczyszyn, Marcin Kowalski, Anna
Minkiewicz, Filip Skowron, Katarzyna Szlońska – Spirin, Ewa Tamulewicz, Małgorzata
Turczyk, Andrzej Wasilewski i Waldemar Wiśniewski. Osoby te są przedstawicielami
Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy, sołtysów, CzOKSiR-u, lokalnych artystów,
organizacji pozarządowych. Społeczna Rada jest powołana na 3 lata. Do jej zadań należy
w szczególności: opiniowanie podstawowych kierunków i programów działania
CzOKSiR, opiniowanie rocznych programów działalności kulturalnej, sportowej
i turystycznej, pomoc w koordynacji działalności kulturalno – sportowo - turystycznej
prowadzonej przez CzOKSiR, doradztwo i pomoc w organizacji imprez gminnych
i środowiskowych. Na pierwszym posiedzeniu omówiono plan działania Społecznej Rady.
Na drugim posiedzeniu Społecznej Rady tj. 16 kwietnia br. wybrano Przewodniczącego,
którym została p. Zyta Jurczyszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broczynie.
5. W dniu 10 kwietnia br. Sekretarz Gminy z Zastępcą Burmistrza uczestniczyli
w konferencji nt. „Proekologiczne zarządzanie przestrzenią turystyczną na terenie
województwa zachodniopomorskiego”, która odbyła się w Połczynie Zdroju z udziałem
Prezesa Agencji Rozwoju Turystyki, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
Prezesa ZROTT.
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6. W dniu 15 kwietnia br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w sprawie organizacji w czerwcu br.
wspólnie z lokalnymi gestorami branży turystycznej II Study Tour dla dziennikarzy po
Gminie Czaplinek.
7. W ramach przygotowania do uczestnictwa w targach turystycznych oraz do sezonu
turystycznego zlecono dodruk materiałów promocyjnych na kwotę 12.200 zł brutto.
Dodrukowane zostaną następujące foldery: Baza noclegowa, Uroki pojezierza
(w języku polskim i niemieckim) oraz Czaplinecki Informator Turystyczny (w języku
polskim i niemieckim).
8. Z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazano materiały
i publikacje profilaktyczne mające na celu wzrost świadomości społeczeństwa
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Otrzymaliśmy opaski i kamizelki
odblaskowe dla rowerzystów, prezentacje multimedialne pt. „Pamiętaj masz jedno życie”,
gry „Klub Pancernika” oraz ulotki informacyjne „Bezpieczeństwo na drodze”.
9. Od 15 kwietnia do 15 maja br. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie strefy
ciszy na Jeziorze Drawsko. Konsultacje skierowane są do pełnoletnich mieszkańców
naszej gminy. Ankietę można wydrukować ze strony internetowej Gminy Czaplinek,
pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku pokój nr 3a lub w Centrum Turystyki
przy ul. Rynek 1 (w godzinach pracy Urzędu) oraz w miejscach użyteczności publicznej
i lokalnych firmach i złożyć w holu Urzędu bądź przesłać na adres Urzędu.
10. Dofinansowano w kwocie 900 zł udział agroturystów na targach pn. Małopolska Giełda
Agroturystyczna. Na targach prezentowano ofertę turystyczną Gminy Czaplinek. Targi
odbyły się w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia br.
11. Trzy sołectwa: Broczyno, Drahimek i Siemczyno uczestniczą w programie pn. Europejska
Akademia Sołtysa. Czteroosobowe zespoły sołeckie złożone z lokalnych liderów
uczestniczą w szkoleniach i warsztatach poświęconych min. pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych, tworzeniu projektów. Szkolenia odbywają się w Szczecinie w siedzibie
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
12.Przygotowywane są Programy Odnowy Miejscowości dla następujących wiosek:
Drahimek, Kołomąt, Łąka, Miłkowo, Motarzewo, Niwka, Nowe Drawsko i Żelisławie.
13. W marcu br. wystosowano pismo do Zarządu Nieruchomościami Miejskimi z prośbą
o udzielenie informacji nt. niezgodnej z umową działalności w lokalu Cafe pod Muzami
przy ul. Rynek 1. W wynajmowanym lokalu wprowadzono dodatkową działalność –
solarium. Właściciel lokalu, czyli Gmina, nie wyraził zgody na prowadzenie innej
działalności niż działalność kulturalna połączona z gastronomiczną.
Najemca lokalu złożył pismo, w którym wyjaśnia, że do wprowadzenia dodatkowej
działalności w kawiarni zmusiła ją sytuacja obrony przed ogłoszeniem upadłości, gdyż
dotychczasowa działalność przynosiła tylko straty i gdyby nie fakt, że jest związana
umową z Powiatowym Urzędem Pracy (korzysta z dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej) dawno zrezygnowałaby z prowadzenia kawiarni. Polecono ZNM
uporządkowanie stanu formalno-prawnego umowy.
Ośrodek Sportów Wodnych
1. Od 2 kwietnia 2008 r. od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-16:00,
w soboty godz. 10:00-14:00 odbywają się warsztaty żeglarskie, które prowadzi
zatrudniony bosman p.Adam Stefanik.
2. W OSW trwają prace związane z przygotowaniem ośrodka do sezonu, które głównie
wykonuje zatrudniony pracownik w ramach prac interwencyjnych oraz wspomagany przy
niektórych pracach kolejnymi dwoma pracownikami interwencyjnymi. Zakupiono
niezbędne części do naprawy łodzi Europa. Do 1 maja br. statek zostanie zwodowany.
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Trwa remont pomieszczeń: świetlicy, biura i bosmanki. Zakończenie prac planowane jest
21 kwietnia br. Do dwóch pokoi w „Domu Rybaka” została zamówiona wykładzina.
CZOKSiR złożył:
1. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Programu Operacyjnego
– Patriotyzm Jutra, zadanie: Projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty,
wystawy, konkursy, wycieczki. Nazwa własna zadania: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ JANA CHRYZOSTOMA PASKA,
planowana realizacja: od 04.06.2008r. do 30.11.2008r. Kwota wnioskowana 14.140 zł.
2. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Programu Operacyjnego
- Patriotyzm Jutra, zadanie: Projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty,
wystawy, konkursy, wycieczki. Nazwa własna zadania: „namaluj Czaplinek”. Termin
realizacji: 01.04.2008r do 30.09.08r. Kwota wnioskowana 9.140 zł.
3. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dofinansowania
na zakup nowości wydawniczych w 2008r. ze środków finansowych Biblioteki
Publicznej. Program MK i DN – PROMOCJA CZYTELNICTWA, priorytet 1: rozwój
księgozbiorów bibliotek, Zadanie: zakup nowości wydawniczych. Kwota wnioskowana
5.040 zł.
4. Wniosek do Starostwa Powiatowego na realizację zadania publicznego pn. „Sport
w Powiecie Drawskim” na zadania:
- Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Drawskiego dla
dorosłych,
- Regaty w klasie OMEGA i Jachtów Kabinowych,
- Turniej Siatkowej Piłki Plażowej.
Kwota wnioskowana 18.840 zł.
5. Wniosek do Starostwa Powiatowego na realizację zadania publicznego pn. „Imprezy
kulturalne, rozrywkowe, edukacyjne promujące Powiat Drawski” na zadanie Polska
Kartka Świąteczna. Kwota wnioskowana 4.100 zł.
6. Wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi do programu „Pożyteczne wakacje 2008r.” na
zadanie „Nasza wieś najpiękniejsza” dla sołectwa Kluczewo. Kwota wnioskowana
3.000 zł.
7. Wniosek do Programu „Kultura bliska” przygotowuje Biblioteka Publiczna na zadanie
związane ze Zbigniewem Herbertem ponieważ rok 2008 został ogłoszony przez Sejm RP
„Rokiem Herberta
W zakresie utrzymania bezpieczeństwa na wodach:
Przygotowano umowę z Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Koszalinie na koordynację działań oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko
Gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów w czasie sezonu turystycznego tj. od 1 maja
do 10 września 2008 r. Koszt zadania 5 tys. zł brutto.
W zakresie projektów:
1. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Ametyst” przygotowano wniosek do
Fundacji PZU na zadanie „Rozwijanie aktywności niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży”. Koszt projektu 15.420 zł, kwota wnioskowana 13.250 zł.
2. Wspólnie z Sołectwem Siemczyno przygotowano wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi
do programu „Pożyteczne wakacje 2008”. Kwota wnioskowana 3 tys. zł.
3. Dla Sołectwa Broczyno przygotowywany jest wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi do
programu „Kultura bliska” na zadanie dot. uporządkowania starego, poniemieckiego
cmentarza w miejscowości Miłkowo, na którym zachowane są dwa grobowce.
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W zakresie promocji zdrowia:
14 kwietnia br. w Gminie Czaplinek rozpoczął się Polski Projekt 400 Miast, którego autorem
jest Akademia Medyczna z Gdańska. Projekt zakłada badanie dzieci w wieku 11 lat oraz ich
rodziców pod kątem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia. W dniach
11-12 kwietnia br. osoby zaangażowane w realizację projektu czyli gminny koordynator,
pielęgniarki szkolne, pielęgniarki środowiskowe, położna i przedstawiciel społeczności
lokalnej uczestniczyli w szkoleniu poświęconemu projektowi i promocji zdrowia.
W zakresie przedsiębiorczości:
21 kwietnia br. odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców. Szkolenie poprowadzi
Rafał Nagórski z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. W ramach
szkolenia omówione zostaną procedury formalne związane z pozyskaniem środków
finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie
województwa zachodniopomorskiego podnoszących konkurencyjność małych i średnich
przedsiębiorstw w ramach następujących typów projektów:
- rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej;
- dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie
nowych dodatkowych produktów i usług;
- zmiana produktu lub usługi;
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub
zmianę w sposobie świadczenia usług;
- uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.
2. Minimalne/maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu:
- minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 40 tys.
PLN,
- maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 8 mln
PLN,
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 2 mln PLN.
3. Poziom dofinansowania projektów:
- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw (projekty
niedotyczące działalności transportowej),
- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty
niedotyczące działalności transportowej),
- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
(projekty dotyczące działalności transportowej).
4.

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 05.05.2008 r. do 18.06.2008 r.,
do godz. 15:00.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie
województwa zachodniopomorskiego podnoszących konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw
w ramach następujących typów projektów:
- rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej;
- dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie
nowych dodatkowych produktów i usług;
- zmiana produktu lub usługi;
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub
zmianę w sposobie świadczenia usług;
- uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.
2. Minimalne/maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu:
- minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 20 tys.
PLN,
- maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 8 mln
PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 mln PLN.
3. Poziom dofinansowania projektów:
- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (projekty nie dotyczące działalności
transportowej),
40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych (projekty dotyczące działalności
transportowej).
4. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 05.05.2008 r. do 18.06.2008r.,
do godz. 15:00

W zakresie oświaty:
1. W dniu 1 kwietnia br. uczestniczyłam z Przewodniczącym Rady Miejskiej
i Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sporty w spotkaniu organizacyjnym
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z 11.04. 2008 r. na dzień 9 maja została przełożona
I Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku. Zmiana terminu
posiedzenia Sesji związana jest ze sprawami organizacyjno-prawnymi. Z powodów
niezależnych od nas należało dokonać zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Czaplinku, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XVI/136/07 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Czaplinku i nadania jej statutu.
2. W dniu 2 kwietnia br. spotkałam się z Dyrektorem Zespołu Szkół nt. udziału w projekcie „
Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina Czaplinek wystąpiła z wnioskiem do
Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie dotacji w wysokości 200.000,00 zł na
doposażenie punktów przygotowania posiłków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czaplinku (stołówka) w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na rok 2008.
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3. 3 kwietnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czaplinku odbyły się gminne
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Turniej organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas IV – VI oraz
w gimnazjach. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez:
- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
Uczniowie gimnazjum współzawodniczyli z zaproszonymi uczniami Gimnazjum
Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu. Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody
ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek, a ponadto reprezentować będą
Gminę 25 kwietnia br. w powiatowych eliminacjach turnieju w Drawsku Pomorskim.
4.

07 kwietnia br. spotkałam się z właścicielem firmy „Iras” – nt. umowy na dowóz
uczniów.

5.

W dniu 8 kwietnia uczniowie klas VI pisali sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; egzamin uczniów Gimnazjum odbędzie się
22 kwietnia - część humanistyczna i 23 kwietnia - część matematyczno-przyrodnicza.
6. Uczniowie, kończący gimnazjum będą mogli składać podania do szkół
ponadgimnazjalnych w dniach od 7 maja do 4 czerwca. Termin składania podań
określony jest przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W naszym gimnazjum
preorientacją zawodową zajmuje się pedagog szkolny, która w czasie godzin
wychowawczych zapoznała młodzież z procedurą składania dokumentów do szkół oraz
ofertą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znajdujących się w Czaplinku. Oferta Zespołu
Szkół dostępna jest również na naszych stronach internetowych. Ponadto w szkole (nie
częściej niż raz w tygodniu) odbywają się spotkania uczniów klas III z przedstawicielami
szkół innych miast. Swoją ofertę edukacyjną przedstawił: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bornem Sulinowie, Złocieńcu, LO w Połczynie Zdrój. Planowane
jest spotkanie z reprezentantami szkół w Świdwinie i Świątkach koło Szczecinka.
Inne:
1. W dniu 04 kwietnia br. uczestniczyłam w uroczystym mianowaniu Komendanta
Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim – p. Jarosława Smolarka oraz w Konwencie
Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej RP w Kołobrzegu.
2. W dniu 10 kwietnia br. złożyłam gratulacje 90 - letniej jubilatce Pani Janinie Matus
mieszkance Sikor.
3. W dniu 11 kwietnia 2008 r. spotkałam się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Drawsku Pomorskim w sprawie pomieszczenia na potrzeby fili PUP oraz
z właścicielem firmy „Iras” nt. zagospodarowania terenów (za torami) oraz dowozu
uczniów z rejonu Machlin.
Przyjęłam 35 mieszkańców, którzy zgłosili 38 spraw, zastępca burmistrza przyjął 11
mieszkańców, którzy zgłosili 11 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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