INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 24 czerwca 2008 r. do 12 sierpnia 2008 r.

W okresie między Sesjami wydałam 22 zarządzenia:
1. w sprawie przekazania podległemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej zadania do
realizacji dot. dalszego etapu utwardzania alejek na cmentarzu komunalnym. W budżecie
br. zabezpieczono na ten cel 10 tys. zł. Z uwagi na konieczność utwardzenia alejek na
nowej części cmentarza w projekcie zmian budżetu br. zaproponowano kolejne 15 tys. zł.
2. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących
z inwestycji w związku ze zwrotem podatku VAT dot. zrealizowanej inwestycji „Budowa
hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym w Czaplinku przy
ul. Wałeckiej 49”. Wartość przejętych środków trwałych została zmniejszona o podatek
VAT;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 3
zarządzenia;
4. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.,
w okresie między Sesjami wprowadzono do budżetu uzyskane dochody w kwocie
315.948 zł z tyt.
- 10.000 zł dotacji celowej na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
USC (wnioskowana kwota 20.000 zł.),
- 12.020 zł zwiększonej subwencji oświatowej uzyskanej na doposażenie 2 świetlic
w Gimnazjum,
- 280.540 zł zwiększonej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych,
- 4.388 zł zwiększonej dotacji celowej na opłacanie składek ubezpieczenia
zdrowotnego,
- 9.000 zł zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń
pracowników socjalnych.
5. w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy w Czaplinku Regulaminu Organizacyjnego.
Nastąpiły zmiany reorganizacyjne polegające m.in. na utworzeniu Referatu Turystyki
i Promocji, Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, sprawy
związane z drogami przekazano do Referatu Inwestycji i Budownictwa;
6. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych stanowiących
własność Gminy Czaplinek. Zmieniono limit rozmów;
7. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola w Czaplinku;
8. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaplinku;
9. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Strażnika Straży Miejskiej (2 etaty);
10. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Komendanta Straży Miejskiej
w Czaplinku;
11. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2
zarządzenia;
12. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących z inwestycji. Gmina Czaplinek
przyjęła i przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czaplinku przyłącze
wodociągowe z rur z inwestycji „Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości
położonej w miejscowości Żerdno 13;

13. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Czaplinek zgodnie z przyjętym w 2007 r. „Wieloletnim programem
gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2007-2013”;
14. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Gminę
Czaplinek. Zmieniono skład stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów
na zamówienia publiczne o wartości przekraczającej kwotę 14 tys. EURO. W skład
Komisji weszli:
Mirosław Połać – Przewodniczący,
Marek Młynarczyk – Zastępca Przewodniczącego,
Maria Dolega – Sekretarz,
Zbigniew Krasoń – członek,
Manuela Nowak – członek;
15. w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego ujętego w ewidencji Urzędu Miasta
i Gminy w Czaplinku – hala widowiskowo-sportowa o wartość 22.043,15 zł w związku
z wykonaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu;
16. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.przesunięcie środków z dodatków mieszkaniowych na wydatki związane z umieszczaniem
podopiecznych w domach pomocy społecznej,
17. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – P.Wiesławę
Odważną – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, która uzyskała niezbędny
certyfikat,
18. w sprawie oddania w użyczenie (na okres 3 lat) nieruchomości gruntowej – drogi
wewnętrznej firmie Kabel –Technik - Polska Sp. z o.o. w Czaplinku,
19. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie
wieczyste dz.341, Obręb 2 w Czaplinku;

W okresie od 24 czerwca 2008 r. do 12 sierpnia 2008 r. zrealizowane zostały następujące
działania:
W zakresie inwestycji:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Łąka
Roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem przepompowni ścieków zostały
zakończone. Wykonawca przygotowuje zadanie do odbioru zgodnie z wymogami
wynikającymi z umowy i właściwych aktów prawnych. Dostawa wody i odbiór ścieków jako
usługa jest już świadczona przez ZGK Czaplinek na rzecz mieszkańców wsi Łąka. Ostatnie
zalewanie piwnic miało miejsce w dniu 01.08.br. i z tym dniem skończyły się kłopoty
mieszkańców.
Pożyczka z WFOŚiGW
19 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW podjęła uchwałę o udzieleniu Gminie Czaplinek
pożyczki preferencyjnej na zadanie, które jest na etapie zakonczenia pn. „Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka”. Pożyczka została przyznana we
wnioskowanej wysokości tj. 254.441,70 zł. Pożyczka będzie umorzona w wysokości 30%
wartości udzielonej pożyczki po wykonaniu inwestycji w terminie, osiągnięciu założonego we
wniosku efektu ekologicznego i spłaceniu 70% pożyczki nie wcześniej jak w 2015 r.

Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości Żerdno 13
W dniu 02.07.br. dokonano odbioru końcowego wykonanego przyłącza wodociągowego
i przekazania do eksploatacji.
Budowa sieci wodociągowej Wełnica – Karsno
W dniu 23.07.2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót tj. Spółdzielnią Rzemieślniczą
z Gryfic na kwotę 142.454 zł. Umowny termin realizacji zadania do 06.10.2008r. Wykonawca
przystąpił on do wykonania robót budowlano-montażowych.
Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej II część, Rzecznej i Pilskiej
Projekty są na etapie uzgodnień i pozyskiwania stosownych decyzji.
Budowa drogi w ulicy Lipowej na Osiedlu „Wiejska”
Roboty drogowe prowadzone są na całej szerokości pasa drogowego. Polegają one na
budowie jezdni dwupasmowej o szer. 6,0mb., obustronnych chodników o szer. 2,0 mb
z ukształtowaniem skarp i budową oświetlenia drogowego. Wjazdy na posesje pozostają
w zakresie właścicieli nieruchomości zgodnie z uprzednio wydanymi pozwoleniami na
budowę. Zaawansowanie robót w zakresie rzeczowym wynosi 40%. Planowany termin
zakończenia zadania na dzień 03.11.2008r. zostanie przyspieszony.
Budowa drogi w ulicy Tartacznej w Czaplinku
Dokonano wyboru wykonawcy robót i w dniu 11.07.2008r. podpisano umowę z Grupą
Kapitałową „POL-DRÓG” Sp. z o.o. z Kłębowca na kwotę 545.064 zł. Termin zakończenia
zadania do 31.12.br. Roboty są kontynuowane. Zdemontowane zostały płyty jombo,
ustawiony krawężnik na dł. 500mb, przygotowana jest podbudowa pod nawierzchnię
drogową. W układzie kompozycyjnym nawierzchnia drogi będzie z kostki polbrukowej szarej
lub starobruku, chodnik jednostronny z kostki polbrukowej czerwonej z pasem oddzielającym
od krawężnika z kostki koloru grafitowego. Wjazdy na nieruchomości wykonane zostaną
z kostki polbrukowej koloru grafitowego.
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i w m. Kluczewo do jeziora
W dniu 10.06.2008r. podpisano umowę z PHU „EMULEX” ze Stargardu Szczecińskiego na
przebudowę drogi do Wrześnicy. Wykonawca przystąpił do robót drogowych. Wykonuje
roboty ziemne przygotowawcze.
Układanie warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-bitumicznych nastąpi jeszcze
w sierpniu br., co pozwoli na zakończenie całego zadania również do końca bieżącego
miesiąca. Wcześniejsze zakończenie robót budowlano-montażowych pozwoli na
przyspieszenie rozliczenia zadania z FOGR i uzyskanie przyznanej dotacji w kwocie 140.000
zł. Wykonawcę przebudowy drogi do m. Kluczewo wybrano w drugim postępowaniu
przetargowym. W dniu 22.07.08r. podpisano umowę z firmą „EKO-BET” Sp. z o.o. ze
Złocieńca z terminem realizacji do 05.09.br. Wartość umowna zadania 117.548 zł.
Budowa pomostu w Starym Drawsku
W toku opracowania jest raport oddziaływania na środowisko, który jest niezbędny aby
złożyć wniosek o dofinansowanie do PROW, lub Interreg IV.

Termomodernizacja SP Czaplinek
Roboty zostały zakończone i odebrane. Wymienionych zostało kolejnych 12 okien w sali
gimnastycznej oraz 3 szt. drzwi stalowych na drzwi z aluminium izolowanego w bloku
dydaktycznym. Wniosek o dofinansowanie całości zadania został złożony przez Związek
Celowy Miast i Gmin Dorzecza Parsęta w 2006r. do Mechanizmu Norweskiego – nie uzyskał
dofinansowania , w 2007r. nie było naboru do żadnego konkursu. Obecnie Związek zgodnie
z podpisanym 7.04.2008r. porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu
pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty” przygotowuje dokumenty do złożenia wniosku do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22
W ramach 88.354 zł uporządkowano stan sieci wod-kan-sanitarnej (problem zalewania
piwnic) poprzez włączenie sieci sanitarnej i odprowadzenie wód opadowych w ul. Rzeczną.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim
W wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót, tj. Zakład
Ogólnobudowlany I.Rogowski z Czaplinka. W dniu 23.07.08r. podpisano umowę. Wartość
robót – 82.872 zł, termin wykonania - 08.09.2008r.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym
W wyniku zbierania ofert wybrano wykonawcę robót dekarsko-stolarskich, którym został
Zakład Remontowo-Budowlany Z. Kubaczyk z Połczyna Zdroju. Podpisano umowę na
kwotę 31.999 z terminem realizacji do 30.09.08r. Roboty remontowe są w toku.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczewie
Trwają prace związane z wymianą stolarki drzwiowej i podłóg. Wykonawca - Usługi
Stolarskie S.Otorowski z Czaplinka został wyłoniony na podstawie zbierania ofert. Wartość
umowna zadania - 31.400 zł, termin wykonania - 30.08.br.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego :
Zakup fotoradaru z oprogramowaniem:
Dokonano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wybrano dostawcę fotoradaru.
Podpisano umowę z firmą „ZURAD” Ostrów Mazowiecka. Wartość przedmiotu umowy –
125.050 zł. Zgodnie z umową w dniu 31.07.br. wykonawca dostarczył fotoradar z całym
oprogramowaniem do tut. Urzędu. Dodatkowo zostaną zamontowane 2 maszty słupowe,
w których montowany będzie zakupiony fotoradar. Jeden maszt zostanie zakupiony przez
Gminę, natomiast drugi Gmina otrzyma nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie.
W wyniku remontu Komisariatu Policji dla potrzeb obsługi fotoradaru wygospodarowano
jedno pomieszczenie, przejściowe. Zgodnie z wymogami Sieci Informatycznej Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kontroli (SI CEPIK) w Warszawie, dokonano zmiany siedziby Straży
Miejskiej wraz z obsługą fotoradaru. Było to możliwe dzięki przekazaniu 23.06.08r. zadań
spółki ZNM – gospodarka mieszkaniowa do ZGK i tym samym wygospodarowanie trzech
pomieszczeń na piętrze. Przygotowanie pomieszczeń i uzyskanie certyfikatu nastąpi
w najbliższych dnia. Obecnie w ramach prac interwencyjnych przygotowuje się jeden
pracownik do obsługi administracyjno-technicznej. Komendanta SM i drugiego strażnika
(wytypowani z konkursu) planuje się zatrudnić z dniem 1 września br. Do obsługi fotoradaru
zostaną wydelegowani na okres kilku miesięcy w zależności od potrzeb pracownicy Urzędu
MiG.

W zakresie drogownictwa:
Remonty dróg powiatowych
W ramach środków na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta (porozumienie ze
Starostwem Powiatu Drawskiego plan na rok 2008- 66.000 zł) zaoszczędzonych dzięki
mniejszym kosztom na odśnieżanie wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
przełożono obustronnie część chodnika w ul. Rzeźnickiej (pozostała część wymaga
dokumentacji technicznej z uwagi ustalenie miejsc postojowych).
W najbliższych dniach przystępujemy do przebudowany chodnika w ul. Słonecznej
naprzeciwko Gimnazjum, począwszy od mostu na ul. Jagiellońskiej do ul. Rzecznej tj.
skrzyżowanie z ul.Leśników, co pozwoli m.in. na bezpieczniejsze przejście oraz na
zwiększenie miejsc postojowych, gdzie samochody osobowe na odcinku bezpośrednio
przyległym do ul. Słonecznej będą mogły się ustawiać prostopadle do osi jezdni.
Przewidywana jest także przebudowa chodnika w ul. Moniuszki po stronie małego kościółka
od wejścia do kościółka do ul. Rynek, z przystosowaniem go do możliwości parkowania
samochodów.
Remonty dróg gminnych
W budżecie Gminy na 2008r. zabezpieczono 100.000 zł na zadania związane z utrzymaniem
ulic i dróg gminnych. Wykonano szereg remontów cząstkowych, naprawiane jest
sukcesywnie oznakowania pionowe, odnowione oznakowanie poziome, wykaszana trawa,
wycinane zakrzaczenia.
Wykorzystując uzyskany i skruszony gruz, w ramach wygospodarowanych środków
z bieżącego utrzymania w najbliższych dniach przystępujemy do remontów doraźnych ul.
Jarzębinowej, Pięciu Pomostów, Żuławskiej i drogi do Żelisławia od Wrześnicy – dalszy
odcinek.
Przebudowany zostanie chodnik w ul. Aptecznej koło budynku Sikorskiego 43 i w części ul.
Gdańskiej na odcinku od Wałeckiej do Kaszubskiej.
1. 28 lipca 2008 r. z Wiceprezesem Zarządu spółki firmy Agri Plus (dawna Prima) omówiłam
możliwości dofinansowania zadania – modernizacja drogi Czaplinek - Czarne Małe.
2. 9 sierpnia br. podczas spotkania mieszkańców z Eurodeputowanym B. Liberadzkim
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka przedstawiłam problemy
komunikacyjne miasta i gminy Czaplinek oraz dotychczasowe działania w zakresie budowy
obwodnicy dla miasta Czaplinka.
Remonty dróg wewnętrznych
W ramach zabezpieczonych w budżecie 2008r. środków w kwocie 110.000 zł na utrzymanie
i remonty dróg wewnętrznych (gruntowych) sfinansowano kruszenia gruzu w ilości 1200 m3
i częściowe rozwiezienia do 10 sołectw na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez
sołtysów. Wykonano szereg prac porządkowych, wycinkę zakrzaczeń oraz drobne remonty
cząstkowe.
W ramach umowy z wykonawcą wyłonionym w formie zbierania ofert - Zakład remontu
Dróg i Mostów P.Massel, w I etapie wyremontowane bedą drogi, którymi dowożone są dzieci
do szkół gminnych, tj. droga do Karsna i Żelisławia oraz drogi koło szkoły w Broczynie,
przez
m.
Miłkowo,
Pławno
Łąka,
Pławno
w
kierunku
świetlicy
i częściowo w kierunku lotniska, Sikory – Żerdno, Prosinko do p. Kempińskiej i Malarskiej.

Droga koło kościoła w Sikorach
W dniu 08.07.br. odbyło się spotkanie z ks. Proboszczem Parafii w Sikorach, z udziałem
przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Dróg Powiatowych,
Gminy Czaplinek, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie
przebudowy dojścia do kościoła oraz przejęcia drogi wokół kościoła i miejsc parkingowych.
Po zinwentaryzowaniu zagadnień ustalono, iż Gmina Czaplinek w przypadku przejęcia
z mocy prawa działki nr 75/1 o pow. 0,0411 ha, która obecnie stanowi drogę wokół kościoła,
przygotuje w br. projekt przebudowy tej drogi i parkingu w miejscu byłego boiska szkolnego.
Działka ta, decyzją Wojewody z dnia 25.07.2008r. została nieodpłatnie przekazana Gminie.
Burmistrz wyraziła wolę budowy drogi i parkingu przez Gminę pod warunkiem przyjęcia
tego zadania przez Radę Miejską do budżetu 2009r.
Starostwo Powiatowe przyjęło na siebie zadanie związane z przebudową dojścia do kościoła
od strony drogi wojewódzkiej 171. Na utwardzenie planowanego dojścia materiały drogowe
zabezpieczy Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przewidywane dojścia zaplanowano do wykonania
jeszcze w br.
Drugostronne zasilanie energetyczne Gminy Czaplinek
Odbyły się kolejne spotkania z inicjatywy Inwestora, które dotyczyły uzgodnienia trasy sieci
energetycznej napowietrznej 110kV. Występujące w tym zakresie problemy z obszarami
Natura 2000 i stanowisko Nadleśnictwa Złocieniec nie zostały rozwiązane. Przy Wojewodzie
zostanie powołany zespół, który ma włączyć się w koordynację działań w obszarze formalnoprawnym, efektem których ma być uzyskanie pozwolenia na budowę.
Środki finansowe na budowę są planowane w pakiecie zadań inwestycyjnych Energa Poznań.
Planowana jest także równoległa realizacja drugostronnego zasilania Choszczna, Recza,
Kalisza Pom. Środki na to przedsięwzięcie w części deklarowane są przez Urząd
Marszałkowski. Wykonanie tej inwestycji poprzez system dystrybucyjny energii istniejącymi
sieciami przesyłowymi wpłynie także na poprawę zaopatrzenia w energię gminy Czaplinek.

W zakresie planowania przestrzennego :
Wyjazd studyjny do Kobylanki
W dniu 1 lipca 2008 r. delegacja z Gminy Czaplinek składająca się z radnych, sołtysów,
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, pracowników Czaplineckiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji, przedstawicieli Rady Młodzieżowej i przedstawiciela Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego wzięli udział w wyjeździe studyjnym do miejscowości
Morzyczyn na terenie gminy Kobylanka, w celu zapoznania się ze zrealizowaną przez Gminę
Kobylanka inwestycją pod nazwą: „Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej nad
jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka”. Inwestycja polegająca na kompleksowym
zagospodarowaniu turystycznym nadbrzeża jeziora Miedwie została zrealizowana w latach
2006-2007 dzięki udziałowi środków unijnych i budżetu państwa, przyznanych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Uzyskane
informacje są obecnie wykorzystywane przy pracach związanych ze zmianą miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nadbrzeża Jez.Drawsko.
W zakresie podatków:
1. Wydano 41 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 35 o wielkości gospodarstwa rolne
i dochodzie, 6 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie 2 wnioski w sprawie zwolnienia z podatku rolnego, w tym jeden
z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego i jeden z tytułu utworzenia gospodarstwa.

3. Rozliczono inkasentów z zainkasowanej opłaty miejscowej w kwocie 14.428 zł
w miesiącu lipcu br.
4. Założono hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika w kwocie 5.100zł plus należne
odsetki za zwłokę w celu zabezpieczenia zobowiązania wobec Gminy.
5. Na poczet zgłoszonej wierzytelności podmiotu upadłego – spółka Wajk z ostatecznego
planu podziału Gmina otrzymała 26.703 zł.
6. Sąd Rejonowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 roku ukończył
postępowanie upadłościowe Gminnej Spółdzielni w Czaplinku. Gmina nie odzyskała
należnej kwoty 403.521,27 z tytułu zaległości podatkowych i opłat za użytkowanie
wieczyste.

W zakresie budżetu:
1. Od marca 2008 r. wystawiono 60 upomnień rocznej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego oraz 30 upomnień z tytułu czynszu dzierżawnego. Ponadto do
użytkowników, u których kwota za użytkowanie wieczyste nie przekracza 10,00 zł.,
wysłanych zostało 40 pism przypominających o zaległościach, z wypełnionymi drukami
wpłat.
2. W dniu 04.07.2008r. złożono drogą pisemną oraz elektroniczną ofertę na „Bankową
obsługę budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.08.2008r. do 30.07.2009r.
Do Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku wpłynęły 3 oferty dotyczące bankowej obsługi
budżetu gminy.
• Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O w Szczecinku,
• Bank BPH S.A. Centrum Korporacyjne w Szczecinie,
• Pomorski Bank Spółdzielczy O. w Czaplinku.
W wyniku weryfikacji ofert bankowych najkorzystniejszą pod względem finansowym jak
i dogodnością w obsłudze naszych interesantów okazała się propozycja współpracy
Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Czaplinku.
3. Dokonano wstępnej analizy wykonania budżetu za I półrocze br. Wykonanie budżetu
przebiega prawidłowo, zachowana jest równowaga budżetowa. Niepokoi zbyt mały
wpływ udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych.
4. 25 czerwca br. podczas umówionego spotkania z Naczelnikiem Zachodniopomorskiego
Urzędu Skarbowego w Szczecinie z uwagi na brak możliwości bezpośredniej rozmowy,
na ręce Z-cy Naczelnika wspólnie ze skarbnikiem gminy złożyłam wniosek o rozłożenie
na raty podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez Urząd Skarbowy
w latach 2000-2003 na konto Gminy Czaplinek.
We wniosku zaproponowano, aby kwotę 1.083.707,13 zł rozłożyć na następujące raty:
I rata - 583.707,13 płatna do – 30 lipca 2008r., II – 250.000 zł do 30.07.2009r.,
III – 250.000 zł do 30.07. 2010r.
US w Szczecinie wniosek przekazał do US w Drawsku Pom., gdzie Gmina w terminie
7 dni dostarczyła żądane informacje i dokumenty. Obecnie trwa spór kompetencyjny
o właściwość miejscową organu podatkowego pomiędzy naczelnikiem US w Drawsku,
a US w Szczecinie.

W zakresie współpracy z przedsiębiorcami:
Konkursy dla MSP
1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
ogłosił dopiero 21 lipca 2008 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów
dotyczących inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach oraz w małych i średnich
przedsiębiorstwach.
Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 18.09.2008 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego www.rpo.wzp.pl.
2. W dniach 9-10 sierpnia br. w X Jubileuszowych Zachodniopomorskich Targach
Wystawienniczych „Złocieniec 2008”,udział wzięły 2 firmy z Gminy Czaplinek: Firma
PPHU M&G Kotłowski Grzegorz z Sikor oraz Gospodarstwo Pasieczne Kószka Państwa
Fujarskich.
Podczas targów firmę p.G.Kotłowskiego wyróżniono za najciekawszą ofertę
wystawienniczą oraz wyróżniono firmę RIMASTER z Czaplinka za dynamiczny rozwój
i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
3. Na stronie internetowej Czaplinka 7.08.br. podaliśmy informacę o szkoleniu dla
przedsiębiorców nt. „Dokumentacja konkursowa bez tajemnic”. Szkolenie bezpłatne
kierowane jest do mikro,małych i średnich przedsiębiorstw – potencjalnych beneficjentów
RPO na lata 2007-2013. 13 sierpnia br. w Koszalinie , 19 sierpnia br. w Szczecinku.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
1. W dniu 24 czerwca 2008 r. uczestniczyłam w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym
a 30.06.br. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, gdzie głównym tematem była ocena
działalności spółki za 2007 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi spółki.
W dniu 28 lipca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Wspólników dot. zmian na
stanowisku Prezesa Spółki. Do czasu ogłoszenia konkursu – obowiązki Prezesa powierzono Pani
głównej technolog.
2. Projekt budownictwa socjalnego – Bezpieczne osiedle”:
W dniu 04.07.2008 r. delegacja składająca się z osób zainteresowanych
i odpowiedzialnych za gospodarkę komunalna i mieszkaniową oraz przedstawicieli
poszczególnych
Komisji
Rady
Miejskiej
wzięła
udział
w
spotkaniu
z władzami Gminy Krapkowice, którego celem było zapoznanie się z budowanymi przez
tę Gminę mieszkaniami socjalnymi w systemie modułowym według projektu
budowlanego pod nazwą „Bezpieczne Osiedle” autorstwa Regionalnego Centrum
Inwestycji i Rozwoju z Wrocławia.
Gmina Czaplinek zamierza w 2009r. wdrożyć ten projekt. Obecnie rozważane są
możliwości terenowe, rozpatrywane oferty banków dot. kredytowania budownictwa
socjalnego oraz możliwości uzyskania dofinansowania w granicach 20%.
3. Adaptacja strychu MGOPS na część biurową
Przestrzeń części strychowej planowana do zaadaptowania na cele biurowe w obecnym
stanie nie odpowiada warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowania, szczególnie w odniesieniu do wysokości części strychowej. Wysokość
pomieszczenia winna być 3,0 mb, natomiast obecnie w stanie odkrytym wynosi 2,10mb.
Postanowiono zlecić ocenę techniczną i formalno – prawną planowanej do przebudowy
części strychowej dla rzeczoznawcy budowlanego celem ustalenia faktycznych
możliwości adaptacji strychu na cele biurowe lub mieszkalne.

W zakresie ochrony środowiska:
1. Informujemy, że w Gminie Czaplinek kąpieliska na jeziorach: Czaplino i Drawsko
spełniają wymogi sanitarne, co potwierdzają przeprowadzane badania przez Państwową
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim. Kąpielisko na
jeziorze Drawsko badane jest co dwa tygodnie; kąpielisko na jeziorze Czaplino badane
jest co trzy tygodnie.
2. W ramach monitoringu lokalnego prowadzonego wokół składowiska odpadów
komunalnych w m. Niwka przeprowadzane są dwa razy do roku badania fizykochemiczne
wód podziemnych m.in. w zakresie metali ciężkich, azotanów, azotynów, amoniaku,
siarczanów, fosforanów, chlorków, żelaza i innych wskaźników podstawowych.
Badania fizykochemiczne wykonuje na zlecenie Gminy Czaplinek Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe „ANCHEM” Zbigniew Wojciul z siedzibą w Połczynie
Zdroju (firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę).
Wyniki badań dostępne są do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, pok. nr 4.
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że na
podstawie przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2008 r. pomiarów natężenia pól
elektromagnetycznych oraz sprawozdań z pomiarów natężenia tych pól emitowanych
przez stacje bazowe telefonii komórkowej przeprowadzonych przez operatora sieci nie
odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych na terenie
gminy Czaplinek w miejscach dostępnych dla ludności.
4. W dniach 7 maja i 10 lipca 2008 r. przeprowadzona została kolejna kontrola w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie posesji. Tym razem kontrola przeprowadzona
została w miejscowości Stare Drawsko i Nowe Drawsko. W Starym Drawsku
skontrolowano 36 nieruchomości. 2 gospodarstwa nie zostały skontrolowane z uwagi na
nieobecność właścicieli. W wyniku przeprowadzonej w Starym Drawsku kontroli
stwierdzono, że 29 nieruchomości posiada pojemniki na surowce wtórne i stałe odpady
komunalne oraz posiada umowy z odbierającym odpady. 34 nieruchomości przyłączonych
jest do kanalizacji sanitarnej i posiada umowy z operatorem kanalizacji sanitarnej.
W Nowym Drawsku skontrolowano 8 gospodarstw domowych. 2 gospodarstwa nie
zostały skontrolowane z uwagi na nieobecność właścicieli. W wyniku przeprowadzonej
w Nowym Drawsku kontroli stwierdzono, że 7 gospodarstw posiada pojemniki na
surowce wtórne i stałe odpady komunalne oraz posiada umowy z odbierającym odpady.
1 gospodarstwo posiada pojemniki na odpady jednak nie posiada umowy z odbierającym
odpady. 1 gospodarstwo podłączone jest do kanalizacji sanitarnej i posiada umowę
z operatorem kanalizacji sanitarnej. 2 gospodarstwa wyposażone są w zbiornik
bezodpływowy i posiada umowy z odbierającym nieczystości płynne, 4 gospodarstwa
wyposażone są w zbiornik bezodpływowy jednak nie posiadają umowy z odbierającym
nieczystości płynne, 1 gospodarstwo nie posiada zbiornika bezodpływowego i 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. W dniu 6 sierpnia br. przeprowadzona została kolejna kontrola
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie posesji. Tym razem kontrola
przeprowadzona została w miejscowości Drahimek. Skontrolowano 23 nieruchomości.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdziła, że wszystkie nieruchomości
wyposażone są w pojemniki na surowce wtórne i stałe odpady komunalne oraz
przyłączone są do kanalizacji sanitarnej. Wszyscy właściciele skontrolowanych
nieruchomości posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz umowy
z operatorem kanalizacji sanitarnej.

5. W dniu 10 czerwca br. pracownicy Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie działającego
przy
Zachodniopomorskim
Urzędzie
Wojewódzkim
w
Szczecinie
wraz
z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego i Zespołu Drawskiego
i Ińskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili lustrację terenową w obrębie Łazice
w celu weryfikacji stanowiska dokumentacyjnego „Skałki piaskowców plejstoceńskich na
Lipowej Górze”. Obiekt zostanie włączony do planowanego Geoparku Drawskiego
tworzonego w ramach wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw SpołecznoGospodarczych Powiatu Drawskiego, Zespołu Drawskiego i Ińskiego Parku
Krajobrazowego, Państwowego Instytutu Geologicznego i Starosty Drawskiego.
6. W dniu 9 lipca br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koszalinie
przeprowadził kontrolę na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych
w m. Niwka. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Brak ogrodzenia wokół składowiska;
2. Duża powierzchni odkryta składowanych odpadów. Brak przysypki sanitarnej;
3. Składowanie odpadów po zakończeniu eksploatacji składowiska;
4. Zanieczyszczenie odpadami terenu wokół składowiska.
W najbliższym czasie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prześle do tut.
Urzędu zarządzenie pokontrolne.
7. W okresie od 24.06.2008 r. – 11.06.2008 r. wpłynęły 3 wnioski o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
a) Budowa drogi w ulicy Rzecznej w Czaplinku,
b) Przebudowa dróg powiatowych nr 2001Z i 2000Z Czaplinek-Czarne Małe-Łysinin,
c) Budowa ściany oporowej w ciągu ul. Szczecineckiej w Czaplinku.
8. Gmina Czaplinek zgłosiła swój udział w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni
Środowisku” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Głównym
Organizatorem Konkursu jest: Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
W ramach konkursu mogą być przyznane następujące nagrody:
tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku”, prawo do używania przez jeden rok znaku
„Przyjaźni Środowisku”, Certyfikat „Przyjaźni Środowisku” z oznaczeniem roku,
w którym został nadany, Statuetka „Laureat w Kategorii Samorząd Przyjazny
Środowisku”. Może zostać przyznana nagroda finansowa ufundowana przez WFOŚiGW
lub NFOŚiGW przyznana w formie dotacji, na zasadach określanych indywidualnie przez
te Fundusze. Kapituła ma prawo przyznać Szczególne Wyróżnienia.
Organizator zapewnia posiadaczom Tytułu prowadzenie w ich imieniu akcji promocyjnej
poprzez: opracowanie wydawnictw prezentujących Laureatów, Nominowanych
i Wyróżnionych, zorganizowanie uroczystego wręczenia nagród (Nominacje,
Certyfikaty), prezentacji dokonań Laureatów, Nominowanych i Wyróżnionych, szerokie
upowszechnianie informacji o Konkursie i jego Laureatach wśród Partnerów Medialnych
Konkursu
9. W dniu 27 sierpnia br. Gmina Czaplinek organizuje konferencję pn. „Zrównoważony
rozwój na obszarach Natura 2000”. Spotkanie odbędzie się z przedstawicielami władz
rządowych, samorządowych, z przedsiębiorcami, rolnikami. Na konferencji omawiane
będą tematy związane m.in. z aktualnym stanem prac nad wdrażaniem w województwie
zachodniopomorskim nowych obszarów Natura 2000, prawnymi i merytorycznymi
podstawami ich wyznaczania, procedurami administracyjnymi związanymi
z prowadzeniem inwestycji na obszarach Natura 2000, możliwością pozyskania
rekompensaty w formie subwencji zapewniającej godne życie mieszkańców w tych
obszarach oraz pozyskania funduszy unijnych na realizację zadań związanych z ochroną
dziedzictwa przyrodniczego.

10. W dniu 24 lipca 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koszalinie
przeprowadził kontrolę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie oczyszczalni
ścieków w Czaplinku. Na podstawie wyników analiz próbek ścieków odprowadzonych
z oczyszczalni pobranych podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia wymaganych
warunków wprowadzania ścieków do środowiska.
W zakresie gospodarki gruntami:
1. W dniu 27 czerwca 2008 r. podpisano akt notarialny na zbycie działki przeznaczonej pod
zabudowę letniskową, oznaczonej nr 202/6 o pow. 0,0999 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Machliny na kwotę 22.000,00 zł (netto).
2. W dniu 15 lipca 2008 r. ANR o/ Drawsko Pom aktem notarialnym przekazała Gminie
Czaplinek pięć nieruchomości:
- działkę oznaczoną nr 458 o pow. 1,71 ha w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
- udział 9/12 w działce oznaczonej nr 254/1 o powierzchni 0, 4114 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Sikory,
- działkę oznaczoną nr 135 o pow. 1,58 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Sikory,
- działkę oznaczoną nr 419 o pow. 0,0600 ha położoną w obrębie ewidencyjnym
Głęboczek,
- działkę oznaczoną nr 57/2 o pow. 0,2380 ha położona w obrębie ewidencyjnym Żerdno.
3. W dniu 5 sierpnia 2008 r. podpisano dwa akty notarialne dotyczące zbycia lokali
mieszkalnych przy: ul. Górnej 3/3, ul. Długiej 6/3, ul. Drahimskiej 33/4 na kwotę
4959,00 zł.
4. W dniu 5 sierpnia 2008 r. odbył się przetarg na zbycie:
- Nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/5 o pow. 0,0716 ha położonej
w miejscowości Stare Gonne, gm. Czaplinek; KW 15186. Cena wywoławcza
6.100,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 6.200,00 zł (netto).
- Nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/3 o pow. 0,0880 ha położone
w miejscowości Stare Gonne, gm. Czaplinek; KW 15186. Cena wywoławcza
7.500,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 7.600,00 zł.
- Nieruchomości oznaczonej nr 206 o powierzchni 0,0400 ha położonej w miejscowości
Kluczewo przy ul. Białego Orła 29, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy 95,20 m2, KW 31364. Cena wywoławcza 40.200,00 zł.
Nie została sprzedana.
- Nieruchomości oznaczonej nr 12/15 o powierzchni 0,0408 ha położonej
w miejscowości Motarzewo 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni
zabudowy 75,00 m2, KW 14280. Cena wywoławcza 23.000,00 zł. Nie została
sprzedana.
5. Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej
przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku oznaczonej nr 158/3 o pow. 0,0353 ha zabudowanej
budynkiem stodoły, przeznaczony do rozbiórki. Przetarg odbędzie się w dniu
28 sierpnia o godz. 10.00 w siedzibie UMiG.
6. W dniu 6 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na
zbycie nieruchomości położonych:
- przy ul. Wiejskiej 29 oznaczonej nr działki 226 o pow. 0,1058 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 43.100,00 zł (netto). Nieruchomość nie została sprzedana.
- przy ul. Wiejskiej 27 oznaczonej nr działki 243 o pow. 0,1058 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 43.100,00 zł (netto) Nieruchomość nie została sprzedana.
- przy ul. Wiejskiej 21 oznaczonej nr działki 329 o pow. 0,1176 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 47.900,00 zł (netto) Nieruchomość nie została sprzedana.

- przy ul. Akacjowej 7 oznaczonej nr działki 331 o pow. 0,1273 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 57.400,00 zł (netto) Nieruchomość nie została sprzedana.
Na przetarg nikt nie wpłacił wymaganego wadium.
7. W dniu 12 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 odbył się ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Machliny:
- Działka niezabudowana oznaczona nr 202/10 o pow. 0,1000 ha, KW 19603
Cena wywoławcza: 14.200,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 14.500 zł.
- Działka niezabudowana oznaczona nr 202/11 o pow. 0,1000 ha, KW 19603
Cena wywoławcza: 14.200,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 14.500zł.
- Działka niezabudowana oznaczona nr 202/12 o pow. 0,1184 ha, KW 19603
Cena wywoławcza: 16.800,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 17.000 zł.
Dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy na zabudowę letniskową.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnienie w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) Gmina Czaplinek w okresie od 24 czerwca do 12 sierpnia
2008 r. ujawniła prawa własności w trzech księgach wieczystych dla działek nr 118, 113
Machliny, nr 156/1 Czaplinek, nr 11, 8/1, 47/8 Kuźnica Drawska. Podjęła także działania
związane z zakładaniem kolejnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości.
Termin składania wniosków do Sądu Rejonowego o ujawnienie w księgach wieczystych
prawa własności został przedłużony o rok (do 19 listopada 2009 r.). Od dnia wejścia
w życie w/w ustawy Gmina Czaplinek ujawniła prawo własności w 30 księgach
wieczystych.
9. Wyszczególnienie wspólnot mieszkaniowych, dla których Gmina posiada wykonane
inwentaryzacje budynków:
- Wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Czaplinek będące we własnym zarządzie 14 nieruchomości. Gmina posiada wykonane inwentaryzacje dla siedmiu budynków:
Apteczna 2, Sikorskiego 21, Drahimska 49, Wałecka 3 i 27, Wąska 3, Jagiellońska 6.
- Wspólnoty mieszkaniowe wydzielone – 57 nieruchomości. Gmina posiada wykonane
inwentaryzacje dla pięćdziesięciu nieruchomości: Sikorskiego 1, 2-4, 3, 5, 8, 13, 15,
17, 19, 22, 35, 37, 39, 43, Czarnkowskiego 2, 6A, Drahimska 4,15,18 33, 52, 62, 4, 13,
Moniuszki 5-7, 24, 26, Rynek 1, 7, 8, Rzeźnicka 2-2A, 7, Studzienna 1, Leśników 1, 11,
13, 15, Wałecka 1, 5, 9, 13, 21, 55, Grunwaldzka 5A, Jagiellońska 2, Dąbrowskiego 2,
Długa 47-Apteczna 1, Zbożowa 17, Górna 2, Złocieniecka 1.
- Wspólnoty mieszkaniowe niewydzielone – 26 nieruchomości. Gmina posiada wykonane
inwentaryzacje dla dwudziestu jeden budynków: Sikorskiego 6, 21, 24, Długa 16, 18,
Drahimska 1, 14, Górna 3, Młyńska 14, Ogrodowa 1, Rynek 2, Rzeczna 9, Rzeźnicka 1,
Słoneczna 2, 3, 4, 8, Studzienna 5, Leśników 9, Szczecinecka 5, Jagiellońska 5.
Niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie inwentaryzacji na
pozostałe budynki.
10. Nauczycielowi Sz.P. znajdującemu się na liście przydziału lokali komunalnych
przydzielono zwolniony lokal mieszkalnych w zasobach szkoły w Broczynie.
11. Teren przy ul.Jeziornej w dniach 15.07.-24.07.2008r. wydzierżawiono dla „wesołego
miasteczka” za kwotę 150 zł netto.
12.Ogłoszono drugi ustny przetarg z obniżoną ceną do kwoty 199.500 zł 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 . Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2008 r. o godz.
10.00 w siedzibie Urzędu MiG.

13. Firma ELPRO Spółka z o.o. z Lublina wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
utworzenie i działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni
sprzedaży 600 m2 , całkowitej powierzchni obiektu 1300 m2 + 1300 m2 parking.
Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych w całości została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodna
z Konstytucją RP, postępowanie w sprawie wydania zezwolenia zostało w dn.17 lipca
2008 r. zawieszone do czasu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Z nieoficjalnych źródeł wiemy, iż Firma ELPRO Spółka z o.o. wystąpiła w ostatnich
dniach do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę.
14. Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wałecka 13 w Czaplinku został wykonany
podział budynku mieszkalnego, w celu zniesienia współwłasności nieruchomości.
Dokonanie tych prawnych czynności stworzy Wspólnocie możliwość rozporządzania
w całości wydzieloną częścią nieruchomości (wykupionych na własność lokali). Do
zakończenia sprawy niezbędna jest uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej.
W zakresie oświaty:
1. Dnia 17 lipca 2008r. odbyły się konkursy w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaplinku i dyrektora Przedszkola. Do konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej przystąpiło 2 kandydatów. W wyniku
postępowania konkursowego kandydatem na to stanowisko został pan Aleksander Fudała.
Do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola przystąpiła jedna osoba. Kandydatem
na to stanowisko została pani Maria Góra. Zachodniopomorski Kurator Oświaty
w Szczecinie wydał pozytywne opinii dot. obu kandydatów.
2. Od 20 sierpnia do 15 września w Urzędzie Miasta i Gminy można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku dla uczniów na rok szkolny 2008/2009.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wnioski należy składać dopiero 1 września br.
W naszej Gminie zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium szkolnego. Pomoc
materialna o charakterze edukacyjnym przyznawana jest uczniowi na wniosek: rodziców,
pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, pracownika socjalnego. Stypendium może być
przyznane uczniowi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto.
Wnioski o udzielenie pomocy można pobierać już od 18 sierpnia br. Referat Oświaty
przygotował stosowne druki wniosków.
3. Podobnie jak w latach ubiegłych Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizowało
wypoczynek letni dla dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym z rodzin byłych
pracowników PGR oraz dla dzieci z rodzin najuboższych woj. Zachodniopomorskiego.
Kuratorium wyznaczyło jako organizatora kolonii – Komendę Hufca ZHP w Czaplinku –
stanica Machliny dla 20 uczniów ,w dniach od 21 lipca do 3 sierpnia 2008r.
W wyniku interwencji dot. miejsca wypoczynku uzyskaliśmy dodatkowo 10 miejsc
w Poroninie od 2 do15 sierpnia br. Wypoczynek dla nich zorganizował
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w Szczecinie.
4. Na podstawie wniosku złożonego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie Gmina otrzymała
49 817 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz instalację monitoringu wizyjnego
w szkołach. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu wspierania
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach”. Monitoring w Szkole Podstawowej w Czaplinku zawiera: 16 kamer –
4 zewnętrzne i 12 wewnętrznych. Kamery nastawione są na podgląd, włączają się
i rejestrują obraz w momencie ruchu.

5.

6.

7.

8.

9.

W Gimnazjum planuje się zainstalowanie 16 kamer - 10 w budynku i 6 na zewnątrz.
Monitorowany będzie cały obiekt łącznie z siłownią i świetlicą. Szacowany koszt
realizacji zadania w Szkole Podstawowej to 25 420zł, - w Gimnazjum - 21 700 zł.
Na remonty w obiektach oświatowych złożono wnioski do Min.Edukacji Narodowej na
kwotę 130.000 zł. Wkład własny zarezerwowaliśmy w kwocie 65.000 zł.
Dofinansowanie otrzymaliśmy na remont sali gimnastyczne w Gimnazjum na kwotę
17 550 zł. – środki pozyskane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r.
Z MEN otrzymaliśmy również kwotę 12.020 zł na doposażenie dwóch nowych świetlic
szkolnych w Gimnazjum.
Na ogłoszony przetarg na dowożenie uczniów szkól wpłynęła jedna oferta – firmy IRAS.
Z uwagi na duża kwotę oferty przekraczającą możliwości budżetowe Gminy w granicach
150 tys. zł, przetarg unieważniono. W najbliższych dniach zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych zostanie ogłoszony ponowny przetarg.
Z firmą IRAS przeprowadzone zostaną negocjacje na świadczenie usług – dowóz dzieci
do szkół w miesiącu wrześniu br. tj. na czas rozstrzygnięcia przetargu.
W związku z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Czaplinka,
przeprowadziłam postępowanie wyjaśniające i ustaliłam, że dotychczasowy Dyrektor
Szkoły będąc na urlopie wypoczynkowym, zgodnie z kartą nauczyciela podjął szereg
decyzji kadrowych bez uzgodnienia z burmistrzem. W tej sytuacji w dniu 1 sierpnia br.
zwolniłam Dyrektora S.P. z obowiązku świadczenia pracy w tym, z podejmowania
jakichkolwiek czynności dotyczących Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Zobowiązałam
do przekazania wszystkich spraw związanych ze szkołą do dnia 8.08.2008r.
wicedyrektorowi szkoły p. A.Fudale.
8 siepnia br. dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczewie p. G.Latos złożyła wniosek
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły w Kluczewie i o wyrażenie zgody na
przeniesienie do Szkoły Podstawowej w Czaplinku na stanowisku nauczyciela przyrody.
Wstępnie wyraziłam zgodę, oczekujemy na opinię Kuratora Oświaty.
Dyrektorzy szkół przyjmują wnioski o wyprawkę szkolną (te same kryteria co przy
stypendium) dla dzieci 6 letnich i uczniów klas 1-III. Do dnia dzisiejszego nie znamy
terminu przyznania Gminom środków na wypłatę wyprawek szkolnych na zakup książek.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 11 wniosków na wycinkę drzew z zadrzewień.
2. Wydano 9 zaświadczeń z zakresu rolnictwa w tym: 2 zaświadczenia o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego i 7 zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie
rolnym.
3. Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe 2 sołectw tj. Drahimek i Czarne Wielkie.
4. W związku z klęską suszy Wojewoda Zachodniopomorski powołał gminne komisje
ds. szacowania strat w uprawach rolnych w związku z klęską suszy.
W skład komisji wchodzą: pracownik ZODR Barzkowice, przedstawiciel gminy
i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Na wniosek rolnika komisja szacuje szkody.
W gminie Czaplinek 140 rolników złożyło takie wnioski. Prace nad szacowaniem strat
spowodowanych suszą trwają od początku czerwca i potrwają do 8 sierpnia. Średnio
straty w uprawach ozimych wynoszą 50 - 70%, natomiast w uprawach jarych
w zależności od klasy gleby od 60 – 95%. Nie wszyscy rolnicy będą ubiegali się o kredyt
preferencyjny na odtworzenie produkcji. Większość rolników chce skorzystać z innych
form pomocy oferowanych przez państwo lub jeszcze nie podjęli decyzji w kwestii
ubiegania się o kredyty. Opady deszczu jakie wystąpiły w lipcu nie przyczyniły się do
zredukowania efektów suszy, natomiast wpłynęły na poprawę wegetacji roślin, zwłaszcza
okopowych.

W przypadku zbóż ozimych i jarych nie przyniosły pozytywnych skutków, ponieważ
zboża te przechodziły suszę w krytycznych fazach wzrostu. Podobna sytuacja ma się
w przypadku rzepaku z powodu niewypełnienia nasion.
W zakresie promocji, turystyki i kultury:
1. 27 czerwca br. w Kuźni Pałacu w Siemczynie odbył się wernisaż znanego fotografa
Tomasza Tomaszewskiego pt. „Cyganie tacy jak my”. Wernisaż organizowany był przez
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w ramach programu Nowa Kultura.
2. 27 czerwca br. w Ośrodku Sportów Wodnych odbyło się uroczyste wodowanie
i ceremonia nadania imienia jachtowi Klasy Wielki Trener (nieużywany od kilku lat).
Jachtowi nadano imię „Czarny Książe”. Ceremonię poprowadził Pan Jerzy Hojdys
członek i przyjaciel Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego. Jacht wyremontowali
czaplineccy żeglarze przy wsparciu finansowym Gminy na zakup materiałów. Podobnie
wyremontowano łódź o imieniu Biała Dama.
3. 5 lipca br. w Kluczewie odbył się XV Turniej Sołectw. Organizatorami Turnieju byli:
Gmina Czaplinek, Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz sołectwo
Kluczewo. Do Turnieju zgłosiły się drużyny z siedmiu sołectw: Byszkowo, Kluczewo,
Machliny, Pławno, Rzepowo, Trzciniec i Łąka. Sołectwo Łąka w dniu imprezy
zrezygnowało z uczestnictwa w turnieju nie informując o tym organizatora. Spowodowało
to dodatkowe koszty za transport. Dla drużyn i publiczności przygotowano wiele
konkurencji sprawnościowych. Zwycięzcą Turnieju zostało sołectwo Pławno, które
uzyskało 20 punktów. Sołectwa Kluczewo i Trzciniec uzyskały po 19 punktów dlatego
pomiędzy tymi drużynami odbyła się dogrywka, którą zwyciężyli gospodarze imprezy –
sołectwo Kluczewo. Tym samym trzecie miejsce zdobyli mieszkańcy Trzcińca. Imprezie
towarzyszyły występy zespołów: „Antkowe Pyry” z Koszalina, „Jarzębiny” z Jelenia oraz
„Smile Duo” z Bornego Sulinowa. Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy udziale
zespołu „Akord”.
4. W dniach 19-20 lipca br. odbyły się Dni Czaplinka. Tegoroczny program obfitował
w wiele atrakcyjnych imprez, spotkań i zmagań sportowych. W sobotę 19 lipca - Dni
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i turystów przygotowano wiele stoisk min. z miodami drahimskimi i z rękodzielnictwem
twórców lokalnych, a imprezie towarzyszyły występy zespołów: Smile Duo z Bornego
Sulinowa i Antkowe Pyry z Koszalina oraz pokazy Bractwa Rycerskiego ze Złocieńca.
Dla publiczności przygotowano wiele konkursów. O godzinie 14.00 mieszkańcom
i turystom zgromadzonym na deptaku i rynku wykonano zbiorowe, pamiątkowe zdjęcie
z podnośnika. Tego samego dnia z okazji 15 lecia współpracy z niemieckim miastem
partnerskim Bad Schwartau podpisano list o odnowieniu stosunków partnerskich. Umowa
partnerska z Bad Schwartau została podpisana w 1993 roku. Odnowienie umowy
podpisali Burmistrz Bad Schwartau Gerd Schuberth, Przewodniczący Rady Miejskiej Bad
Schwartau Jurgen Habenicht. Ze strony Gminy Czaplinek Burmistrz Barbara Michalczik
i Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kuczyński. W uroczystości wzięli udział
radni Rady Miejskiej w Czaplinku, radni Rady Powiatu Drawskiego, przedstawiciele
miast partnerskich – Bad Schwartau, Grimmen i Marlow, kierownicy jednostek
podległych, dyrektorzy szkół, Komendant Policji w Czaplinku oraz przedstawiciele Klubu
Seniora i Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku. Gwiazdą sobotniego wieczoru był
legendarny zespół DŻEM, który zgromadził kilkutysięczną publiczność. Przed koncertem
wręczono wyróżnienia dla „Najwierniejszych Turystów Gminy Czaplinek”.

Tytuł ten otrzymali Państwo Beata i Janusz Szafranowie z Wrocławia (do Czaplinka
przyjeżdżają od 1962 roku) oraz Państwo Elżbieta i Bogusław Sztanderowie (do
Czaplinka przyjeżdżają od 1990 roku). W niedzielę 20 lipca br. przygotowano II Letni
Koncert z Filharmonią Koszalińską. Tym razem wystąpił kwartet smyczkowy „CON
BRIO”. Dni Czaplinka zakończyły się projekcją komedii polskiej pt. „Lejdis”.
5. 19 lipca br. w Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia „Zapiecek” przygotowało „Święto
chleba”.
6. 25 lipca br. w Czaplinku obchodzono I Powiatowe Święto Policji połączone z uroczystym
otwarciem wyremontowanego komisariatu. Galę poprowadził Komendant Powiatowy
Policji w Drawsku Pomorskim – podinspektor Jarosław Smolarek. Na uroczystość
przybyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski - Andrzej Chmielewski, pierwszy zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie - młodszy inspektor Jacek Fabisiak,
zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – Tomasz Skręty, Generał
Brygady Jednostki Wojskowej w Budowie – Krzysztof Makowski, ppłk Maciej Nikodem
z 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu, Komendant Miejski Policji w Szczecinie – inspektor
Jan Pytka, Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej
w Szczecinie – Aleksandra Skupin, Zastępca Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji – Jan
Belkowski, Starosta Powiatu Drawskiego – Stanisław Cybula, Przewodniczący Rady
Powiatu Drawskiego – Stanisław Mikołajczyk, burmistrzowie, wójtowie, radni miast
i gmin Powiatu Drawskiego. Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie
Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, podczas której policjanci Powiatu
Drawskiego otrzymali z rąk młodszego inspektora Jacka Fabisiaka odznaczenia
i nominacje na wyższe stopnie policyjne. Burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Powiatu
Drawskiego uhonorowali swoich policjantów nagrodami i listami gratulacyjnymi.
P. Stanisław Baliński ufundował 2 prosiaki, które przygotował dla uczestników gali
Zakład Masarniczy p. Mariusza Pokutyńskiego. Uroczystościom towarzyszył występ
wokalny Anny Olesińskiej – uczennicy Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim oraz pokaz
tańców latynoamerykańskich w wykonaniu par tanecznych trenowanych przez Panią
Katarzynę Baczyńską.
7. 27 lipca br. w zespole pałacowo-folwarcznym w Siemczynie odbyło się Henrykowskie
Święto Wsi. W tym roku organizatorami imprezy byli: Sołectwo Siemczyno,
Stowarzyszenie Henrykowskie, OSP Siemczyno, Starostwo Powiatowe w Drawsku
Pomorskim oraz Gmina Czaplinek. Dla miłośników dobrej muzyki wystąpiły chóry
z Irlandii, Estonii, Niemiec i Polski w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chórów
Młodzieżowych organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim. Na
zakończenie wystąpił czaplinecki chór VOCA z piękną Missa Criolla (Msza Kreolska).
8. 31 lipca br. w Czaplinku przebywała dziennikarka Polskiego Radia Szczecin pani Marta
Zabłocka, autorka programu pt. „Gdzie jest Marta?” emitowanego na antenie Radia
Szczecin. Program promocyjny o Czaplinku emitowany był 8 sierpnia br.
9. W piątek 1 sierpnia 2008 r. na czaplineckim Rynku po raz pierwszy obchodzono
64 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz.
17.00 (powstańcza godzina „W”) – wtedy to w Czaplinku przez minutę zabrzmiały
syreny, po których harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Salezjański Ruch
Programowo-Metodyczny „Dęby” ze Szczecina przygotowali krótką inscenizację
Powstania Warszawskiego.

Młodzież deklamowała wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Adama Asnyka oraz
wspólnie ze zgromadzoną publicznością śpiewała powstańcze pieśni patriotyczne.
O godz. 18.00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku odprawiona
została msza święta w intencji Ojczyzny i Powstańców Warszawskich. Obchody
zakończyły się projekcją filmu dokumentalnego pt. ”Powstanie Warszawskie” na deptaku.
10. 4 sierpnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku odbyło się spotkanie, na którym
przedstawiono wyniki sondażu zainteresowanym grupom - organizacjom turystycznym,
użytkownikom różnych obiektów turystycznych, środowisku żeglarskiemu, instytucjom
ochrony środowiska, właścicielowi i dzierżawcy jeziora. Na spotkaniu wypracowano
wspólne stanowisko o dopuszczeniu na jeziorze używania łodzi z silnikami do 5 KW.
11. W ramach Kina Letniego w sezonie letnim w każdy czwartek w amfiteatrze organizowane
są seanse filmowe.
12. 8 sierpnia br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku odbyło się otwarcie
wystawy pn. „Pojezierze Drawskie w obiektywie jego mieszkańców”. Głównym
organizatorem wystawy było Porozumienie Drawskich Stron Internetowych.
13. 9 sierpnia br. w Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku odbyła się impreza pn.
„II Święto Wody i Ryby”. Podczas imprezy odbyły się III Otwarte Regaty o Puchar
Jeziora Drawsko i Puchar Prezesa Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego. Dla
mieszkańców i turystów przygotowano liczne stoiska gastronomiczne z rybami
i potrawami z ryb. Imprezie towarzyszył występ zespołu szantowego „Johny Roger” oraz
występ wokalisty Przemysława Mordalskiego. Imprezę dofinansowano z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania:
"Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym promujących walory turystyczne i krajoznawcze
Województwa Zachodniopomorskiego". Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wydano
nowy folder promocyjny oraz zlecono wykonanie kubków promocyjnych.
14. 10 sierpnia br. odbył się III Letni Koncert z Filharmonią Koszalińską. Tym razem
wystąpił tercet żeński „TRIADA” z repertuarem muzyki irlandzkiej, latynoamerykańskiej
i standarami jazzowymi. Tego samego dnia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego wystąpiło Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” z Ostrowca Wielkopolskiego. Chór
powstał 10 marca 1978 roku z inicjatywy Zarządu Polskiego Związku Niewidomych
w Ostrowie Wielkopolskim.
15. W ostatnim czasie zarejestrowano trzy nowe gospodarstwa agroturystyczne:
„Agrowestern Monika” w Rzepowie, „Nad jeziorkiem” w Psich Głowach oraz
„Chotkiewiczówka” w Głęboczku.
16. Zgłoszono obiekty turystyczne do konkursu na Najlepszego Usługodawcę Branży
Turystycznej terenu Pojezierza Drawskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Do konkursu zgłoszono następujących
usługodawców:
a.
b.
c.

w kategorii camping – Camping „Wajk” Piaseczno;
w kategorii agroturystyka – „Agrowestern Monika” ;
w kategorii pola biwakowe – Camping Czaplinek;

d.
e.
f.
g.

w kategorii Ośrodki Wypoczynkowe – OW „Drawtur”;
w kategorii ośrodki kolonijne – Marina Templariusz;
w kategorii pokoje gościnne – Dom wczasowy „Mariza”;
w kategorii dowolne – zajazd w Machlinach.

17. W dniu 22 lipca br. i 29 lipca br. komisja konkursowa do oceny wsi zgłoszonych do
konkursu „Najpiękniejsza wieś Gminy Czaplinek” zlustrowała 16 zgłoszonych sołectw.
Do konkursu zgłosiło się 16 wsi. Komisja szczególną uwagę zwracała na estetykę
obejść, czystość i porządek poboczy dróg, chodników, dbałość o obiekty użyteczności
publicznej, projekty realizowane przez sołectwa, inicjatywy podejmowane przez
mieszkańców. Wyniki konkursu zostaną podane podczas Święta Chleba, które odbędzie
się 6 września br. w Broczynie.
18. W dniu 22.07.2008r. uczestniczyłam w otwarciu Pierwszego w Polsce „Muzeum
PGR-u” w Bolegorzynie.
19.

Gmina Czaplinek zleciła Telewizji Silesia z Katowic nagranie spotu reklamowego
o walorach turystycznych Gminy Czaplinek.
Koszt usługi, na którą składa się produkcja 1 minutowego filmu oraz 7 emisji filmu
w najlepszym czasie antenowym TV Silesia wynosi 2 500 zł. Emisje spotu
reklamowego Gminy Czaplinek zaplanowane są na sierpień br. na terenie województwa
śląskiego.

W zakresie bezpieczeństwa na wodach:
1. Zawarto umowę z Panią Ewą Solarek na obsługę ratowniczą plaż miejskich na jez.
Drawsko (przy ul. Drahimskiej) i na jez. Czaplino. Umowa obowiązuje do 31 sierpnia br.
na kwotę 40 tys. zł brutto.
2. 3 lipca Br. Środkopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie
przeprowadziło kontrole obsługi kąpielisk nad j. Drawsko i j. Czaplino. Kontrolujący
stwierdzili drobne nieprawidłowości, które zostały przez ratowników wykonane.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” otrzymał dotację w wysokości 3 tys.
złotych w ramach programu „Bank Dziecięcych uśmiechów” finansowanego przez Bank
Zachodni WBK. Uroczyste wręczenie czeku przez przedstawiciela banku odbyło się
31 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia. Otrzymaną dotację Stowarzyszenie przeznaczy
na zakup odzieży dla niepełnosprawnych dzieci.
2. Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim zwrócił się
z prośbą o sfinansowanie medali dla pięciu krwiodawców, którzy oddali 50 litrów krwi
i działaczy, aktywnie wspierających honorowe krwiodawstwo. Uroczystość wręczenia
medali odbędzie się w listopadzie br.

W zakresie infrastruktury turystycznej:
1. Zlecono remont pomostu koło Nadleśnictwa na kwotę 5.500 zł. Remont jest w trakcie
realizacji.
2. Zlecono wymianę palisady koło głazu Tempelburg na kwotę 3.000 zł brutto. Remont jest
w trakcie realizacji.
3. Na bieżąco wykonywane są prace remontowe małej architektury niszczonej przez
wandali. Zniszczenia zgłaszane są do Komisariatu Policji w Czaplinku.
4. Wykonano tablice informacyjne na plażach miejskich.
5. Zlecono wykonanie dwóch tablic informacyjnych: przy kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego oraz przy Pomniku Papieża. Tablice te w czerwcu zostały zniszczone
przez wandali. Wartość zlecenia 1220 zł brutto.
6. Zgłoszono szkodę do ubezpieczyciela – zniszczenie dwóch tablic z planami miasta – przy
Nadleśnictwie i na ul. Złocienieckiej. Wykonawca tablic oszacował wartość zniszczenia
na kwotę 27 tys. zł brutto.
7. Wykonano tablicę informacyjną na parkingu w Starym Drawsku. Tablicę wykonała firma
ROTO Ryszard Orłowski z Połczyna Zdroju na kwotę 11.834 zł brutto.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Dofinansowano koszty transportu do Bad Schwartau delegacji PZW oraz Klubu Seniora.
Obydwie organizacje przebywały w Bad Schwartau na zaproszenie zaprzyjaźnionych
organizacji.
2. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 4.600 złotych z Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej, na wyjazd na obchody jubileuszu współpracy z Bad Schwartau, w terminie
29-31 sierpnia 2008 r. Strona niemiecka poinformowała,że z przyczyn niezależnych od
władz Gminy Bad Schwartau odwołują planowane spotkanie pod koniec sierpnia br.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. Z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu Pana Wiesława Krzywickiego nawiązano
współpracę z Katedrą Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Politechniki Radomskiej
w zakresie przeprowadzenia badań jakości postawy ciała i sprawności fizycznej dzieci ze
szkół podstawowych. Przeprowadzenie badań planowane jest na miesiąc wrzesień.
Badaniami zostanie objęte ok. 900 dzieci z naszej Gminy.
2. Zgłoszono udział ok. 100 kobiet z terenu naszej Gminy na badania cytologiczne
i okulistyczne. Badania planowane są na październik br. Nabór kobiet na badania
odbędzie się we współpracy z sołtysami. Badania będą wykonywane w Szczecinie. Gmina
pokryje koszty transportu Pań do Szczecina. O szczegółach będziemy Państwa
informować, nabór Pań zostanie przeprowadzony w miesiącu wrześniu.
3. W okresie jesienny planujemy jeszcze badania mammograficzne dla kobiet w ramach
środków na profilaktykę zdrowotną.
W zakresie pozyskiwania środków pomocowych:
1. Projekt Gminy pn. „Promocja Rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” został
zarekomendowany do wsparcia i wpisany na listę rankingową projektów. Projekt został
złożony do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W związku z tym, projekt został
przetłumaczony na język angielski i przesłany do Biura Mechanizmów Finansowych
w Brukseli, gdzie zostanie poddany dalszej ocenie. Całkowita wartość projektu wynosi:
452 608 Euro, wnioskowana wartość dofinansowania 384 717 Euro. W przypadku
ostatecznej decyzji o dofinansowaniu, realizacja projektu przewidziana jest w latach
2009-2011.

2. Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Zielona Wieś – Siemczyno”, finansowanego ze
środków Fundacji Wspomagania Wsi, w ramach programu Pożyteczne Wakacje.
W ramach projektu dzieci z sołectwa Siemczyno miały zorganizowane zajęcia, podczas
których pod okiem fachowców pracowały nad poprawą wizerunku swojej wsi. W ramach
projektu wykonane zostały nasadzenia krzewów ozdobnych oraz uprzątnięto
i uporządkowano tereny zielone na ternie Siemczyna. W ramach zajęć organizowane były
wycieczki, między innymi do Szkółki Drzewek Ozdobnych Pana Krzysztofa Kłody
w Kołomącie. Dzieci podczas zajęć otrzymywały posiłek, w postaci słodkiej bułki,
jogurtu i napoju. W zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci. Fundacja na realizację tego
projektu przekazała 3.000 złotych, a środki te zostały przeznaczone na zakup sadzonek
krzewów ozdobnych (2.250,-) oraz na zakup artykułów spożywczych - bułek, jogurtów
napojów, itp. (750,-).
3. Z programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami, finansowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina uzyskała wsparcie
w wysokości 80.000 złotych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Postępowanie przetargowe zostanie wszczęte na początku września br.
4. W dniu 4 lipca 2008 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego nt. aplikowania środków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
5. Gmina Czaplinek przystąpiła do projektu Akademii Rozwoju Filantropii, do VI edycji
programu DZIAŁAJ LOKALNIE, którego głównym celem jest wspieranie projektów
inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. Jest on prowadzony
z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W tegorocznej edycji programu Lokalną Organizacją Grantową w naszym regionie
zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Złocieńcu, które zajęło
się pozyskaniem wkładu własnego w wysokości 25.000 zł, do którego Akademia
Filantropii dołożyła 30.000 zł. Wkład Gminy Czaplinek do projektu wynosi 3.000 zł.
W najbliższym czasie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych ogłosi nabór
do konkursu grantowego, w którym będzie można otrzymać dotację od 1.000 zł do
6.000 zł. O dotację będą mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,
szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe etc. z terenu gmin: Czaplinek, Drawsko
Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Wierzchowo, Ostrowice.
6. W styczniu br. trzy gminy: Barwice, Czaplinek i Połczyn Zdrój przy udziale lokalnych
gestorów branży, wykorzystując istniejący potencjał przyrodniczo – krajobrazowy
swojego regionu rozpoczęły działania nad utworzeniem nowego produktu
turystycznego.Już na początku stycznia br. w Połczynie – Zdroju odbyło się robocze
spotkanie wszystkich zainteresowanych opracowaniem projektu instytucji, podczas
którego sformułowane zostały główne założenia oraz deklaracje włączenia się do
omawianego przedsięwzięcia, a także zaprezentowane zostało stanowisko naukowców
i osób znających problematykę związaną z potencjałem przyrodniczym Pojezierza
Drawskiego.
Na kolejnym spotkaniu uczestniczyli również gestorzy branży turystycznej,
przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń z terenu objętego projektem, którzy wyrazili
zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu.

Kolejnym działaniem w ramach projektu pod roboczą nazwą „Epoka Polodowcowa” było
zorganizowanie w kwietniu br. na terenie Barwic, Czaplinka, Połczyna – Zdroju VIII
Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki pod nazwą „Walory przyrodnicze podstawą
rozwoju turystycznego Pojezierza Drawskiego”, na który składało się kilkanaście
wykładów poświęconych środowisku, historii, kulturze naszego terenu. Dzięki obecności
znakomitych osobowości szczecińskiego środowiska naukowego Festiwal był
wydarzeniem szeroko i skutecznie popularyzującym wartość kształcenia się wśród
młodzieży oraz przybliżającym lokalnej społeczności bogactwo wiedzy na temat ich małej
ojczyzny.
30 czerwca br. w Połczynie – Zdroju podczas roboczego spotkania grupa entuzjastów
niniejszego projektu podjęła ostateczną decyzję o utworzeniu stowarzyszenia
„Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”. W najbliższym czasie Komitet Założycielski
stowarzyszenia złoży stosowne dokumenty rejestracyjne do Krajowego Rejestru
Sądowego. Kiedy stowarzyszenie zostanie już zarejestrowane (przełom sierpnia/września
br.) zwołane zostanie zebranie, podczas którego wybrane zostaną władze stowarzyszenia.
Nowo utworzone stowarzyszenie będzie partnerem gmin przy składaniu wniosków
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7. Utworzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego jest pierwszym
krokiem mającym stworzyć szansę na pozyskanie przez Związek środków pieniężnych na
realizację
zadana
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013 na terenie działania gmin tworzących Związek.
Do Związku wstępnie swój akces zgłosiły: Gmina Czaplinek, Gmina Drawsko Pomorskie,
Gmina Złocieniec, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Łobez, Gmina Szczecinek, Gmina
Połczyn Zdrój, Gmina Tuczno, Gmina Choszczno, Gmina Bierzwnik, Gmina Ostrowice,
Gmina Resko, Gmina Wierzchowo, Gmina Tychowo.
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia
(NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden
z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia
założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro,
z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.
W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów.
Nowo powstały Związek będzie miał możliwość zgłoszenia wspólnego wniosku
w ramach Priorytetu 1: Gospodarka wodno-ściekowa. Ogłoszenie naboru dla Działania
1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
W zakresie kultury fizycznej:
1. Udzielono wparcia finansowego sołectwom na zakup sprzętu sportowego. Dofinansowanie
na zakup sprzętu w wysokości 500 zł otrzymały sołectwa: Broczyno, Pławno, Żerdno,
Czarne Wielkie, Psie Głowy.

Pozytywie rozpatrzono również wniosek sołectwa Ostroróg, który dotyczył wsparcia
zakupu urządzeń na plac zabaw. Sołectwo przydzielono dofinansowanie w wysokości do
6.000 zł brutto na zakup atestowanych urządzeń na plac zabaw.
2. Dotacja na boisko do koszykówki
W dniu 17 czerwca 2008 r. Uchwałą nr XX/203/08 Sejmik Województwa
Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Czaplinek dofinansowanie w kwocie 10.400 zł
do zadania pn. „Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Staszica 3 w Czaplinku”.
Środki pochodzą z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i przyznane zostały
w ramach Programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój
infrastruktury sportowej”. Z uwagi na otrzymanie mniejszej kwoty zredukowano zakres
prac. W ramach uzyskanej dotacji i pozyskanych środków wykonana zostanie
nawierzchnia
boiska do
koszykówki z
mieszanki mineralno-bitumicznej
i okrawężnikowanie boiska w celu utworzenia tymczasowego lodowiska w okresie
zimowym. Gmina podpisała już umowę w sprawie dotacji i przystąpiła do zbierania ofert
na wykonanie zadania.

W zakresie funkcjonowania urzędu:
1. W dniu 7.07.2008r. zakończyła się kontrola przeprowadzona przez przedstawiciela
Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie. Kontrolą objęto następujące
zagadnienia:
a) wykonywanie wydanych przez wojewodę wskazań i zaleceń odnośnie zadań zleconych
ustawami z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych na podstawie
zawartych porozumień (dotacje na cmentarz wojenny, prowadzenie i aktualizacja
stałego rejestru wyborców, wybory do sejmu i senatu, świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze,
prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych),
b) przestrzeganie przez gminę rozstrzygnięć nadzorczych wojewody odnośnie uchwał
i zarządzeń organu gminy podjętych w sprawach dotyczących realizacji w/w zadań
(nie było takich rozstrzygnięć),
c) wykonywanie wybranych zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.
W wystąpieniu pokontrolnym NIK nie stwierdziła uchybień w realizacji w/w zadań, za
wyjątkiem stwierdzonego braku w Urzędzie MiG do 2007 r. pisemnej procedury kontroli
finansowej, która została wprowadzona 15 lutego 2008 r. Zarządzeniem
Nr 19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek (zalecenia pokontrolne z kontroli
finansowej Gminy za lata 2003-2006, przeprowadzonej w 2007 r. przez Regionalną Izbę
Obrachunkową).
2. Na ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek II nabór na stanowisko
„Strażnika Straży Miejskiej” wpłynęły dwie oferty. Komisja rekrutacyjna po otwarciu
ofert i zweryfikowaniu dokumentów stwierdziła, że obie oferty spełniły wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W dniu 11 lipca 2008 r. odbyła się rozmowa
kwalifikacyjna. Z uwagi, że kandydaci nie uzyskali wymaganej liczby punktów, konkursy
nie zostały rozstrzygnięte.
W dniu 15 lipca 2008r. ogłosiłam kolejny nabór na stanowisko pracy Strażnika Straży
Miejskiej (2 etaty) oraz nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. Informacje
o naborze dostępne były na tablicach Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Pracy oraz na
stronie internetowej www.czaplinek.bip.net.pl

Do 30 lipca 2008 r. wpłynęło 5 ofert na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej oraz
2 oferty na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. Komisja rekrutacyjna po otwarciu
ofert i zweryfikowaniu dokumentów stwierdziła, że 3 oferty na stanowisko pracy
Strażnika Straży Miejskiego oraz 1 oferta na stanowisko pracy Komendanta Straży
Miejskiej spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W dniu
6 sierpnia 2008 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Na stanowisko
Komendanta Straży Miejskiej Komisja wybrała p. Piotra Kuzio zam. Złocieniec, a na
stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Komisja wybrała p. Dariusza Narewskiego zam.
Czaplinek.
3. W czerwcu br. Gmina Czaplinek wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego
z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 20.000 zł - kosztów związanych
z koniecznością przeprowadzenia remontu sal Urzędu Stanu Cywilnego, w których należy
pilnie przeprowadzić generalny remont instalacji elektrycznej, a co za tym idzie również
likwidację drewnianej boazerii, wymianę wyposażenia itd.
W odpowiedzi na wniosek skierowany do Wojewody Zachodniopomorskiego, Gminie
Czaplinek została zwiększona dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę
tylko 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu sal Urzędu Stanu
Cywilnego w Czaplinku. Pozostałe koszty w granicach 20.000 zł musi dołożyć Gmina.
4. RIO w Szczecinie umorzyła postępowanie (prowadzone po zakończonej kontroli
finansowej w 2007r.) w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych wobec
byłego Skarbnika Gminy Czaplinek oraz byłego inspektora ds. finansów i budżetu ze
względu na znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych.
W zakresie opieki społecznej:
Wyposażenie stołówek szkolnych w 2008 r. w ramach Programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Po raz kolejny w ramach ww. programu pozyskano środki finansowe m. in. na doposażenie
stołówek szkolnych w Gminie Czaplinek. W roku bieżącym z budżetu państwa Ośrodek
Pomocy Społecznej otrzymał 200.000 zł na drobne zakupy oraz ze środków własnych Gminy
przeznaczona została kwota 90.000 zł na zakupy inwestycyjne.
Uwzględnione zostały wszystkie potrzeby szkół gminnych tj. Szkoły Podstawowej
w Czaplinku, Gimnazjum, Zakładu Budżetowego Przedszkoli oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych. Potrzeby ww. szkół według cen katalogowych wyniosły ponad 284 tys.
zł. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych MGOPS, przy pomocy p. Marii Dolegi,
wszczął procedurę przetargową. Złożonych zostało 8 ofert. Przedstawione oferty były bardzo
zróżnicowane cenowo, bo od 204.000 zł do 356.242,44 zł. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe „Klimatex” z Kołobrzegu. Sprzęt dostarczony zostanie do szkół
od połowy sierpnia br., aby placówki te mogły rozpocząć nowy rok szkolny z nowymi
urządzeniami i wyposażeniem.
Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - nowy okres zasiłkowy
Kolejny rok MGOPS przyjmuje wnioski od mieszkańców naszej Gminy na zasiłki rodzinne
oraz różnego rodzaju dodatki. Od 1 lipca do 5 sierpnia br. złożonych zostało 461 wniosków.
Rozpatrywane są one według daty złożenia i na dzień 5.08.2008r. załatwiane są wnioski
z 31.07.2008 r. (75% wniosków jest rozpatrzonych i wydane są decyzje administracyjne).

Ośrodek zajmuje się także od sierpnia przyznawaniem tzw. nowych zaliczek alimentacyjnych
zgodnie z ustawą o pomocy dla osób uprawnionych do alimentów. Świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego przyznawane będą także na tzw. okresy świadczeniowe, trwające od
1 października do 30 września następnego roku. Do chwili obecnej nie złożono jeszcze
żadnego wniosku z bardzo prozaicznego powodu – dopiero 1 sierpnia weszło w życie
rozporządzenie określające wzory wniosków. Szacujemy, że około 150-170 osób będzie
uprawnionych do tej formy pomocy.
Stosowne upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych wydałam
P. R.Lewandowskiej – kierownikowi MGOPS i P. M.Turczyk – z-cy kierownika MGOPS.

W zakresie kontroli gminnych jednostek organizacyjnych:
1. Od 09-06-2008r. do 27-06-2008r. przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej
Ośrodka Sportów Wodnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na
działalność Ośrodka. Okres objęty kontrolą – od 01 stycznia do 31 maja 2008r.
2. Od 02- 07-2008r. do 14-07-2008r. przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej Hali
Widowiskowo-Sportowej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na
działalność hali – 5% wydatków. Okres objęty kontrolą – od 01 stycznia do 31 maja
2008r.
Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Współpraca z Komisjami Rady:
W okresie od 24 czerwca do 12 sierpnia 2008 r. odbyły się 2 posiedzenia komisji
zblokowanych podczas, których głównie zajmowano się planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Czaplinek. W dniu 28 lipca 2008 r. komisja po spotkaniu
z projektantem firmy Integra oraz zlustrowaniu terenu wypracowała koncepcję
zagospodarowania przestrzennego nadbrzeża Jeziora Drawsko.
W dniu 26 czerwca 2008r. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury,
Ochrony Środowiska oraz Turystyki spotkała się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
gdzie wypracowano stanowisko w sprawach min. budowy wieżyczki na ratuszu Urzędu
Miasta, skweru miejskiego pod zabytkowym Kościołem przy ul. Sikorskiego. Na wniosek
Burmistrza w dniu 21 lipca 2008 odbyło się posiedzenie komisji podczas, której Radni udali
się w teren miasta. Zapoznali się z problemami mieszkańców i podjęli decyzję w sprawach
min. wydzierżawienia komina o wysokości 45 m firmie TELEKOM – POLSKA na
dotychczasowych zasadach, przekazania w użyczenie drogi nr 502/6 na rzecz Kabel –
Technik – Polska. Zaakceptowali propozycję zwiększenia udziału własnego na zakup
samochodu dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Inne:
1. W dniu 27 czerwca br. uczestniczyłam w uroczystości Diamentowych Godów, którą
obchodzili Państwo Leokadia i Roman Runowicz, natomiast w sobotę 28 czerwca br.
Złote Gody obchodzili Państwo Monika i Marian Romanowscy. Dostojnym Jubilatom
wręczyłam Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W dniu 1 lipca br. uczestniczyłam W Konwencie Wójtów, Burmistrzów ze Starostą
Powiatu Drawskiego nt. wdrożenia programu profilaktyki walki z rakiem, przekazania
dróg, realizacji projektów.

3. W dniu 14 lipca br. z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w III posiedzeniu Konwentu
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Woj. Zachodniopomorskiego. Głównym tematem
obrad było:
- społeczeństwo informacyjne w woj. zachodniopomorskim,
- koncepcja budowy sieci teleinformatycznej w województwie,
- projekt regionalny „WiMax samorządowy”.
Spotkanie miało na celu omówienie możliwości budowy wspólnej sieci
teleinformatycznej, przy udziale miast i gmin, powiatów województwa
zachodniopomorskiego. Liderem projektu byłby Urząd Marszałkowski wspierany przez
Inżyniera projektu.
Ponadto uczestniczyłyśmy w konferencji szkoleniowo-informacyjnej w Szczecinie nt. „Wdrażanie
I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w woj.
zachodniopomorskim”.
Przyjęłam 28 mieszkańców, którzy zgłosili 29 spraw, zastępca burmistrza przyjął
42 mieszkańców, którzy zgłosili 42 sprawy do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik

