INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 13 grudnia 2008 r. do 19 grudnia 2008 r.

W okresie między Sesjami wydałam 1 zarządzenie w sprawie realizacji zadań publicznych
z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2009 roku przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert
na realizację tych zadań.

W okresie od 13 grudnia 2008 r. do 19 grudnia 2008 r. zrealizowane zostały następujące
działania:
W zakresie inwestycji:
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i w m. Kluczewo do pól rolników i plaży na zatoką
Kluczewską
Urząd Marszałkowski rozpatrzył wnioski jakie Gmina złożyła o zwiększenie dofinansowania
ze środków FOGR. Propozycja podziału środków przygotowana przez Dyrektora Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM zakłada zwiększenie dofinansowania dla Gminy
Czaplinek w kwocie 75.115 zł na drogę do m. Wrześnica (na wnioskowaną 80.000 zł.)
i 13.379 zł na drogę w m. Kluczewo (na wnioskowaną 30.000 zł.).
Zatwierdzenie podziału odbyło się w dniu 18.12.2008 r. w Zarządzie Województwa
Zachodniopomorskiego. Gmina uzyskała dofinansowanie.
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Machliny
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 11.12.2008r. podjął uchwałę
o przyznaniu środków na dofinansowanie zadań związanych z budową i przebudową dróg
dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009r.
Wniosek Gminy Czaplinek dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Machliny został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 44.000 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
W dniu 15 grudnia br. uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej przez Pomorską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. razem z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
nt. „Odnawialnych źródeł energii, finansowania inwestycji związanych z budową sieci
elektroenergetycznej”, którą zorganizowano w Słupsku.
Podczas kuluarowej rozmowy z Prezesem SSE uzyskałam deklarację objęcia naszego terenu
patronatem SSE.

W zakresie gospodarki gruntami:
W dniu 18 grudnia odbył się przetarg na zbycie nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym Machliny:
- działki niezabudowanej oznaczonej nr 202/16 o powierzchni 0,1030 ha.
Cena wywoławcza 19.200,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 19.400,00 zł (netto);
- działki niezabudowanej oznaczonej nr 202/17 o powierzchni 0,1035 ha.
Cena wywoławcza 19.300,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana;

-

działki niezabudowanej oznaczonej nr 202/18 o powierzchni 0,1023
Cena wywoławcza 19.100,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 19.300,00 zł (netto).

ha.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
17 grudnia br. uczestniczyłam w zorganizowanym wspólnie z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Czaplinku w wigilijnym spotkaniu z rolnikami z terenu Gminy Czaplinek,
z udziałem zaproszonych przedstawicieli m.in. ANR, ARiMR, które odbyło się w CZOKSiR.

W zakresie promocji, turystyki i kultury:
1. 14 grudnia br. w hali widowiskowo-sportowej odbył się IV Mikołajkowy Turniej Tańca
Towarzyskiego. Organizatorami Turnieju byli trenerzy tańca: Katarzyna Baczyńska
i Adrian Marszalenko oraz CzOKSiR. W zawodach wzięło udział 170 zawodników
z całego województwa, tj.: Złocieńca, Czaplinka, Lipian, Mirosławca, Kalisza
Pomorskiego i Bornego Sulinowa.
2. W dniu 16 i 17 grudnia br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”. 16 grudnia odbyło się Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” podczas
którego nastąpiło m.in. przyjęcie nowych członków. Do stowarzyszenia przystąpiły
gminy: Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca oraz gmina Szczecinek. Dokonano również
wyboru rady LGD Partnerstwo Drawy w skład której wszedł przedstawiciel Gminy
Czaplinek w osobie Pani Katarzyna Szlońskiej – Sekretarza Gminy.
3. W ostatnim tygodniu trwały prace nad budową szopki bożonarodzeniowej, do której
w tym roku dokupiono kolejne figury – 2 pasterzy.
4. 20 grudnia br. na deptaku odbędzie się już III Jarmark Bożonarodzeniowy. Tradycyjnie
uliczki czaplineckiego rynku wypełnią się dźwiękiem kolęd i pastorałek w wykonaniu:
Anny Olesińskiej z Drawska Pomorskiego (laureatka programu "Szansa na sukces"),
zespołu "LUCY" z Bornego Sulinowa oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
a czaplinecki teatr "Bajera" zaprezentuje świąteczne przedstawienie. Sołectwo Broczyno
przygotuje pyszny barszcz z uszkami. Stoiska handlowe oferować będą m.in.: ozdoby
świąteczne, choinki, wypieki świąteczne, wyroby lokalnych artystów. Pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy w Czaplinku już po raz kolejny przygotują stoisko, na którym
sprzedawane będą ozdoby świąteczne i ciasta, a dochód przeznaczony będzie na Fundusz
Wycieczkowy dla dzieci ze wszystkich szkół gminnych. Obecnie na koncie zgromadzone
są środki finansowe w kwocie 17.000 zł. Ustaliłam, że każda III klasa Gimnazjum uzyska
dofinansowanie 200 zł do zorganizowania wycieczki na zakończenie roku szkolnego.
5. Wspólnie z 14 czaplineckimi firmami i stowarzyszeniami wydano Kalendarz na 2009 rok.
Gmina Czaplinek zakupiła 375 kalendarzy w celach promocyjnych.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Ogłoszono otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy
Czaplinek w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Organizacji czasu wolnego osobom starszym.
4. Przeciwdziałania patologiom społecznym.
5. Krajoznawstwa.
6. Organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

2

7. Działania na rzecz kultury i tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego.
Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2009 r. Ogłoszenie o konkursie oraz wzory ofert
dostępne są na stronie internetowej www.czaplinek.pl oraz w Referacie Turystyki i Promocji.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Turystyki i Promocji.

Inne:
W dniu 18 grudnia br. uczestniczyłam w seniorskim spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym
przez Klub Seniora w CZOKSiR oraz w Wieczerzy Wigilijnej w Salezjańskim Ośrodku
Wychowawczym. Z uwagi na nałożenie się kilku spotkań w Stowarzyszeniu Ametyst

Burmistrza reprezentował Kierownik Referatu Turystyki i Promocji.
Przyjęłam 2 mieszkańców, którzy zgłosili 2 sprawy, zastępca burmistrza przyjął
3 mieszkańców, którzy zgłosili 3 sprawy do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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