INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 30 września do 17 października 2009 r.

W okresie między sesjami wydałam 7 zarządzeń:
-w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Czaplinku,
-w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-działki budowlane
ul. Kamienna, ul. Szczecinecka, ul. Kasztanowa i Piaseczno oraz lokale mieszkalne
ul. Szczecinecka,
-w sprawie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Czaplinek,
-w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Czaplinku
-w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy tj. Podinspektora ds. planowania
przestrzennego i gospodarki terenami w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku,
-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy - Podinspektora ds. planowania przestrzennego i gospodarki terenami w Urzędzie
Miasta i Gminy w Czaplinku,
-w sprawie przejęcia środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji 2008/2009 ,
dotychczas ujętych w wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek.
W zakresie inwestycji:
1. Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia – Stare Gonne.
Wykonano projekt budowlany. Wykonawcą był Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka.
Przygotowywany jest wniosek w zakresie zgłoszenia wykonania robót.
2. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa.
Przystąpiono do opracowania Założeń do Planu Zapotrzebowania w Ciepło, Energię
Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Czaplinek. Obowiązek taki nakłada ustawa
Prawo energetyczne. Wybrano wykonawcę tego opracowania – firmę INWEST FINANSE
Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 19.398 zł. Termin opracowania do 20.12.2009r.
3. Udział Gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe.
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. przedłożyło do podpisania umowę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000 zł
z terminem przekazania dotacji do dnia 10.10.2009r..Po zasięgnięciu opinii prawnej
dokonano korekty treści umowy, zgodnie z którą Gmina dokona przekazania dotacji po
zakończeniu zadania w terminie 7 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru
robót.
Gmina Czaplinek pismem z dnia 08.10.br. kierowanym do Starosty Powiatu Drawskiego
przekazała uwagi odnośnie sposobu wykonania poboczy. Przedstawiciele Gminy uznali, że
stan faktyczny wykonywanych poboczy jest niezgodny z projektem budowlanym, gdyż
zamiast podbudowy z mieszanki drogowej i podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem
używana jest tylko ziemia ze ścinki poboczy i gruntu pochodzącego z korytowania na
poszerzenie drogi, co w przyszłości może stanowić pewne zagrożenie dla użytkowników tej
drogo.

W uzgodnieniu z radnymi, pismem z dnia 30.09.2009r. poinformowano Staroste Powiatu
Drawskiego o możliwości dofinansowania II etapu budowy drogi czarne Małe stacja PKP –
Łysinie w 2010 roku w kwocie 200.000 zł.

4. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej I etap.
W dniu 28.08.2009r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót, który fizycznie prace
rozpoczął z dniem 05.10.2009r. Obecnie trwają prace związane z korytowaniem drogi oraz
ustawianiem krawężnika drogowego.
5. Projekt budowlany na budowę drogi w ul. Żuławskiej i Mazurskiej.
Przygotowano zaproszenie do składania ofert z terminem na dzień 25.09.2009r. Złożono
jedną ofertę, której wartość znacznie przekraczała środki jakie Gmina zabezpieczyła na to
zadanie. Ponowiono zaproszenie do składania ofert z terminem na dzień 14.10.br.
6. Przebudowa drogi w m. Machliny.
Zadanie zostało zakończone, skontrolowane przez przedstawiciela FOGR-u.
Oczekujemy na przekazanie dotacji przez Urząd Marszałkowski w kwocie 44.000 zł.
7. Projekt budowlany budowy drogi w miejscowości Prosino.
W dniu 30.09.09r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
o dofinansowanie zadania ze środków FOGRu w 2010r. w kwocie 120.000 zł.
Planowana wartość zadania 661.000 zł. Projekt budowlany jest w trakcie opracowywania
przez p.J.Gutowicz z Drawska Pom. Trwają jednocześnie prace geodezyjne dotyczące
rozgraniczenia działek bezpośrednio przyległych do działki drogowej.
8. Budowa części chodnika w m. Czarne Wielkie.
W dniu 12.10.2009r. podpisano umowę z wykonawcą robót – Zakładem Remontu Dróg,
Mostów i Ulic Zbigniewem Kowalczykiem z Czaplinka i przekazano plac budowy. Wartość
robót 107.316 zł. Termin wykonania robót zgodnie z umową – 11.12.2009r.
9. Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi w m. Sikory.
W dniu 12.10.2009r. podpisano umowę i przekazano plac budowy wykonawcy robót, którym
jest Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CHABER-BUD” Anna Chaberska z Piły.
Wartość umowna zadania – 143.184 zł. Termin realizacji do 30.11.2009r.
W uzgodnieniu z radnymi wyrażono zgodę na przyjęcie środków Powiatu w wysokości
30.000 zł, co umożliwi w ramach realizowanego zadania przez Gminę również wykonanie
deklaracji Powiatu dot. spraw energetycznych i schodów.
10. Budowa budynku socjalno-komunalnego w Czaplinku.
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został stan zerowy budynku wraz z podejściami
kanalizacyjnymi. Trwają prace związane z budową ścian przyziemia oraz budową sieci
kanalizacyjnej. Realizowane prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym budowy.
11. Remont dachu – I etap na budynku komunalnym w Pławnie.
Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Do zakończenia pozostało wykonanie pokrycia
dachowego z blachy trapezowej na pow. 160m2.
12. Dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Broczynie.

Wniosek Gminy Czaplinek dotyczący przebudowy świetlicy wiejskiej w Broczynie złożony
w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 03.04.2009 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich został rozpatrzony pozytywnie.
Gmina Czaplinek na realizację tego projektu uzyskała dofinansowanie w kwocie 114.619 zł.
Wartość całego przedsięwzięcia razem z kosztami do tej pory poniesionymi wynosi
229.238,09 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do września 2010r. W ramach
przedsięwzięcia, na które zostało przyznane dofinansowanie, zostaną przeprowadzone roboty
budowlane związane z wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty związane
z elewacjami i fundamentami, z instalacją sanitarną i instalacją elektryczną oraz powstanie
podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W dniu 19.10.2009 r. w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Szczecinie
zostanie podpisana umowa o przyznanie pomocy na wyżej opisane przedsięwzięcie.
13.Monitoring miasta
Z ofert jakie wpłynęły (dwie) na wykonanie koncepcji bazy monitoringu i punktów
kamerowych wraz symulacją kosztową wynika, że zabezpieczona kwota 50 tys. zł jest
niewystarczająca. Najniższa oferta przewiduje koszt budowy bazy na kwotę 60 tys. oraz za
każdy punkt kamerowy w granicach 23 tys. zł.
Zadania realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2008:
1. Koncepcja przebudowy nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji
centrum Czaplinka.
Koncepcję opracowano i przedstawiono w dniu 21.09.br. na posiedzeniu zblokowanych
Komisji Rady Miejskiej.
2. Gwarancyjna naprawa reaktora biologicznego.
Zadanie zrealizowano. Wykonano remont ścian osadnika wtórnego reaktora
biologicznego
w zakresie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych oraz wymianę okładzin
ściennych na pow. 54m2 w budynku stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków.
w zakresie gospodarki mieniem gminnym:

1. W dniu 6 października 2009 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonych w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej:
§
§
§
§

oznaczonej nr działki 293 o pow. 0,0842 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28a, KW 18120. Cena wywoławcza 30.600,00 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu
31.000,00 zł.
oznaczonej nr działki 292 o pow. 0,0414 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28b, KW 18120. Cena wywoławcza 15.000,00 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu
15.200,00 zł
oznaczonej nr działki 291 o pow. 0,0415 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28c, KW 18120. Cena wywoławcza 15.100,00 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu
15.300,00 zł
oznaczonej nr działki 290 o pow. 0,0414 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28d, KW 18120. Cena wywoławcza 15.000,00 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu
15.200,00 zł

§

oznaczonej nr działki 289 o pow. 0,0415 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28e, KW 18120. Cena wywoławcza 15.100,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę
15.300,00 zł
§ oznaczonej nr działki 288 o pow. 0,0415 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28f, KW 18120. Cena wywoławcza 15.100,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę
15.300,00 zł
§ oznaczonej nr działki 287 o pow. 0,0415 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28g, KW 18120. Cena wywoławcza 15.100,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę
15.300,00 zł
§ oznaczonej nr działki 286 o pow. 0,0415 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
28h, KW 18120. Cena wywoławcza 15.100,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę
15.300,00 zł
§ oznaczonej nr działki 285 o pow. 0,0542 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej, KW 18120. Cena wywoławcza 19.700,00 zł netto. W przetargu
osiągnięto cenę 19.900,00 zł.
Do dnia podpisania aktu notarialnego na konto dochodów Gminy wpłynie pierwsza
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu tj. 25% ceny osiągniętej w przetargu.

2. W dniu 05.10.2009 r. podpisano akty notarialne:
Ø na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 385
o powierzchni 0,1098 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 14, na
kwotę 8.850,00 zł netto (tj. 25% ceny),
Ø na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 386
o powierzchni 0,1101 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 12, na
kwotę 8.850,00 zł netto (tj. 25% ceny),
Ø na zbycie nieruchomości położonej w Piasecznie, oznaczonej nr 36/2
o pow. 0,1700 ha zabudowanej budynkiem spichlerza, na kwotę 100.900,00 zł
Ø na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wałeckiej 17/2 w Czaplinku, na kwotę
2.705,00 zł
Ø na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Słonecznej 3/1 w Czaplinku, na kwotę
1.526,33 zł
3. Zatwierdzono decyzją podział działki nr 149 w Machlinach na działki nr 149/1
i 149/2.
4. Na wniosek Starosty Drawskiego wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe
w celu ustalenia granicy prawnej pomiędzy powiatem drawskim, a powiatem
szczecineckim i miejscowościami Motarzewo, Ostroróg i Kołomąt.
w zakresie budżetu Gminy:

Gmina otrzymała negatywną decyzję Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu
Skarbowego w Szczecinie w sprawie umorzenia II raty nienależnie otrzymanego przez Gminę
w latach 2002-2003 podatku od czynności cywilno-prawnych. Przygotowywane jest
odwołanie w tej sprawie.
w zakresie gospodarki komunalnej:

1.W dniu 12.10 br. uczestniczyłam, w spotkaniu organizowanym przez Prezydenta Koszalina
nt. omówienie zasad współpracy przy tworzeniu regionalnego systemu gospodarki odpadami
– tj. budowy spalarni k.Koszalina w oparciu o zatwierdzony w br. Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami.

2. 14 pażdziernika br. odbyło się spotkanie z Zarządem RODz. „Wisienka” w sprawie
podpisania porozumienia uwzględniającego przyjęcie w poczet członków użytkowników
działek przy ul.Pławieńskiej oraz zasady pomocy finansowej Gminy ( w br. 15.000 + 10.000
zł) w zakresie doprowadzenia wody z modernizacją urządzeń RODz.”Wisienka”.
Przedstawiciele Zarządu RODz. „Wisienka” w najbliższych dniach propozycje Gminy
przedstawią na spotkaniu swojego Zarządu oraz w Zarządzie POD w Koszalinie.
3.W związku z uzyskanym dofinansowaniem na złożony przez PUP w Drawsku Pom. projekt
do Min.PiPS było możliwe zatrudnienie 8 osób w ramach robót publicznych (warunek wiek
od 45 – 52 lat) oraz 10 osób w ramach prac interwencyjnych na okres 2,5 miesiąca od 5.1018.12.2009r.
Osoby te wykonują kolejny etap alejki na cmentarzu komunalnym, prace porządkowe na
terenie miasta, oraz w sołectwach: Machliny, Broczyno, Stare Drawsko, Sikory,
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim przeprowadził kolejne
badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki zostały pobrane z punktu
poboru wody zlokalizowanego na wodociągu w miejscowości:
1) Prosinko, Stare Drawsko, Machliny, Czarne Wlk., Rzepowo na stacji uzdatniania wody,
2) Czaplinek na stacji uzdatniania wody przy ul. Staszica i ul.Ceglanej
We wszystkich przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność wody do
spożycia z wodociągu.
5.W ramach II etapu budowy nowych punktów świetlnych do chwili obecnej wykonano nowe
punkty w następujących miejscach:
- Parking ul. Pławieńska koło byłej Telczy
1 szt.
- Parking ul. Pławieńska naprzeciw przychodni Eskulap 1 szt.
- Wjazd na ul. Słowackiego od Pławieńskiej
2 szt.
- Teren przy budynku Staszica 3 i plac zabaw
1 szt. pojedyncza ,
1 szt. podwójna
- oświetlenie terenu postoju pojazdu pogotowia ul. Walecka - 1 szt.
- Ul. Jarzębinowa – ciąg pieszy
2 szt
6. 7.10.2009r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej dokonujące oceny realizacji zadań
spółki za I półrocze br. oraz Walne Zgromadzenie Wspólników spółki, na którym również
omawiano sprawy funkcjonowania spółki oraz odwołano Przewodnicząca RN oraz jednego
członka na ich wniosek z uwagi na brak możliwości pogodzenia wykonywanej pracy z
obowiązkami członka rady nadzorczej. Przewodniczącej Rady Nadzorczej p.J.Czepe oraz p.B.Kotwica
serdecznie dziękuję za aktywną pracę w RN.
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i p.poż.

1. Pozyskano nieodpłatnie z Komendy PSP motopompę o wartości 5000zł, którą przekazano
na wyposażenie OSP w Czarny Wielkim.
2.W dniach 26-27.10.09r. odbędzie się przegląd techniczny pojazdów oraz sprzętu OSP
zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pom.
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

W oparciu o Uchwałę Nr XI/90/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Czaplinek na lata 2007 – 2013” z póz.zm., która ustala wysokość corocznej zwyżki czynszu
najmu, Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek Zarządzeniem Nr 98/2009 z dnia 13

października 2009r. ustalił poszczególne stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek.
w zakresie podatków:

1. Wydano 18 zaświadczeń: 14 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie oraz 4 o nie
zaleganiu w podatkach, 14 decyzji ustalających i zmieniających podatek.
2.Wysłano 5 tytułów wykonawczych na kwotę 550,00zł oraz 413 upomnień na kwotę
227 553,00zł
3. Przyjęto 105 wniosków od producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego oraz wydano decyzję ustalające zwrot ww. podatku.
4. Naliczono i odprowadzono 2% odpisu z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych.
5. Naliczono i wypłacono prowizję z tytułu inkasa dla sołtysów z zainkasowanej III raty
podatków oraz rozliczono inkasentów z opłaty miejscowej i targowej za miesiąc wrzesień br.
6. Przyjęto cztery wnioski o umorzenie podatku, z czego pozytywnie rozpatrzono trzy,
natomiast jeden pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na nie złożenie wymaganych
dokumentów.
7. W związku z planowaną kontrolą wysłano 43 zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
kontroli podatkowej na terenie Starego Drawska oraz ul. Tartacznej w Czaplinku (wybór
miejscowości i ulic w mieście do kontroli dokonano drogą losowania).
w zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1.W związku z brakiem kandydatów na specjalistę ODR w Czaplinku uzgodniono z z-cą
Dyrektora ZODR w Barzkowicach większą stawkę wynagrodzenia oraz przedłużono termin
poszukiwania specjalisty do listopada br..
2.Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych w obrębie miejscowości Żelisławie.
w zakresie współpracy z sołectwami:

Kolejne spotkanie z sołtysami odbędzie się 28 pażdziernika br. w Siemczynie zgodnie z wolą
uczestników poprzedniego konwentu. Z ważniejszych tematów omawiane będą sprawy
związane z organizacją Dożynek 2009 i Dożynek w 2010r., realizacji zadań budżetu Gminy
w br. przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2010r.
w zakresie oświaty:

1. 9 pażdziernika br.w ZSZ w Czaplinku odbyła się doniosła uroczystość 60-Lecia szkoły,
podczas której Przewodniczący Rady Miejskiej z Burmistrzem wręczył Szkole medal
„Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.
2.W dniach 20 sierpnia - 15 września br roku przyjęto w Urzędzie MiG 474 wniosków na
stypendia szkolne. Wnioski są w trakcie rozpatrywania,
3.W dniu 12 października br. Szkoły Podstawowe: w Czaplinku i w Broczynie złożyły
wnioski na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw, w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”, finansowanych w całości ze środków Min.E.N.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku złożyła wniosek na kwotę 12.000 zł, Szkoła Podstawowa
w Broczynie na kwotę 5.982,70 zł.
Powyższe wnioski organ prowadzący – Gmina Czaplinek w terminie do dnia 2 listopada br.
złoży u Wojewody celem zakwalifikowania do wsparcia finansowego.
4. 13 października 2009 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku podczas uroczystego
spotkania wręczyłam nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek z okazji Dnia Edukacji
Narodowej dyrektorom szkół i przedszkola i nauczycielom szkół, którzy wyróżnili się
szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, którzy podejmowali i rozwiązywali
trudne zadania organizacyjne, finansowe, inwestycyjne szkoły, którzy wraz z uczniami
promowali Gminę na różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach, turniejach, konkursach
w Gminie, Powiecie, Województwie oraz w kraju.
5. „Owoce w szkole” - jest to program, którego celem jest długoterminowa zmiana nawyków
żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw i ich
codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe.
W ramach programu uczniowie szkół podstawowych klas I-III będą otrzymywać bezpłatnie
porcje owocowo-warzywne.
Do udziału w programie zgłosiły się Szkoła Podstawowa w Broczynie oraz Szkoła
Podstawowa w Czaplinku. Obecnie szkoły poszukują podmiotu odpowiedzialnego za
dostarczenie porcji świeżych owoców i warzyw do szkół.
6.W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka
szkolna”, zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty przedłużono termin składania
wniosków w ramach programu do dnia 10 listopada 2009 roku.
Z pomocy oprócz osób spełniających kryterium dochodowe (351,00 złotych na
członka rodziny) mogą skorzystać również rodziny niespełniające kryterium dochodowego,
w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na
podstawie dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (określone 10 % uczniów poza
kryterium dochodowym).
Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie posiada dowodu zakupu podręczników, którego
dokonał podczas organizowanego w szkołach kiermaszu podręczników używanych,
dopuszczalne jest przyjęcie oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora szkoły.
Na dzień 13 października br. do Gimnazjum dodatkowo wpłynęły 3 wnioski, w Szkole
Podstawowej – 7 wniosków.
6.„Moje Gimnazjum – moja szansa”
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkursem
w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych Kuratorium Oświaty zainicjowało projekt edukacyjny poświęcony uczniom
gimnazjum z terenów wiejskich i małych miast. Gmina Czaplinek zgłosiła swój udział
w programie.
Program zakłada wprowadzenie systemu zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych
skierowany do uczniów obecnych klas I gimnazjów z obszarów wiejskich i małych miast,
które osiągają najniższe wyniki w egzaminach gimnazjalnych w części matematyczno –
przyrodniczej.

Po ocenie merytorycznej wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Rozpoczęcie zajęć
wyrównawczych planowane jest na początek listopada br.
7. 12.10.2009r. zostałam zaskoczona informacją firmy IRAS, że z uwagi na poważnie
uszkodzoną w dniu 8.10.09r. drogę do m. Psie Głowy firma nie może autobusem dojechać do
samej miejscowości. Zmobilizowano właściciela drogi – Nadleśnictwo Świerczyna do
podjęcia natychmiastowych działań. Firma przewozowa IRAS - 11 dzieci dowoziła busem
nieodpłatnie w dniach 12-16.10.09r. Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świerczyna oraz
p.I.Gackiemu serdecznie dziękuję za szybkie rozwiązanie problemu.
8.8.10.09r. odbyło się spotkanie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego o/Czaplinek dot.
zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli na 2009r.
w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

1. W ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizacje „Gminnego
programu profilaktyki zdrowotnej” w br. przystąpiono do zbierania ofert na wykonanie
stomatologicznych, profilaktycznych badań, którymi objęci będą uczniowie klas I i II szkół
podstawowych Gminy Czaplinek.
2. W terminie 18 listopada i 2 grudnia br. zaplanowano kolejny wyjazd dla mieszkańców
terenów wiejskich do Szczecina na badania w zakresie okulistyki oraz badań
ginekologicznych.
w zakresie współpracy zagranicznej:

Delegacje niemieckich miast partnerskich z Grimmem i Marlow przebywały w Czaplinku
w dniach 16-18 października 2009r., w ramach realizacji projektu pn."Promocja rozwoju
Miasta i Gminy Czaplinek" współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W zakresie sportu, kultury,
1. W związku z zakwalifikowaniem się czaplineckiej drużyny Salos do igrzysk światowych,
drużynie umożliwiamy odbywanie bezpłatnych treningów w hali widowiskowo –sportowej
raz w tygodniu do czasu wyjazdu na igrzyska.
2. Zawarto umowy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne do końca roku w świetlicach wiejskich
w Machlinach, Siemczynie i Sikorach.
3.W celu umożliwienia prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci, wykonano remont
pomieszczenia świetlicy przy sali wiejskiej w miejscowości Czarne Małe. Koszt wykonanego
remontu 1.500zł.
4. W ramach realizowanego projektu pn. "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek"
współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przygotowano Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszono przetarg pn.” Wydanie materiałów
informacyjno –promocyjnych o projekcie” na wykonanie materiałów promocyjnych w tym
prezentacji multimedialnych, albumu.
W okresie między sesjami przyjęłam 18 interesantów, którzy zgłosili 24 sprawy, zastępca
burmistrza przyjął 5 interesantów

