INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 31 grudnia do 09 lutego 2011 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 31 zarządzeń:
1. w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad polityki rachunkowości, w tym zakładowego
planu kont dla budżetu Gminy Czaplinek i jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego
w Czaplinku;
2. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2010 r. ;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2
zarządzenia (55 działek na cele rolne, 2 pod działalność gospodarczą, 2 pod garaż, 1 pod
teren inny);
4. w sprawie przyjęcia środków trwałych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku;
5. w sprawie przejęcia w roku 2010 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji;
6. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji;
7. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego przez komórki organizacyjne
Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
8. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 18/U/2010 z dnia 25 czerwca
2010 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych,
stanowiących własność Gminy Czaplinek;
9. w sprawie upoważnienia dla Sekretarza Gminy Czaplinek. Upoważniłem Panią Katarzynę
Szlońską - Sekretarza Gminy Czaplinek do załatwiania w imieniu Burmistrza Czaplinka
następujących spraw:
a) kierowania na wyjazdy służbowe,
b) wydawania zaświadczeń,
c) podpisywania wszelkich pism i dokumentów w tym dokumentów finansowych,
z wyłączeniem dotyczących zarządu mieniem gminnym,
d) poświadczania własnoręczności podpisu,
e) uwierzytelniania kopii dokumentów.
10. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Czaplinka. Upoważniłem Pana Zbigniewa
Dudora – Zastępcę Burmistrza Czaplinka do podpisywania wszelkich pism i dokumentów,
w tym finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Czaplinek
w zakresie zarządzania mieniem, wynikających z ustalonego odrębnie dla niego zakresu
czynności, a w przypadku mojej nieobecności wszelkich innych czynności pozostających
w moim zakresie. Ponadto upoważniłem Zastępcę Burmistrza Czaplinka do wydawania
w imieniu Burmistrza Czaplinka decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
11. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa. Upoważniłem
Pana Marka Młynarczyka Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu
Miejskiego w Czaplinku do załatwiania w imieniu Burmistrza Czaplinka następujących
spraw:
a) uzgadniania dokumentacji budowlanych na Zespole Uzgadniania Dokumentacji
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim,
b) udziału w czynnościach odbiorowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez
Gminę Czaplinek,
c) dokonywania wszelkich uzgodnień dotyczących planowanych przedsięwzięć z zakresu
infrastruktury technicznej, których budowa należy do zadań własnych gminy,
d) potwierdzanie odpisów – dokumentów za zgodność z oryginałem w sprawach
z zakresu działania Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego
w Czaplinku,

e) podpisywania korespondencji wynikającej z bieżącej pracy poszczególnych stanowisk
Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Upoważniłem Pana Marka Młynarczyka Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa
do wydawania i podpisywania w imieniu Burmistrza Czaplinka decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu działania Referatu Inwestycji i Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
12. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami. Upoważniłem Pana Zenona Giwojno Kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Czaplinku do załatwiania w imieniu Burmistrza Czaplinka następujących spraw:
a) podpisywania korespondencji wynikającej z bieżącej pracy poszczególnych stanowisk
Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
b) wystawiania i podpisywania faktur VAT za dzierżawy gruntów, sprzedaż
nieruchomości, użytkowanie wieczyste, sprzedaż wody, rezerwację miejsc na
cmentarzu, wynajem sali,
c) stwierdzanie własnoręczności podpisów,
d) potwierdzanie odpisów – dokumentów za zgodność z oryginałem w zakresie działania
Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Czaplinku,
e) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości,
f) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Upoważniłem Pana Zenona Giwojno Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami do wydawania i podpisywania w imieniu Burmistrza
Czaplinka decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działania
Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
13. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska. Upoważniam Pana Mieczysława Smyka Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku do załatwiania
w imieniu Burmistrza Czaplinka następujących spraw:
a) podpisywania korespondencji wynikającej z bieżącej pracy poszczególnych stanowisk
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
b) stwierdzanie własnoręczności podpisów,
c) potwierdzanie odpisów – dokumentów za zgodność z oryginałem w zakresie działania
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Czaplinku,
d) reprezentowania Gminy Czaplinek w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
e) wydawanie zaświadczeń o lokalizacji nieruchomości na obszarach chronionych.
Upoważniłem Pana Mieczysława Smyka Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania w imieniu Burmistrza Czaplinka
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działania Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
14. w sprawie upoważnienia Pani Moniki Poliwki do załatwiania oraz wydawania
w imieniu Burmistrza Czaplinka decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej. Upoważniłem Panią Monikę Poliwkę - Kierownika Referatu
Podatków Urzędu Miejskiego w Czaplinku do:
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1)

wydawania w imieniu Burmistrza Czaplinka następujących decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących wymiaru:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych,
e) opłaty skarbowej,
f) opłaty targowej,
g) opłaty miejscowej,
oraz przypisu i poboru innych należności niepodatkowych,
2) prowadzenia postępowania dotyczącego ulg podatkowych,
3) wystawiania upomnień, tytułów egzekucyjnych w tym dot. mandatów, wezwań
do zapłaty, zawiadomień, itp.,
4) wydawania zaświadczeń na podstawie ewidencji podatkowej Gminy.
15. w sprawie nadzorowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
społecznie użytecznych;
16. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Czaplinek Katarzynie
Szlońskiej. Upoważniłem Panią Katarzynę Szlońską do:
a) udzielania urlopów pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku,
b) zatwierdzania faktur, czeków i innych dokumentów do wypłaty oraz przelewów
w ramach „home banking”,
c) podpisywania decyzji administracyjnych i umów oraz innych dokumentów i pism
w czasie mojej nieobecności w pracy powyżej 3 dni, z wyjątkiem protokołów
i wystąpień pokontrolnych oraz umów o prace innych niż dotyczących zatrudniania
pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. c) nie dotyczy przypadków, kiedy działania
należy podjąć bez zbędnej zwłoki. Upoważniłem Panią Katarzynę Szlońską - Sekretarza
Gminy Czaplinek do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych związanych
z reprezentowaniem Gminy Czaplinek w zakresie realizacji unijnych umów dotacyjnych
w związku z realizowanymi projektami, w tym do:
a) potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją
projektów unijnych,
b) zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umów o dofinansowanie,
c) innych spraw niż wymienione w pkt. a i b, związanych z realizacją i rozliczeniem
projektów realizowanych przez Gminę Czaplinek.
17. w sprawie organizowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
interwencyjnych i robót publicznych;
18. w sprawie powołania Pani Eugenii Szastko na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czaplinku z dniem 9 stycznia 2011 r. na czas nieokreślony;
19. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność
pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań;
20. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka. Powołałem Komisję
Mieszkaniową do opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny
w składzie:
1) Marcin Kowalski – Przewodniczący,
2) Czesława Narewska – Sekretarz,
3) Marzena Kowalska – członek,
4) Helena Mierzejewska – członek,
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5) Danuta Sobkowska – członek,
6) Mieczysław Smyk – członek.
21. w sprawie powołania zespołu roboczego w celu opracowania aktualizacji wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. W skład
zespołu wchodzą:
1) Zbigniew Dudor – Zastępca Burmistrza Czaplinka,
2) Marcin Kowalski – Radny Rady Miejskiej w Czaplinku,
3) Marian Rutowicz – Prezes Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o.
w Czaplinku,
4) Małgorzata Turczyk – Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czaplinku,
5) Mieczysław Smyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
6) Zenon Giwojno – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Mieniem Komunalnym
Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
7) Ewelina Pernat – Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
22. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czaplinku. Z dniem 1 lutego 20011 r. powołałem Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1) Brunon Bronk – Przewodniczący Komisji,
2) Andrzej Kilichowski – członek komisji,
3) Małgorzata Machla – członek komisji,
4) Wiesław Runowicz – członek komisji,
5) Zygmunt Skibicki – członek komisji,
23. w sprawie upoważnienia Podinspektora - Koordynatora ds. prowadzenia dokumentacji
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.
Upoważniłem Panią Małgorzatę Nowacką – Podinspektora - Koordynatora ds.
prowadzenia dokumentacji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czaplinku do załatwiania w imieniu Burmistrza Czaplinka
następujących spraw:
1. podpisywania:
a) zawiadomień dla osób nadużywających alkohol o terminie posiedzenia Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku,
b) pism do biegłych w sprawie wskazania osób w stosunku do których mają zostać
sporządzone opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju
zakładu leczniczego;
c) wniosków dot. postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do podjęcia
leczenia wraz z opinią wydaną przez biegłego,
d) informacji o osobie uzależnionej dla potrzeb sądu,
2. występowania z wnioskiem do sądu o wgląd w sytuację dziecka w rodzinie
zagrożonej chorobą alkoholową,
3. potwierdzania na rachunkach wykonania prac zleconych z zakresu profilaktyki
uzależnień.
24. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/U/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego przez komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
25. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
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26. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy
Czaplinek w 2011 r.:
27. w sprawie planu dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli
w jednostkach oświatowych Gminy Czaplinek w 2011 r.;
28. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2 lokale
mieszkalne dla dotychczasowych najemców);
29. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2011 r. w zakresie organizacja wypoczynku zimowego dzieci
i młodzieży;
30. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji kontroli finansowej” w Urzędzie
Miejskim w Czaplinku.

W zakresie inwestycji:
1. W związku z nie zakończeniem do dnia 30.11.2010 r. budowy drogi w ulicy Akacjowej
nie mogła zostać dokonana płatność na rzecz wykonawcy. W związku z tym Gmina
Czaplinek była zmuszona przed końcem 2010 r. zwrócić przyznaną wcześniej zaliczkę ze
środków unijnych w kwocie 211.872,94 zł. Ponowne uzyskanie zaliczki będzie możliwe
w roku 2011.
2. W styczniu 2011 r. złożone zostały wnioski płatność sprawozdawcze z realizacji
następujących projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(RPOWZ):
a. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę
nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej”,
b. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczogaśniczy”,
c. „Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
w Gminie Czaplinek”.
3. W styczniu 2011 r. złożony został wniosek o płatność rozliczający zaliczkę w kwocie
436.523,66 zł przyznaną ze środków unijnych w ramach RPOWZ na realizację inwestycji
pn. „Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz
z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”.
4. W dniu 14.01.2011 r. zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego rozliczenie dotacji w kwocie 333.000 zł wykorzystanej na
realizację inwestycji związanej z budową boisk Orlik 2012 w Czaplinku. Dzięki
uzyskaniu przez Gminę Czaplinek w dniu 21.01.2011 r. pozwolenia na użytkowanie boisk
Orlik 2012 możliwe było wysłanie w tym samym dniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki
rozliczenia dotacji przyznanej ze środków tego Ministerstwa, również w kwocie 333.000
zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 27.01.2011 r. zaakceptowało przesłane
rozliczenie Gminy Czaplinek.
5. W dniu 31.01.2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, w Wydziale Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich, złożone zostały dokumenty uzupełniające wniosek
o płatność w celu ostatecznego rozliczenia dotacji przyznanej ze środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie
113.492 zł.

5

6. W dniu 24.01.2011 r. w Wydziale Zarządzania RPOWZ w Urzędzie Marszałkowskim
w Szczecinie złożony został protest na ocenę Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Czaplinek na lata 2010-2015. LPR Czaplinka uzyskał na etapie oceny merytorycznej 48
punktów, natomiast do zaakceptowania Programu wymagane było uzyskanie 60 punktów.
7. W dniu 21.01.2011 r. Gmina Czaplinek uzyskała ponownie pozwolenie na budowę
dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Machlinach wraz z budową przyłącza
kanalizacyjnego i zbiornika bezodpływowego.
8. W dniu 19.01.2011 r. przekazano dla ZZDW w Koszalinie projekt budowlany
przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku. Z udziałem Zastępcy Burmistrza
omówione zostały z Dyrektorem Krawczykiem zagadnienia dotyczące:
a. przebudowy drogi w ul. Polnej i Szczecineckiej,
b. przebudowy przejścia przez Stare Drawsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163,
c. modernizacji drogi nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz,
d. realizacji zdań drogowych w ramach środków z funduszu bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
9. W dniu 04.01.2011 r. z udziałem Zastępcy Burmistrza odbyło się w Poznaniu spotkanie
z firmą Pracownia Projektowa w Zakresie Budownictwa Lądowego Drogi - Ulice - Mosty
Zbigniewa Konewki dotyczące omówienia możliwości i warunków zmiany projektu
budowlanego w ul. Akacjowej w Czaplinku na odcinku od ul. Polnej do ul. Jarzębinowej.
W zakresie podatków:
1. Wydano 37 zaświadczenia w tym 30 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 7 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 40 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
25 109,00zł.
3. Wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 37 011,00zł.
4. Zabezpieczono zaległości podatkowe na nieruchomości dłużnika w kwocie 62 890,00zł
poprzez wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.
5. Sporządzono sprawozdania:
• o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz
sektora finansów publicznych,
• z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego za 2010r.,
• o stanie należności,
• z wykonania dochodów podatkowych,
• o udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2010r.,
• o udzielonej pomocy publicznej w 2010r.,
• rzeczowo – finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku
akcyzowego ( za II półrocze 2010r oraz za rok 2010).
6. Sporządzono informacje o nie udzielonej pomocy w rolnictwie oraz informacje
o nieudzielaniu pomocy w rybołówstwie za miesiąc grudzień 2010r.
7. Zamknięto rok podatkowy 2010.
8. Obecnie trwają prace związane z wymiarem zobowiązania podatkowego na 2011r dla osób
fizycznych oraz analizowane są złożone na 2011r. przez osoby prawne deklaracje na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
9. Zakończono aktualizację Zestawienia Budynków, Mieszkań i Osób oraz mapy w ramach
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 24.01.2011r. podpisano akty notarialne dotyczący zbycia nieruchomości
oznaczonych:
- działka nr 202/2 o pow. 2,19 ha położnej w Siemczynie 45.410,00 zł;
- lokal mieszkalny ul. Moniuszki 30/1 za kwotę 155.485,00 zł po bonifikacie 2.313,58 zł;
- lokal mieszkalny ul. Sikorskiego 41/3 – za kwotę 26.173,23 zł płatne w 40 latach
kwartalnych.
2. W dniu 26.01.2011 r. podpisano akty notarialne dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego ul.
Sikorskiego 2-4/5 i sprostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.
3. Podjęto decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności dla działki nr 319, położonej przy ul. Lipowej 12.
4. Wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną
nr 71 o pow. 0,6440 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka.
5. Wydano 3 decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzającą prawny przebieg granic działek:
- nr 52/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulibórz;
- nr 107/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg;
- nr 113, położonej w obrębie ewidencyjnym Prosino.
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu:
- wydano 10 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydano 9 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydano 8 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stacja bazowa:
W związku z wnioskiem firmy zainteresowanej budową stacji bazowej telefonii komórkowej
na terenie gminy Czaplinek, przygotowano ofertę związaną z dzierżawą nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Czaplinek na potrzeby w/w inwestycji.
Stan prawny nieruchomości stanowiących Rodzinne Ogródki Działkowe:
Na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego udzielenia informacji o stanie
prawnym nieruchomości stanowiących Rodzinne Ogródki Działkowe na terenie gminy
Czaplinek dokonano analizy stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład ROD
„Wisienka” oraz ROD im. Adama Mickiewicza. Informację w powyższej sprawie przekazano
Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
Oferty inwestycyjne:
W ramach współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego – Zarządzającym Słupską
Specjalną Strefą Ekonomiczną, z którą gmina Czaplinek prowadzi współpracę w zakresie
promocji terenów inwestycyjnych, przygotowano i przekazano oferty inwestycyjne dotyczące
nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie pod działalność przemysłową.
Jednocześnie w najbliższym czasie oferta zostanie uzupełniona o działki gruntu stanowiące
własność gminy Czaplinek przeznaczone pod budowę marketu oraz działki gruntu
przeznaczone pod usługi turystyki.
Zabezpieczenie terenu części działki nr 386 w miejscowości Głęboczek na potrzeby
szlaku kajakowego im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły:
Działka nr 386 stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych. W ubiegłym roku gmina
występowała do Agencji z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości
do zasobu w celu urządzenia na terenie działki bazy turystycznej na potrzeby przebiegającego
tam od dziesięcioleci szlaku kajakowego imienia Ks. Kardynała Karola Wojtyły oraz na
potrzeby lokalnej społeczności.
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W odpowiedzi na wniosek właściciel działki poinformował, że zamierza sprzedać ww.
nieruchomość w drodze przetargu nieograniczonego. Po interwencji Burmistrza Czaplinka
przetarg został odwołany i przesunięty na inny termin. Następnie Burmistrz Czaplinka
zorganizował spotkanie z administratorem Jednostki Gospodarczej Zasobu w Drawsku
Pomorskim w celu wypracowania kompromisu mającego na celu zabezpieczenie terenu na
potrzeby uczestników spływów. Jednocześnie odrzucony został wniosek gminy dotyczący
nieodpłatnego przekazania bądź to całej, lub części działki 386 na rzecz Gminy Czaplinek.
W celu umożliwienia przenoszenia kajaków przez obszar działki nr 386 Burmistrz
Czaplinka oraz Administrator Jednostki Gospodarczej Zasobu ANR w Drawsku Pomorskim
uzgodnili, że podczas sprzedaży nieruchomość zostanie obciążona służebnością osobistą
na rzecz Gminy, która umożliwi przenoszenie kajaków przez uczestników spływów
kajakowych oraz korzystanie z niej w granicach służebności przez turystów pokonujących
piesze szlaki turystyczne. W celu omówienia formalno – prawnych możliwości ustanowienia
służebności dla obszaru działki nr 386 odbyło się spotkanie kierownika referatu planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami z notariuszem, która potwierdziła możliwość
obciążenia działki nr 386 służebnością osobistą będącą gwarancją zabezpieczenia części
terenu działki na cele spływów kajakowych oraz uprawiania turystyki.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Procedura planistyczna mająca na celu uchwalenie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów :
- ulicy Zbożowej i Jeziornej,
- ulicy Polnej i Szczecineckiej,
- ulicy Żuławskiej i Leśników,
znajduje się w fazie opiniowania i uzgadniania projektów zmian miejscowego planu przez
właściwe organy i instytucje w najbliższym czasie projekty zmian miejscowego planu będą
przedmiotem opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.
Prace planistyczne – obręb ewidencyjny Sulibórz:
W związku z pracami planistycznymi mającymi na celu sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Sulibórz Burmistrz wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsko Pomorskim w celu uzgodnienia
szczegółowości oraz stopnia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu
dla w/w obszaru.
Spotkanie w sprawie linii wysokiego napięcia GPZ 110:
Dnia 12 stycznia br. miało miejsce spotkanie Zastępcy Burmistrza z przedstawicielem firmy
Enea S.A., firmy Energioprojekt Kraków oraz firmy Eltel w sprawie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 KV
Czaplinek – Mirosławiec. Rozmowy dotyczyły sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta tj. od stacji
transformatorowej wzdłuż gruntów rolnych w kierunku granicy miasta przy wyjeździe
w kierunku na Mirosławiec.
Rada Miejska w Czaplinku na mocy uchwały Nr LIX/489/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
wyraziła wolę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które
nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy – architekta, który podejmie się wykonania powyższego
zadania.

8

W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. W dniu 31grudnia/1 stycznia odbyło się uroczyste powitanie Nowego Roku, gromadząc
blisko 300 osób. Tuż przed północą złożyłem życzenia dla mieszkańców i uczestników
zabawy. Nowy Rok uczestnicy powitali przy pokazie sztucznych ogni, który poprowadzili
strażacy z OSP w Czaplinku.
2. W dniu 9 stycznia br. w hali widowiskowo-sportowej po raz XIX zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Podczas akcji wspólnymi siłami udało się zebrać kwotę 13.891,14 zł.
Równorzędnie na stornie internetowej Czaplinka odbywała się licytacja przedmiotów
ufundowanych przez lokalnych przedsiębiorców, lokalnych artystów oraz organizacje
pozarządowe.
3. W dniach 21-23 stycznia 2011 r. Gmina Czaplinek po raz pierwszy uczestniczyła
w niemieckich Targach Viva Touristika&Caravaning w Rostocku. Na targach
prezentowało się około 100 wystawców. W tym roku Gmina przygotowuje się do wzięcia
udziału w następujących targach turystycznych:
Lp.

Nazwa targów

Data

1.

Targi Regionów NA STYKU KULTUR Łódź

25-27 luty

2.

Wiatr i Woda w Warszawie

3 - 6 marzec

3.

ITB Berlin

12-13 marzec

4.

GLOB Katowice

5.

Krakowski Salon Turystyczny

25 – 27 marzec
8-9 kwiecień

4. W dniu 5 lutego odbył się V Koncert Noworoczny pt. "Zacznij od Bacha" w wykonaniu
Zbigniewa Wodeckiego i orkiestry Filharmonii Koszalińskiej.
5. Przygotowano podziękowania dla rodziny Państwa Fujarskich za promocję Gminy
Czaplinek na targach Grune Woche w Berlinie, którzy promowali markę Miody
Drahimskie oraz ofertę turystyczną Gminy Czaplinek.
6. Przygotowano podziękowania dla Pana Roberta Patrzyńskiego, nauczyciela Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, opiekuna grypy uczniów, którzy utworzyli stronę
internetową promująca Gminę Czaplinek. www.e-czaplinek.pl
7. Zatrudniono emerytowaną nauczycielkę do pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji
z miejscowości Sikory.
W zakresie kultury fizycznej:
Zatrudniono opiekuna lodowiska, którego zadaniem jest utrzymanie porządku na
nowoutworzonym lodowisku.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek w ramach programu „Pożyteczne Ferie 2011” ogłoszonego przez
Fundację Wspomagania Wsi złożyła 12 wniosków, z których 12 otrzymało dofinansowanie.
Ogółem Fundacja pozytywnie rozpatrzyła 152 wnioski, w tym z województwa
zachodniopomorskiego 35. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które
zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny,
atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.
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lp.

Organizacja

Tytuł projektu

Wysokość
dotacji

1

Rada Sołecka w Byszkowie

Ferie z zajączkiem

2.000,00

2

Rada Sołecka w Czarnym
Wielkim

Bądźmy razem

2.000,00

3

Rada Sołecka w Machlinach

Pomoc sąsiedzka łączy pokolenia

2.000,00

4

Sołectwo Broczyno

Redakcja z sercem

2.000,00

5

Sołectwo Czarne Małe

Pomocna dłoń dla sąsiada - Czarne Małe
2011

2.000,00

6

Sołectwo Kluczewo

Choć ferie teraz mamy chętnie innym
pomagamy

2.000,00

7

Sołectwo Łąka

Troskliwi animalsi

2.000,00

8

Sołectwo Piaseczno

Sąsiad nie jest mi obojętny - Piaseczno 2011

1.800,00

9

Sołectwo Prosinko

Śpiewać każdy może ...

2.000,00

10

Sołectwo Rzepowo

Wszystkie babcie nasze są

2.000,00

11

Sołectwo Siemczyno

Już nigdy nie będziecie samotni

2.000,00

12

Sołectwo Sikory

Nieznane tradycje naszych dziadków

2.000,00

Razem

23.800,00

Obecnie trwają prace organizacyjne nad realizacją projektów „Pożyteczne ferie”, których
realizacja finansowana jest ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Projekty te będą
realizowane w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych.
2. Gmina Czaplinek we współpracy z sołectwami złożyła 4 wnioski w ramach Programu
Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ". Głównymi celami
Programu Wspierania Aktywności Lokalnej są:
•
•
•
•
•

rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie
lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć/projektów realizowanych głównie przez wiejskie
organizacje pozarządowe;
stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji integracji
społecznej i zawodowej, w tym m.in. propagowanie i wspieranie działań w oparciu
o środki funduszy sołeckich;
wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się
o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii
Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego;
pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami
pozarządowymi;
promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów
wiejskich.

Organizacja
Rada sołecka w Żelisławiu
Rada sołecka w Ostrorogu
Rada sołecka w Trzcińcu
Rada sołecka w Broczynie

Tytuł projektu
Warsztaty teatralne – Ogień i Ziemia
„Odnajdywanie tradycji odpustowo-jarmarcznych pod
patronem Św. Antoniego”
Odkrywając talent
Spotkajmy się w świetlicy

Wysokość
dotacji
10.000 zł
12 .500 zł
7.375 zł
13.320 zł
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W dniu 13 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat
omówienie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania
ustalono również harmonogram kolejnych spotkań:
- 24 stycznia 2011 r.
- 25 stycznia 2011 r.
- 26 stycznia 2011 r.
2. W dniu 14 stycznia 2011 r. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2011
roku.
W 2011 roku z budżetu Gminy Czaplinek będą wspierane następujące zadania:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
Termin składania ofert mija 4 lutego 2011 r.
3. W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Gmina Czaplinek zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania
reprezentantów swoich organizacji/podmiotów do udziału w pracach komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert Gminy Czaplinek realizowanych w trybie
ww. ustawy w roku 2011.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej lub w Referacie Turystki i Promocji
Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Złożone wnioski o dofinansowanie:
1. „ DNI CZAPLINKA - ŚWIĘTO MIAST PARTNERSKICH”- organizacja seminarium
historycznego oraz wydanie przewodnika promującego Gminę Czaplinek i jej niemieckich
partnerów - to tytuł projektu jaki został przygotowany do konkursu grantowego Fundacji
Współpracy Polsko - Niemieckiej. Wnioskowana wartość projektu wynosi 40 200 złotych.
2. Na organizację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej Dni Czaplinka został również
złożony wniosek do programu unijnego Town Twinning (Miasta Bliźniacze). Wartość
projektu wynosi 10 000 Euro.
3. We współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta AMETYST – Sekcja rodzin osób
niepełnosprawnych został przygotowany projekt zakładający realizacje cyklu działań
adresowanych do osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czaplinek. W przypadku
otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany od 1 maja 2011 do 31 grudnia
2012. Projekt zakłada realizację systemowych działań, których głównym celem jest
integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz poprawa stanu psychicznego osób
niepełnosprawnych. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez realizację następujących
działań:
a) Organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych dla rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych (1x w kwartale spotkanie z psychologiem - 2
godziny);
b) Organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych dla dzieci i osób
niepełnosprawnych ( 1 x w miesiącu warsztaty z psychologiem - 2 godziny);
c) Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dzieci i osób niepełnosprawnych ( prowadzenie
rehabilitacji ruchowej 2 razy w tygodniu po 3 godziny);
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d) Prowadzenie terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej dla dzieci i osób
niepełnosprawnych ( prowadzenie terapii 1 raz w tygodniu po 4 godziny);
e) Prowadzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych ( zatrudnienie opiekuna świetlicy,
4 razy w tygodniu po 2 godziny);
f) Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i osób
niepełnosprawnych (Dzień Dziecka - czerwiec, Wigilia Bożego Narodzenia - grudzień,
Festyn Integracyjny – maj, Wyjazd nad morze - lipiec, Organizacja spotkania
integracyjnego dla Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu drawskiego- wrzesień);
g) Zakup sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Wartość realizacji projektu na rok 2011 wynosi 95 000 złotych.
4. Do kwietnia 2011 roku potrwa realizacja projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy
Czaplinek” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach
projektu Gmina Czaplinek promuje swoją ofertę turystyczną na imprezach targowych
w kraju i za granicą.
W ramach projektu został rozliczony V wniosek o płatność, obejmujący okres lipiecwrzesień 2010, w trakcie przygotowania jest kolejny wniosek, obejmujący ostatni kwartał
2010 roku.
W ramach projektu w dniu 5 lutego 2011 r. przeprowadzono kolejną akcję promocyjną
pod nazwą „Koncert Noworoczny”, podczas którego wystąpił zespół Filharmonii
Koszalińskiej a towarzyszył mu Zbigniew Wodecki.
5. W trakcie przygotowywania jest wniosek do programu „Sport Wszystkich Dzieci”
na zatrudnienie animatora – osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportoworekreacyjne na obiekcie boiska sportowego, powstałego w wyniku realizacji projektu
Moje boisko ORLIK 2012.
6. Burmistrz Czaplinka dokonał zgłoszenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
oraz Pani Małgorzaty Hałuszczyk - nauczyciela języka niemieckiego do wyróżnienia
z okazji jubileuszu 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
za zaangażowanie się w polsko - niemiecką wymianę.
Wyróżnienie dla osób indywidualnych przyznawane są osobom, które w minionych
latach swoim zaangażowaniem szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskoniemieckiej wymiany młodzieży. Tych, którzy od wielu lat niestrudzenie aranżują
spotkania, inicjują i rozwijają nowe partnerstwa, dzięki którym młodzi Polacy i Niemcy
mają szansę bliżej się poznać i zaprzyjaźnić.
Wyróżnienie dla partnerstw mają wyróżnić udane partnerstwa szkół i organizacji
pozaszkolnych z obu krajów. Przede wszystkim te, które powstały w ostatnich 20 latach,
a ich wynikiem są wspólnie wypracowane projekty poświęcone ważnym, zaangażowanym
tematom, i którym nadal udaje się zmotywować młodzież do spotkania z rówieśnikami
i ich rzeczywistością.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W dniach 24-26 stycznia 2011 r. zostały przeprowadzone badania mammograficzne dla
kobiet. Badania były prowadzone w mammobusie, przez Centrum Diagnostyki i Usług
Medycznych w Gdańsku.
2. Do Starosty Powiatu Drawskiego złożono roczne sprawozdanie z realizacji programów
zdrowotnych oraz planowanych do realizacji w 2011 roku adresowanych do mieszkańców
naszej Gminy.
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W zakresie przedsiębiorczości:
Do konkursu gospodarczego Powiatu Drawskiego „BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FIRMA ROKU 2010″ Gmina Czaplinek zgłosiła następujące firmy w następujących
kategoriach:
- BÓBR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SEKTORZE PRODUKCYJNYM:
Kabel-Technik-Polska Spółka z o.o.
- BÓBR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SEKTORZE USŁUGOWYM:
METAMORFOZA - Centrum zdrowia i urody. Paulina Rogowska
- BÓBR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SEKTORZE HANDLOWYM:
Sklep Delikatesy „Janina” Janina Giesko .
Przedsiębiorstwo Handlowe WABI Market Beata i Jan Wawrzyńczak.
W zakresie oświaty:
1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr
213, poz. 1650) nakłada na organy prowadzące szkoły nowy obowiązek, zgodnie z którym
w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką
samorządu terytorialnego (gmina) przeprowadza analizę poniesionych w danym roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W danym roku gmina ustala
kwotę różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia dla
nauczycieli, a wysokością średnich wynagrodzeń osiągniętych przez tę grupę zawodową.
W przypadku kiedy wydatki poniesione na wynagrodzenia są mniejsze od wysokości średnich
wynagrodzeń, wówczas gmina zmuszona jest do wypłaty jednorazowego dodatku w tej grupie
awansu zawodowego nauczycieli, gdzie średnie wynagrodzenia nie zostały osiągnięte.
W terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał
analizie, gmina sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które przekazuje w terminie 7 dni od jego
sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki
samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom
zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
W Gminie Czaplinek analiza wynagrodzeń została przeprowadzona. W roku 2010 średnie
wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte.
2. W dniu 28 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie Burmistrza ze Związkami
Zawodowymi Nauczycieli. Zarząd Oddziału ZNP w Czaplinku złożył na ręce Burmistrza
postulaty zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Czaplinek w zakresie
wysokości dodatku motywacyjnego, dodatku za wychowawstwo i wysokości stawek za
godzinę realizowanych zajęć pozalekcyjnych płatnych przez Gminę.
3. Dnia 31 stycznia 2011 roku Gmina Czaplinek złożyła ofertę do Ministerstwa Edukacji
Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Żyj z pasją” - Program wspierania
uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, moduł II - systemowe działania
skierowane do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wynikającym
z eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, w tym ze środkami zastępczymi
określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz.1485, z późn. zm.) tzw. „dopalaczami” pn. „Wiatr w Żaglach – dopalaczom nie”, którego
głównym celem projektu będzie wyeliminowanie negatywnych zachowań wśród dzieci
i młodzieży niedostosowanych społecznie, mających kontakt z substancjami
psychoaktywnymi z terenu miasta i gminy Czaplinek. Projekt zakłada realizację szereg zadań
w okresie od 15 kwietnia do 30 września 2011 roku. Wnioskowana dotacja to 79.790,00
złotych. Koszt całkowity projektu – 91.090,00 złotych. Wyniki konkursu MEN opublikuje
do dnia 20 marca 2011 roku.
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W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
W styczniu bieżącego roku przydzielono lokale:
• socjalny w drodze zamiany położony w Czaplinku przy ul. Mickiewicza 3 w celu
polepszenia warunków mieszkaniowych dla niepełnosprawnego dziecka,
• komunalny położony w Czaplinku przy ul. Jeziornej 46, dla osoby umieszczonej na
liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu,
• komunalny położony w Czaplinku przy ul. Jagiellońskiej 2 w drodze zamiany lokalu
z mniejszego na większy.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 18 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Od 17 stycznia br. trwają wybory do organów samorządu w gminie – sołectwach.
Wybieramy sołtysów i rady soleckie. Do 3-go lutego br. zebrania odbyły się w 13
sołectwach. Zmiana sołtysa nastąpiła w 7 sołectwach.
3. Przekazano dla sołtysów i zainteresowanych rolników informacje dotyczące
IX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz planowanych
szkoleniach dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zaplanowanych w 2011r.
przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, na które już
przyjmowane są zgłoszenia.
4. Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych w dniu 03 kwietnia 2011r. Zadaniem gminy jest m.in.
właściwe i terminowe sporządzenie spisów członków ZIR, uprawnionych do udziału
w głosowaniu, przygotowanie lokalu wyborczego oraz zapewnienie obsługi technicznej
Komisji Wyborczej w dniu wyborów.
W sprawach organizacyjnych:
1. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej:
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2010 r.,
w dniu 6 marca 2010 r., w okręgu wyborczym nr 1 odbędą się wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej w Czaplinku, w których wybiera się jednego radnego. Przygotowano
obwieszczenie Burmistrza Czaplinka z dnia 13 stycznia 20011 r. o granicach i numerze
okręgu oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
w Czaplinku zarządzonych na dzień 06 marca 2011 roku. Siedzibą Miejskiej Komisji
Wyborczej w Czaplinku jest budynek Urzędu Miejskiego w Czaplinku – sala narad.
SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZAPLINKU

LP.

1.

IMIĘ I NAZWISKO

ZOFIA CZERNIAWSKA

PEŁNIONA FUNKCJA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

TERESA JADWIGA KOŁACZ

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI

3.

STANISŁAWA CHAMARCZUK

CZŁONEK

4.

MARCELINA WERONIKA
MASTALISZ

CZŁONEK
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5.

KATARZYNA MONIKA MAZUREK

CZŁONEK

6.

WIESŁAW GIWOJNO

CZŁONEK

7.

DOMINIKA MAGDALENA
ROGOWSKA

CZŁONEK

Miejska Komisja Wyborcza w Czaplinku w okręgu Nr 1 zarejestrowała 6 list kandydatów
na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku, zarządzonych
na dzień 6 marca 2011 r.:
Lista nr 1 – KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA
KRĘŻEL Marcin, lat 29, zam. Czaplinek
Lista nr 2 – KWW BEZPIECZNY CZAPLINEK
MIKULSKI Jacek Andrzej, lat 42, zam. Czaplinek
Lista nr 3 – KWW CHĘTNI DO PRACY
SMYK Sabina Stanisława, lat 51, zam. Czaplinek
Lista nr 4 – KWW ANDRZEJA POLEWACZA
POLEWACZ Andrzej, lat 53, zam. Czaplinek
Lista nr 5 – KWW CZAPLINEK RAZEM
ZALIPSKI Marian, lat 57, zam. Czaplinek
Lista nr 6 – KWW MŁODZI DLA WAS
BIEGAJŁO Erwin Piotr, lat 31, zam. Czaplinek.

2.

3.

4.
5.
6.

Przygotowano obwieszczenie Burmistrza Czaplinka z dnia 28 stycznia 2011 roku
o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku
zarządzonych na dzień 06 marca 2011 roku. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest
budynek Gimnazjum w Czaplinku ul. Słoneczna 27. Lokal wyborczy czynny będzie
od godz. 800- 2200.
W dniu 5 stycznia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli
samorządu lokalnego z terenu diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z Biskupem
Edwardem Dajczakiem, które odbyło się w Koszalinie.
W dniu 13 stycznia br. uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu Starosty, Burmistrzów
i Wójtów Powiatu Drawskiego, który odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim. Przedmiotem posiedzenia Konwentu m.in. było:
 prezentacja internetowego dostępu do ewidencji gruntów i budynków oraz innych
danych przestrzennych posiadanych przez Starostwo i Gminy powiatu drawskiego
wraz z możliwością prowadzenia przez Gminy ewidencji ulic i adresów w systemie
teleinformatycznym, przedstawiona przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.;
 informacja na temat bezrobocia w powiecie na koniec roku 2010 oraz środków
Funduszy Pracy na 2011 r.;
 wspólne inwestycje drogowe z Zarządem Dróg Powiatowych w 2011 r.;
 współdziałanie z Agencją Nieruchomości Rolnych;
 wstępna informacja w zakresie możliwości i zasad współpracy między samorządami
w 2011 r. oraz w okresie całej kadencji.
W dniu 18 stycznia 2011 r. uczestniczyłem w Posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSPRP
w Czaplinku.
W dnu 19 stycznia br. uczestniczyłem w naradzie rocznej podsumowującej pracę policji
Powiatu Drawskiego w 2010 r., która odbyła się w Drawsku Pom.
W dniu 21 stycznia br. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w obchodach III
rocznicy katastrofy samolotu transportowego CASA pod Mirosławem.
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7. W dniu 4 lutego 2011 r. z Zastępcą Burmistrza uczestniczyliśmy w uroczystościach
przekazania obowiązków Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. W obecności Dowódcy 12 Szczecińskiej
Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego gen. dyw. Marka
Tomaszyckiego pełniący obowiązki dowódcy ppłk dypl. Piotr Trytek przekazał
dowodzenie płk dypl. Mirosławowi Polasikowi, który objął stanowisko zastępcy dowódcy
brygady. Podczas spotkania uzgodniliśmy współpracę Gminy Czaplinek z 2 Brygadą
Zmechanizowaną Legionów w Złocieńcu.
Razem z Zastępcą Burmistrza przyjęliśmy 152 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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