INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 19 marca do 04 maja 2011 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 17 zarządzeń:
1. w sprawie przejęcia w roku 2011 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji (sieci wodociągowej w ulicy Długiej, Drahimskiej i Rzecznej
w Czaplinku oraz sieci wodociągowej na trasie Czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia
i Prosinko – Prosinko Kolonia);
2. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 rok;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (1 działka pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z rzemiosłem i drobną produkcją,
1 działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną);
4. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (zmiana
wyceny lokalu);
5. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek
za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok;
6. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste (9 lokali mieszkalnych do sprzedaży dotychczasowym
najemcom, 1 działka pod lokalem mieszkalnym do oddania w użytkowanie wieczyste
dotychczasowemu najemcy);
8. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 30 marca 2010 r.
i Zarządzenia Nr 21/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (zmiana wyceny
działek);
9. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 19 działek
na cele rolne, 10 działek pod budowę stacji telefonii cyfrowej, 1 działka pod budynek
gospodarczy, 1 działka pod garaż);
10. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste (zmiana wyceny lokalu);
11. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej
do wybrakowania znajdującej się w zasobach Archiwum zakładowego w Urzędzie
Miejskim w Czaplinku w składzie:
1) Sekretarz Gminy – Katarzyna Szlońska,
2) Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego – Małgorzata Gozdek,
3) Podinspektor ds. organizacyjnych, archiwista zakładowy – Marcelina Mastalisz;
12. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/U/2011 Burmistrza Czaplinka z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. informacji turystycznej i marketingu
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (zmieniono skład Komisji rekrutacyjnej). Powołano
komisję w składzie:
1) Katarzyna Szlońska (Sekretarz Gminy) – Przewodnicząca komisji,
2) Małgorzata Fedorowiat – Nowacka (Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Gospodarczego) – członek komisji,
3) Barbara Dąbrowska – Łątkowska (Inspektor ds. oświaty) – członek komisji,

4) Manuela Nowak (Kierownik Referatu Budżetu i Finansów) – członek komisji,
5) Katarzyna Mazurek ( Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej) – sekretarz komisji;
13. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/U/2011 Burmistrza Czaplinka z dnia 17 marca
2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (zmniejszono skład Komisji rekrutacyjnej o dwóch
członków komisji);
14. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszego referenta
ds. wymiaru podatków lokalnych w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
15. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Młodszy Referent ds. wymiaru podatków lokalnych w Urzędzie
Miejskim w Czaplinku w składzie:
1) Zbigniew Dudor (Zastępca Burmistrza Czaplinka) – Przewodniczący Komisji,
2) Katarzyna Szlońska (Sekretarz Gminy) – członek komisji,
3) Monika Poliwka (Kierownik Referatu Podatków) – członek komisji,
4) Manuela Nowak (Zastępca Skarbnika) – członek komisji,
5) Katarzyna Mazurek (Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej) – sekretarz komisji;
16. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora
ds. organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
17. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. organizacyjnych w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku w składzie:
1) Zbigniew Dudor (Zastępca Burmistrza Czaplinka) – Przewodniczący Komisji,
2) Katarzyna Szlońska (Sekretarz Gminy) – członek komisji,
3) Sylwester Grzybowski (Komendant Straży Miejskiej) – członek komisji,
4) Mieczysław Smyk (Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska) – członek komisji,
5) Katarzyna Mazurek (Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej) – sekretarz komisji;
W zakresie inwestycji:
1. Przebudowa ulicy Wąskiej – II etap.
Przystąpiono do przebudowy ulicy Wąskiej na odcinku 100,00 mb od ul. Drahimskiej
w kierunku jez. Drawsko.
Wykonawcą zadania jest firma „SPYCHMET’ Łukasz Krywulko z m. Borne k/Ostrowic.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni z kamienia
polnego na kostkę betonową starobruk na pow. 438,5 m2, budowę 2 studni chłonnych
z wpustami ulicznymi oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 45 mb.
Termin wykonania robót planowany jest do dnia 31.07.2011r.
2. Budowa zjazdu i miejsc postojowych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.
W dniu 04.04.2011r. wykonawca robót – Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic Zbigniew
Kowalczyk z Czaplinka przystąpił do realizacji zadania pn. „Budowa zjazdu i miejsc
postojowych dla autobusów oraz utwardzenie placu na działce budowlanej nr 521 przy
ul. Pławieńskiej w Czaplinku”. Zadanie współfinansowane jest przez firmę KTP w kwocie
80.000 zł. W wyniku realizacji zadania zostaną wykonane trzy zatoki postojowe dla
autobusów o szerokości 3,00 m i długości 19,00m z kostki betonowej polbruk, przebudowany
zostanie istniejący chodnik przy zatokach na chodnik o nawierzchni z kostki polbruk, zjazd
publiczny o szerokości 5,00 m na działkę budowlaną nr 521 z kostki betonowej typu polbruk
oraz utwardzenie placu o pow. 1690,0 m2 wielootworowymi płytami żelbetowymi typu
Jombo i mieszanką mineralną drogową 0-31,5mm.
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Zakończenie robót planowane jest do dnia 15.06.br.
3. Przebudowa ulicy Rzecznej.
Trwa drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na przebudowę nawierzchni
jezdni w ciągu ulicy Rzecznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę nawierzchni
ulicy na nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk na pow. 867,0m2 z wydzieleniem pasa
jezdnego i ciągu pionowego zarówno różnicą wysokości jak i kolorem kostki oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej o długości 129,0 mb.
W pierwszym postępowaniu z terminem składania ofert do dnia 14.04.br. nie wpłynęła
żadna oferta. Ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony z terminem składania ofert na dzień
04.05.2011r.
4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na Osiedlu Kwiatowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy
robót I etapu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Kwiatowym.
Wykonawcą została firma „INSTAL” s.c. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bożena
i Władysław Sałyga, Maciej Sałyga z Wałcza, za kwotę 275.039 zł. Termin wykonania robót
I etapu upływa 30.09.2011r.
W ramach I etapu sieć wod.-kan. zostanie wykonana w ulicy Różanej i Kalinowej, przy czym
sieć wodociągowa w ulicy Kalinowej zostanie wykonana na odcinku od ul. Różanej
do ul. Jaśminowej.
5. Sieć wodociągowa w m. Kuźnica Drawska.
W trakcie opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej o długości
2250 mb wraz z dziesięcioma przyłączami do nieruchomości w m. Kuźnica Drawska.
Wykonawcą projektu jest firma „BIOMASTER” Projektowanie i Konsulting Andrzej
Masternak z Zielonej Góry, wybrana jako najkorzystniejsza z 15 firm, które złożyły swoje
oferty na wystosowane przez Gminę zaproszenie do składania ofert.
W dniu 25.03.2011r. podpisano umowę z wykonawcą za kwotę 11.685 zł. z terminem
wykonania do 30.06.br.
6. Remonty dróg gruntowych na terenie gminy Czaplinek.
Podpisano umowę z Zakładem Remontu Dróg, Mostów i Ulic, Zbigniew Kowalczyk,
ul. Wasznika 13, 78-550 Czaplinek na wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie
gminy Czaplinek. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania.
W oparciu o posiadane możliwości finansowe Gminy wykonywane są remonty dróg
gruntowych gminnych w m. Drahimek, Żerdno, Prosino, Żelisławie, Głęboczek. Piaseczno,
Niwka, Miłkowo i Karsno.
Planowany termin realizacji wszystkich remontów do 30.06.2011r.
7. Budowa boisk sportowych Orlik 2012.
W kwietniu 2011 r. wznowione zostały roboty budowlane związane z budową kompleksu
boisk sportowych Orlik 2012. Roboty budowlane związane są z pracami wykończeniowymi
w zakresie nawierzchni boisk i pozostałych elementów zagospodarowania terenu wokół
boisk, stanowiących elementy projektu, w tym trybun, platformy dla niepełnosprawnych
i parkingu przy boiskach wraz ze zjazdem na teren boisk i elementami małej architektury.
Ponadto rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z przebudową drogi dojazdowej
do kompleksu boisk od strony ul. Wałeckiej wraz z przebudową istniejącego parkingu
i budową nowych miejsc parkingowych oraz przebudową i rozbudową chodnika. Planowane
zakończenie prac związanych z drogą dojazdową planowane jest do końca sierpnia 2011 r.
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W celu zabezpieczenia powstającej infrastruktury przed zdewastowaniem na terenie boisk
i wokół nich instalowany jest system monitoringu wizyjnego.
W dniu 15 kwietnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych
wybudowanych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Do użytku mieszkańcom
gminy Czaplinek przekazany został obiekt składający się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią trawiastą oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki ręcznej i siatkowej
z nawierzchnią tartanową. Obiekt znajduje się w ogrodzeniu o wys. 4 m, jest oświetlony
8 masztami oświetleniowymi, wyposażony jest w bramki do piłki nożnej, konstrukcje
do koszykówki, piłki siatkowej, bramki do piłki ręcznej i piłkochwyty.
W dniu 14.04.2011 r. przesłany został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o zaliczkę
w kwocie 82.767,98 zł na realizację płatności w ramach projektu pn. „Budowa boisk
sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu
i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”.
8. W dniu 05.04.2011 r. Burmistrz Czaplinka wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o uzgodnienie propozycji zmiany w
projekcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę
nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej” polegającej na odsunięciu
jezdni ul. Akacjowej o dodatkowe 3 m od budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 1. Wniosek
jest w trakcie rozpatrywania.
W dniu 13.04.2011 r. przesłany został do Urzędu Marszałkowskiego kwartalny wniosek
sprawozdawczy z realizacji ww. projektu.
9. Remont drogi Pławno-Żelisławie.
Na wniosek Gminy Czaplinek Nadleśnictwo Świerczyna w miesiącu maju wykona remont
drogi gminnej Pławno – Żelisławie, która została zniszczona w czasie wywozu drewna
z obszarów leśnych.
10. Sieć wodociągowa w ulicy Pięciu Pomostów.
Zakończono roboty związane z budową sieci wodociągowej wraz z 8 przyłączami do granicy
działek w ul. Pięciu Pomostów. W dniu 19 kwietnia br. dokonano odbioru końcowego robót.
11. W marcu wykonane zostały prace związane z wycinką 9 szt. i pielęgnacją 28 szt. drzew,
zgodnie z zatwierdzonym planem wycinki i pielęgnacji na rok 2011, w m. Karsno, Psie
Głowy, Niwka, Stare Drawsko oraz na terenie miasta przy ulicy Leśników, Dworcowej,
Studziennej, Pławieńskiej.
Wykonawcą tych prac był Zakład Usług Leśnych Tadeusz Szpytma, Stare Worowo 1/4,
78 – 523 Nowe Worowo.
W zakresie podatków:
1. Wydano 24 zaświadczenia, w tym 16 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 8 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 14 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
1250,00zł.
3. Wysłano 425 upomnienia na łączną kwotę 153 963,60zł.
4. Dokonano zgłoszenia zaległości ciążących na dłużnikach w związku z licytacją
nieruchomości dłużników przez Komornika Sądowego w Drawsku Pomorskim w łącznej
kwocie 132 434,40zł.
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5. Wydano decyzję w zakresie odroczenia terminu płatności I i II raty podatku
od nieruchomości oraz decyzję w zakresie umorzenia I raty łącznego zobowiązania
pieniężnego za 2011r.
6. Sporządzono informację o nie udzielonej pomocy w rolnictwie oraz informację
o nieudzielaniu pomocy w rybołówstwie za miesiąc marzec 2011r.
7. Wydano 126 decyzji ustalających limit za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
i określających zwrot ww. podatku w I półroczu 2011r.
8. Sporządzono wniosek o przekazanie kwoty dotacji na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych.
9. Sporządzono sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu podatków oraz
o stanie należności za I kwartał 2011r.
10. Sporządzono roczne sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
za 2010r.
11. Rozliczono i naliczono prowizję dla sołtysów z tytułu zainkasowania I raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.
12. Udzielono 3 zwolnień w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów
na utworzenie i powiększenie gospodarstwa rolnego.
13. Odprowadzono do Izb Rolniczych 2% podatku rolnego z tytułu I raty w kwocie
3 863,95zł.
14. Dokonano zgłoszenia w systemie SHRIMP o udzieleniu pomocy publicznej w postaci
odroczenie terminu płatności.
15. Wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia
podatku od nieruchomości z uwagi na złożenie wniosku przez osobę nie będącą stroną.
16. Wydano 5 decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe za lata: 2006 - 2010, 2009 2011 i za 2010r.
17. Wydano 4 decyzje zmieniające zobowiązanie podatkowe za 2010r.
18. Wszczęto postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego za lata 20062010, 2009 – 2011 i za 2010r.
19. Wydano 4 decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków
transportowych za 2011r.
20. Dokonano spisu osób bezdomnych z terenu Gminy Czaplinek.
21. Sporządzono meldunek o gotowości przystąpienia do Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011.
22. Zawiadomiono Komendanta Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Czaplinku
o rozpoczynającym się Spisie Powszechnym.
23. Obecnie trwają prace spisowe rachmistrzów w terenie polegające na przeprowadzania
badania reprezentacyjnego wśród losowo wybranych mieszkańców Gminy Czaplinek.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Na okres 3 miesięcy tj. od 11.04.2011r. do 11.07.2011r. w ramach prac interwencyjnych
zatrudniono 10 osób w ZGK w Czaplinku. Pracownicy będą wykonywali głównie prace
w zieleni miasta tj. koszenie terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, prace
remontowe i porządkowe w infrastrukturze komunalnej.
W związku z wyjątkowo małymi środkami finansowymi jakimi dysponuje Powiatowy
Urząd Pracy w b.r. na ten cel po upływie okresu zatrudnienia w/w osób – 5 osób zostanie
zatrudnionych na następny okres 3 miesięcy, ale w całości na koszt Urzędu Miejskiego.
2. W zakresie Prac Społecznie Użytecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Drawsku Pomorskim również na ten cel jest mniej środków w stosunku do 2010 r.
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W związku z powyższym porozumienie w tym zakresie pomiędzy Gminą Czaplinek
a Powiatem Drawskim podpisane zostało nie na cały 2011r., a tylko na okres
od 10.01.2011r. do 31.03.2011r. na 40 osób. Następnie podpisano aneks
do w/w porozumienia na okres 3 miesięcy od 01.04.2011r. do 30.06.2011r. również na 40
osób. Prace Społecznie Użyteczne wykonują osoby w wymiarze czasowym 40 godzin
miesięcznie w rozbiciu na 10 godzin tygodniowo, wyznaczone przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej i skierowane przez Urząd Pracy.
W zakresie ochrony środowiska:
Złożony przez Gminę Czaplinek wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na modernizację ścieżki przyrodniczej Wyspa Bielawa
otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.000 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 25830 zł.
W ramach realizacji projektu zostaną wykonane 3 nowe tablice edukacyjne, 20
kierunkowskazów, 5 koszy na śmieci, 10 ławek, odnowione zostaną elementy infrastruktury:
wiaty, wieża widokowa. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie 2000 egzemplarzy folderu
turystycznego na temat ścieżki przyrodniczej i 1000 egzemplarzy wkładki do gazety lokalnej
na temat walorów przyrodniczo – turystycznych Wyspy Bielawy. Głównym partnerem Gminy
przy niniejszym projekcie jest Stowarzyszenie Park Bielawa.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 21 kwietnia 2011 r. podpisano akt notarialny dotyczący przekazania
w użytkowanie na czas nieokreślony dla Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców nieruchomości położonej przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku, oznaczonej
działkami nr 21/1 o pow. 3,4520 ha i 21/3 o pow. 5,0049 ha, będącej terenem ogrodów
działkowych użytkowanych przez byłych pracowników PGR.
Przedmiotowa nieruchomość od dnia 21.04.2011 r. stała się częścią Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Wisienka”.
2. W dniu 27 kwietnia 2011 r. podpisano akt notarialny na kwotę 26.250,00 zł netto
dotyczący zbycia nieruchomości oznaczonej nr 384 o pow. 0,1151 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 16.
3. Ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 79/4 o pow. 0,1344 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, Nr KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 42.900,00 zł;
 oznaczonej nr działki 79/5 o pow. 0,1148 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, Nr KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 36.600,00 zł;
 oznaczonej nr działki 79/6 o pow. 0,1146 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, Nr KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 36.600,00 zł;
 oznaczonej nr działki 79/7 o pow. 0,1145 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, Nr KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 36.500,00 zł;
 oznaczonej nr działki 79/8 o pow. 0,1283 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, Nr KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 40.900,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2011 r o godz. 10.00 w siedzibie UM w Czaplinku.
4. Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat nieruchomości położone w Czaplinku przy ul. Kasztanowej:
 oznaczonej działką nr 270 o pow. 0,0554 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 23A, KW 18120. Cena wywoławcza 19.196,00 zł netto;
 oznaczonej działką nr 271 o pow. 0,0538 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 23B, KW 18120. Cena wywoławcza 18.642,00 zł netto;
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 oznaczonej działką nr 272 o pow. 0,0538 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 23C, KW 18120. Cena wywoławcza 18.642,00 zł netto;
 oznaczonej działką nr 274 o pow. 0,0538 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 23E, KW 18120. Cena wywoławcza 18.642,00 zł netto;
 oznaczonej działką nr 275 o pow. 0,0539 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 23F, KW 18120. Cena wywoławcza 18.676,00 zł netto;
 oznaczonej działką nr 276 o pow. 0,1127 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 23G, KW 18120. Cena wywoławcza 39.051,00 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r o godz. 10.00 w siedzibie UM w Czaplinku.
5. Ogłoszono przetarg na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 459 o pow. 6,5000
ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Przetarg odbył się w dniu 28.04.2011 r.
o godz. 10.00 w siedzibie UM w Czaplinku.
6. Odwołano ogłoszony w dniu 7 kwietnia 2011 r. siódmy ustny przetarg nieograniczony
na zbycie nieruchomości położonych w Czaplinku, Piasecznie i Machlinach. Przetarg
został odwołany ze względu na błędnie podane przeznaczenie nieruchomości.
7. Ogłoszono siódmy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/14 o pow. 0,2040 ha położonej przy ul. Różanej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 38.100,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej przy ul. Kamiennej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 39.650,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 48.900,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 49.800,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW KO1D/00019603/0. Cena wywoławcza 23.500,00 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie UM w Czaplinku.
8. W dniu 19 kwietnia odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 Działki oznaczonej nr 257 o pow. 0,1466 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 1, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 28.500,00 zł netto.
Cena osiągnięta w przetargu 53.500,00 zł netto;
 Działki oznaczonej nr 277 o pow. 0,1835 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 16, KW KO1D/00018120. Cena wywoławcza 31.800,00 zł netto.
Cena osiągnięta w przetargu 39.507,00 zł netto;
 Działki oznaczonej nr 223 o pow. 0,2613 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej
33, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 46.575,00 zł netto. Działka nie została
sprzedana;
 Działki oznaczonej nr 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 3, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 46.575,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
9. Wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności dla działki nr 83, położonej przy ul. Kościuszki 12 w Czaplinku.
10. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział działki oznaczonej:
• nr 273/5 o pow. 0,2885 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy,
• nr 486 o pow. 0,50 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny.
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11. Wydano 2 decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic działki:
• oznaczonych nr 88/3 i 89/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Siemczyno,
• oznaczonej nr 181, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Małe.
W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego:
1. Przygotowano następujące dokumenty:
Lp.
1.

Rodzaj dokumentu
Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
2. Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Wyrysy z miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego
4. Decyzje dotyczące umorzeń prowadzonych postępowań
5. Decyzje o warunkach zabudowy
6. Przekazano do uzgodnień projekty decyzji o warunkach zabudowy
7. Przekazano wnioski do architekta przygotowującego projekty decyzji
o warunkach zabudowy
8. Zawiadomienia:
− o wszczęciu postępowania
− o zakończeniu postępowania dowodowego
− o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
− o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy
9. Postanowienia podziałowe
10. Opinia na temat zgodności z miejscowym planem zagospodarowania
11. Pisma dotyczące uzupełnienia złożonych wniosków

Ilość
7
5
4
4
12
20
15

3
8
1
7
2
2
2

2. Wystąpiono z zapytaniami:
- do autora planu na temat Wabi – Marketu na temat jego opinii dotyczącej możliwości
rozbudowy obiektu handlowego,
- do Samorządowego Kolegium Odwoławczego czy organ wydający decyzje o warunkach
zabudowy powinien traktować kilkanaście wniosków złożonych przez tego samego
wnioskodawcę dla inwestycji w różnych częściach tej samej działki (sprawa
p. Marcewicza) jako jedno postępowanie administracyjne, po przeprowadzeniu, którego
powinna zostać wydana 1 decyzja.
3. Przedłożono do uzgodnień oraz opiniowania odpowiednim instytucjom i organom projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
ewidencyjnym Piaseczno. Projekt miejscowego planu przewiduje wprowadzenie
na w/w terenie funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji
indywidualnej oraz usług turystycznych. Obszar objęty pracami planistycznymi stanowi
przedmiot własności Gminy Czaplinek.
4. W dniach od 11 kwietnia do 4 maja wyłożony jest do publicznego wglądu projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłego lotniska
w Broczynie. Projekt planu miejscowego przewiduje lokalizację na w/w obszarze obok
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, funkcji przemysłowej również funkcję
komunikacji lotniczej, dzięki której możliwe będzie zagospodarowanie terenu na potrzeby
lądowiska. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu w dniu 21 kwietnia, zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbyła się w siedzibie Urzędu
Miejskiego dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Zgodnie
z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
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Uwagi należy składać do Burmistrza Czaplinka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011 r.
5. W związku z toczącymi się pracami planistycznymi na terenie Wyspy Bielawa odbyło się
spotkanie władz Gminy z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
ze Złocieńca oraz przedstawicielami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
i pracownikami Urzędu Miejskiego. Przedmiotem spotkania było wypracowanie
wniosków dotyczących zagospodarowania Wyspy Bielawa. Wnioski zostaną przedłożone
Wykonawcy projektu planu.
6. W związku z przystąpieniem do realizacji przez firmę Enea inwestycji celu publicznego
w postaci budowy napowietrznej linii energetycznej 110 KV łączącej Czaplinek
z Mirosławcem odbyło się spotkanie Burmistrza Czaplinka z przedstawicielami
Inwestora. Podczas spotkania Inwestor przedstawił argumenty dotyczące zasadności
lokalizacji powyższej inwestycji. Formalno – prawna strona przedsięwzięcia wymaga
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii
energetycznej wysokiego napięcia w granicach administracyjnych miasta. W związku
z powyższym przedłożony zostanie Radzie Miejskiej projekt uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
planowanej inwestycji celu publicznego, dzięki której zapewnione zostanie
bezpieczeństwo energetyczne dla miasta.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 20 wniosków dotyczących wydania zezwoleń na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. W dniu 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory do Izby Rolniczej. Do Rady Powiatowej
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z gminy Czaplinek zostali wybrani:
Pan Dariusz Barna – zam. 78-550 Czaplinek ul. Rzeźnicka 9,
Pan Stanisław Kuczyński – zam. Czarne Wielkie 18, 78-550 Czaplinek.
W głosowaniu uczestniczyło 8,49% rolników uprawnionych do głosowania.
3. Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
4. Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe sołectw: Łąka, Pławno, Stare Drawsko, Psie
Głowy.
W zakresie oświaty:
1. Do końca marca 2011 roku przyjmowano podania o przyjęcie dzieci do Przedszkola
w Czaplinku oraz oddziału w Broczynie.
Do Przedszkola w Czaplinku wpłynęło 265 kart. Na 9 godzin zgłoszono:
- dzieci urodzone w 2009 roku – 2,5 latki – 7 kart,
- dzieci urodzone w 2008 roku – 3 latki – 44 kart,
- dzieci urodzone w 2007 roku – 4 latki – 49 kart,
- dzieci urodzone w 2006 roku – 5 latki – 54 kart,
- dzieci urodzone w 2005 roku – 6 latki – 49 kart.
Na 5 godzin zgłoszono:
- dzieci urodzone w 2006 roku – 5 latki – 30 kart,
- dzieci urodzone w 2005 roku – 6 latki – 30 kart,
- dzieci z orzeczeniami – nauczanie indywidualne – 2 karty.
W związku z dużą ilością dzieci oraz faktem, że coraz więcej rodziców chce podjąć
zatrudnienie, Gmina Czaplinek będzie korzystać z dwóch pomieszczeń w Szkole
Podstawowej w Czaplinku oraz w jednym pomieszczeniu po byłym Przedszkolu przy
Szkole Podstawowej, gdzie obecnie znajduje się siedziba „Ametystu”.
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2. Dnia 6 kwietnia br. uczestniczyłem w Radzie Pedagogicznej w Gimnazjum, której
tematem posiedzenia było przeniesienie części oddziałów Gimnazjum do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych. Zamiar Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim nie uzyskał
akceptacji nauczycieli i Związków Zawodowych. W związku z powyższym nie wyraziłem
akceptacji na taki zamiar.
3. Dnia 11 kwietnia
br. spotkałem się z Zarządem Oddziału ZNP
w Czaplinku celem przedyskutowania sprawy podniesienia kwot przeznaczonych na
dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli szkół i przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Czaplinek. Biorąc pod uwagę stan środków
budżetowych oraz konstrukcję budżetu Gminy Czaplinek na rok 2011 niemożliwym jest
wprowadzenie jakichkolwiek podwyżek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w 2011
roku. Kolejne spotkanie zaplanowano na przełomie września i października 2011 roku.
Jego celem będzie omówienie ewentualnych podwyżek wysokości dodatków
do wynagrodzenia nauczycieli oraz zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych
na przyszły rok budżetowy.
4. Dnia 14 kwietnia 2011 roku Gmina Czaplinek złożyła trzy wnioski do Ministerstwa
Edukacji Narodowej z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 na
następujące zadania:
1. Remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku. Kwota wnioskowana
30.000 zł.
2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych II etap oraz przystosowanie
sanitariatów w budynku Gimnazjum w Czaplinku. Kwota wnioskowana 30.000 zł.
3. Remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku. Kwota
wnioskowana 70.000 zł. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach MEN,
rozpatrzenie wniosków nastąpi do końca listopada 2011 roku.
5. W kolejnej edycji rządowego programu "Radosna szkoła" Gmina Czaplinek otrzymała
środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej
w Broczynie w wysokości 6.000,00 złotych.
„Radosna szkoła” to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach podstawowych. W ramach bezzwrotnej pomocy każda
szkoła podstawowa może otrzymać środki finansowe na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie
możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami
rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną;
• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom
podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia
emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej
aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.
6. Dnia 28 kwietnia 2011 roku Gmina Czaplinek złożyła wniosek systemowy
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. Indywidualizacja nauczania
i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek. Projekt zakłada szereg
zajęć będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego,
w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Wnioskowana kwota 175.051,00 złotych na obie szkoły podstawowe. Termin rozpoczęcia
realizacji projektu – wrzesień 2011 rok.
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W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. W dniach 25 - 27 marca br. Gmina Czaplinek uczestniczyła w XVII Międzynarodowych
Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2011
w Katowicach.
2. W dniach 8 - 9 kwietnia 2011 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła 21. Krakowskim Salonie
Turystycznym.
3. W sobotę (tj. 9 kwietnia 2011 r.), przeprowadzona została akcja Sprzątajmy razem
Gminę Czaplinek. W akcji wzięli udział: mieszkańcy, zakłady pracy, sołectwa,
organizacje pozarządowe itp. Akcja miała na celu podniesienie estetyki otoczenia wokół
własnej posesji. Podczas akcji zebrano około 20 m3 śmieci.
4. W dniu 16 kwietnia 2011 r. odbył się V Jarmark Wielkanocny.
5. W dniu 20 kwietnia 2011 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w II Edycji Targów Pracy
i Edukacji w Drawsku Pomorskim.
6. W dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się prelekcja P. Zofii
Snarskiej pt. „AFRYKA NIEZNANA”.
7. Gmina Czaplinek przygotowuje się do uczestnictwa w Pikniku nad Odrą, która odbędzie
się w dniach 7 - 8 maja 2011 r. w Szczecinie.
8. We współpracy z Sołectwem Broczyno trwa realizacja projektu reaktywacji zespołu
ludowego Jarzębiny. Od 1 marca br. trwają próby muzyczne z zespołem pod kierunkiem
Pana Janusza Kucharskiego. Zespół wystąpił podczas Jarmarku Wielkanocnego.
W zakresie kultury fizycznej:
1. Zgłoszono 5 sportowców z naszej Gminy do wyróżnień „ Sportowiec roku 2010”
organizowanego przez Starostę Powiatu Drawskiego: Aleksandra Nowacka - junior,
Karolina Piątkowska - junior, Karolina Pietrzak - młodzik, Paweł Kibitlewski - senior,
Magdalena Cieśla - weteran.
2. Dofinansowano zakup siatek na boiska sportowe w Siemczynie i Machlinach.
W zakresie projektów:
1. Do programu „Pożyteczne Wakacje 2011” współfinansowanym ze Środków Fundacji
Wspomagania Wsi przygotowano wnioski na organizację czasu wolnego dzieciom
z sołectw: Siemczyno, Sikory, Rzepowo, Czarne Wielkie i Machliny. Możliwe jest
uzyskanie dofinansowania do każdego projektu w wysokości 3.000 złotych.
2. W ramach Małych Projektów współfinansowanych z PROW Gmina złożyła 3 wnioski
o dofinansowanie:
a) projekt „Popołudnia z Filharmonią. Aktywizacja kulturalna terenów wiejskich Gminy
Czaplinek”. Wartość projektu 34 014 złotych,
b) organizacja jarmarków odpustowych na terenach wiejskich Gminy Czaplinek. Wartość
projektu 45 642 złotych,
c) reaktywacja zespołu ludowego „Jarzębiny” z Broczyna. Wartość projektu: 40 500
złotych.
3. Do konkursu MSWiA realizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Gmina
zgłosiła projekt „Miasteczko ruchu drogowego”, przy Szkole Podstawowej
w Czaplinku. Szacunkowa wartość projektu wynosi 460 000 złotych.
4. Cztery projekty złożone do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst oraz LOT Czaplinek przeszły pozytywną
ocenę formalną.
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5. Gmina Czaplinek złożyła wniosek do konkursu pn. Najlepsza przestrzeń publiczna
Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego.
6. Gmina Czaplinek przygotowuje projekty do konkursu ogłoszonego przez Fundację
Wspomagania Wsi pn. Pożyteczne Wakacje 2011. Celem konkursu jest umożliwienie
dzieciom, młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich domach, spędzenia tego
czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.
W zakresie ochrona zdrowia:
1. W dniu 5 kwietnia przeprowadzono bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców naszej
Gminy.
2. Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet będą wykonywane w dwóch terminach:
16-17 maja 2011 r. przez firmę FADO Centrum Usług Medycznych w Gdańsku oraz
w dniach 6 - 8 czerwca br. przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.
Mammobus będzie stacjonował przy Ośrodku Zdrowia przy ul. Wałeckiej 54 A.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 22 marca br. uczestniczyłem wraz z Sekretarzem Gminy w Walnym
Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, które odbyło się
w Połczynie Zdroju.
2. 23 marca 2011 r. uczestniczyłem w konferencji prasowej podsumowującej „100 dni pracy
Burmistrza Czaplinka”.
3. W dniu 25 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w zebraniu Przedstawicieli
Przedsiębiorstwa Budownictwa Społecznego, które odbyło się w Tarnowie.
4. W dniu 27 marca br. uczestniczyłem w czacie, w którym udział wzięło 14 osób.
5. W dniu 28 marca 2011 r. uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu z sołtysami,
przewodniczącymi zarządów osiedli, wybranych na kadencję 2011-2015. Na spotkaniu
zapoznano sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli m.in. ze statutem sołectwa,
poinformowano o procedurze obowiązującej przy korzystaniu ze środków finansowych
zaplanowanych w budżecie gminy oraz o zasadach wynajmu świetlic wiejskich.
6. W dniach 29 – 31 marca 2011r. uczestniczyłem w konferencji „Ogólnopolski Kongres
Infrastruktury Sportowej Spała 2011”, który odbyła się w Spale.
7. W dniu 1 kwietnia 2011 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarządu
Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. w Czaplinku.
8. W dniach 7 - 8 kwietnia br. uczestniczyłem w X Konwencie Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Kołobrzegu.
Wśród gości i prelegentów Konwentu, pojawili się m.in. Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Wicewojewoda Zachodniopomorski, Prezes
RIO Józef Chodarcewicz, Dyrektor WUP - Andrzej Przewoda. Na Konwencie, na kolejną
kadencję, przewodniczącym został wybrany Burmistrz Karlina - Waldemar Miśko.
9. W dniu 7 kwietnia 2011 r. Zastępca Burmistrza wraz z p. Markiem Młynarczykiem
Kierownikiem Referatu Inwestycji i Budownictwa, w dniu 7 kwietnia 2011 r.
uczestniczyli w konferencji „Jak zmniejszyć koszty inwestycji samorządowych – formuła
partnerstwa publiczno-prywatnego”, która odbyła się w Poznaniu.
10. 15 kwietnia br. Zastępca Burmistrza Czaplinka Zbigniew Dudor wraz z Kierownikiem
Referatu Spraw Obywatelskich Panią Wiesławą Odważną, złożyli Panu Michałowi
Haracewiat z Siemczyna, z okazji 90 rocznicy urodzin, serdeczne gratulacje oraz
najlepsze życzenia pomyślności i zdrowia.
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11. W dniu 19 kwietnia 2011r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Czaplinek
a Wspólnotą Mieszkaniową w Czaplinku przy ul. Leśników – bloki 22, 24, 26, 28,
w sprawie zakupu dwóch tablic do koszykówki, które zamontowane będą na Osiedlu nr 4.
Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina tablice do koszykówki już zakupiła,
a Wspólnota Mieszkaniowa zamontuje tablice do 15 maja br.
12. W dniu 20 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej
Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.
13. W dniu 27 kwietnia 2011 r. uczestniczyłem w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, która
odbyła się w Drawsku Pomorskim.
14. W dniu 4 maja br. uczestniczyłem w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu
Górnym.
Nabór do pracy w Urzędzie Miejskim:
W marcu br. w Urzędzie Miejskim ogłoszono nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
Podinspektora ds. informacji turystycznej i marketingu oraz Inspektora ds. pozyskiwania
środków pomocowych. W dniu 30 marca i 6 kwietnia br. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne
z zakwalifikowanymi kandydatami podczas których wybrano Panią Magdalenę Cogiel na
stanowisko Podinspektora ds. informacji turystycznej i marketingu, a Panią Annę Witkowską
– Oleszyńską na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych.
W ostatnim czasie ogłoszony został nabór na stanowisko Młodszego Referenta ds. wymiaru
podatków lokalnych, na który wpłynęło 11 ofert, w tym jedna oferta nie spełniła wymogów
formalnych. W dniu 29 kwietnia 2011 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Na powyższe stanowisko wybrano Panią Anetę Wojciechowską.
Od maja br. w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00 mieszkańców
Gminy Czaplinek przyjmować będzie adwokat p. Tomasz Musiał, który udzielać będzie
bezpłatnych porad prawnych z całego zakresu prawa. Przyjęcia odbywać się będą w biurze
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Rynek 1.
Razem z Zastępcą Burmistrza przyjęliśmy 115 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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