INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 05 maja do 15 czerwca 2011 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 19 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 92/2010 Burmistrza Miasta Czaplinka z dnia
02 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek;
2. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Czaplinek oraz rocznych
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok;
3. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań;
4. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011;
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 3
zarządzenia (25 działek na cele rolne, 1 działka na cele rekreacyjne, 3 działki pod
działalność gospodarczą);
6. w sprawie upoważnienia dla Skarbnika Gminy Czaplinek. Upoważniłem Panią Izabelę
Korembę – Skarbnika Gminy Czaplinek do załatwiania w imieniu Burmistrza Czaplinka
następujących spraw:
a) prowadzenia postępowań dot. rozkładania na raty, ulg i umorzeń należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
b) wystawiania upomnień, tytułów egzekucyjnych dot. należności nie podatkowych,
mandatów, wezwań do zapłaty, zawiadomień,
c) wydawania zaświadczeń na podstawie ewidencji finansowej Gminy Czaplinek;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 2 zarządzenia
(5 działek: w Rzepowie, Czaplinku, Siemczynie, Ostrorogu oraz 1 lokal w Czaplinku
dla dotychczasowego najemcy);
8. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. zmiany
wartości nieruchomości);
9. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy
Czaplinek na lata 2011 – 2013;
10. w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.;
11. w sprawie upoważnienia p. Karoliny Szczepanowskiej – pracownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych;
12. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Czaplinka z dnia
31 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czaplinek za 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej za 2010 rok;
13. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz
Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza Czaplinka z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. zmiany wartości
nieruchomości);

14. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Komendanta
Straży Miejskiej w Czaplinku w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
15. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko kierownicze urzędnicze – Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w składzie:
1) Zbigniew Dudor (Zastępca Burmistrza) – Przewodniczący Komisji,
2) Katarzyna Szlońska (Sekretarz Gminy) - członek,
3) Dariusz Narewski (Strażnik Straży Miejskiej) - członek,
4) Mieczysław Smyk (Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochr. Środowiska) członek,
5) Katarzyna Mazurek (Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej) - sekretarz komisji.
16. 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: prowadzenia świetlicy środowiskowej,
działania na rzecz kultury i tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego, krajoznawstwa oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu Gminy Czaplinek.

W zakresie inwestycji:
1. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt.
Na ogłoszone przez Gminę zaproszenie do złożenia ofert odpowiedziało 19 wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożyła firma Cesspool Technology
s.c. z Grocholina, za kwotę 19.900 zł. brutto.
W dniu 03.06.2011r. podpisano umowę z Wykonawcą. Zakres projektu budowlanego
obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 5000 mb oraz 34 przyłącza
do nieruchomości zabudowanych w m. Kołomąt.
2. Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie –
Czarne Wielkie Kolonia.
W dniu 25.05.2011 r. Burmistrz Czaplinka podpisał aneks do umowy w sprawie
dofinansowania ze środków unijnych inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowych na
terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko Prosinko Kolonia”, w którym określone zostały ostateczne koszty zadania i termin
złożenia rozliczenia. Aneks ten umożliwia Gminie Czaplinek złożenie w czerwcu
ostatecznego rozliczenia zrealizowanego projektu.
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.
Trwają prace projektowe związane z wykonaniem projektu budowlanego sieci
wodociągowej o długości 2250mb wraz z dziesięcioma przyłączami do nieruchomości
w m. Kuźnica Drawska. Projektant jest na etapie pozyskiwania stosownych decyzji, opinii
i uzgodnień. Wykonawcą projektu jest firma „Biomaster” Andrzej Masternak z Zielonej
Góry za kwotę 11.685 zł. brutto.
4. Budowa drogi w ul. Akacjowej i Wiejskiej na osiedlu mieszkaniowym „Wiejska.”
Realizacja zadania prowadzona jest w oparciu o umowę z wykonawcą – firmą PUB
„Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły z dnia 21.04.2010r.
Na obecnym etapie Wykonawca wstrzymał roboty z uwagi na problemy finansowe.
Przerwa w robotach trwa już 1 miesiąc. Inwestor podejmuje działania zmierzające
do zmiany tego niekorzystnego zjawiska dla prowadzonego procesu inwestycyjnego.
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W przypadku wyczerpania posiadanych możliwości ostatecznym posunięciem będzie
rozwiązanie umowy z wykonawcą, co byłoby rozwiązaniem negatywnie rzutującym na
dalszą realizację przedmiotowego zadania.
Prowadzone są przez Gminę prace projektowe związane ze zmianą projektu budowlanego
części ul. Akacjowej od ul. Polnej na odcinku 107 mb, w zakresie zmiany trasy drogi. Po
ich zakończeniu, planowanym na dzień 30.06.2011r. i uzyskaniu zmiany pozwolenia na
budowę, możliwe będzie wznowienie robót przez Wykonawcę na tym odcinku.
5. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej.
Trwają prace związane z przebudową nawierzchni drogi w ulicy Wąskiej na odcinku
od ul. Drahimskiej w kierunku jeziora Drawsko. Wykonawcą robót jest firma
„SPYCHMET” Łukasz Krywulko z m. Borne k/Ostrowic. Termin zakończenia prac
upływa 31 lipca 2011r.
6. Przebudowa drogi w ul. Rzecznej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru
wykonawcy przebudowy nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Rzecznej w Czaplinku wraz
z wykonaniem odwodnienia drogi. W dniu 20.05.br podpisano umowę z firmą „POLDRÓG PIŁA” Sp. z o.o. Wartość umowy opiewa na kwotę 349.452,15 zł. brutto. Termin
wykonania zadania – do dnia 30.09.2011r.
W dniu 06.06.br. dokonano przekazania placu budowy dla wykonawcy, który zamierza
wejść na plac budowy z dniem 16.06.2011r.
7. Budowa zjazdu i miejsc postojowych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.
W terminie zakończone zostały prace związane z budową zjazdu i miejsc postojowych dla
autobusów oraz utwardzenie placu na działce budowlanej nr 521 przy ul. Pławieńskiej.
Wykonawca – ZRDMiU Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka przygotowuje dokumentację
odbiorową. Przekazanie zadania do eksploatacji planowane jest na dzień 13.06.2011r.
8. Modernizacja sieci wodociągowej RODz. „Wisienka”.
Wybrano wykonawcę odcinka sieci wodociągowej, stanowiącego uzbrojenie pozostałych
działek. Zadanie będzie realizowała firma PUH „INSTAL” s.c. z Wałcza za kwotę 15.000
zł. Prace zostaną wykonane do dnia 15.07.2011r.
9. Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek.
W maju br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, po uwzględnieniu odwołania
Gminy Czaplinek, podjął decyzję o wpisaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Czaplinek na lata 2010-2015 na listę wybranych lokalnych programów rewitalizacji,
w ramach których możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych
dla ujętych w tych programach przedsięwzięć inwestycyjnych. Gmina Czaplinek jest
w gronie 21 jednostek samorządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego
posiadających zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs naboru wniosków
na projekty rewitalizacyjne z terminem składania na dzień 01.08.2011 r.
Czas do złożenia wniosków uniemożliwia przygotowanie projektu budowlanego
rewitalizacji Rynku i ul. Sikorskiego w Czaplinku.
Alternatywnym rozwiązaniem jest przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego,
który pozwoli na realizację zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj”, a tym samym
pozwoli na przygotowanie części wniosku o dofinansowanie w zakresie przygotowania
merytorycznego beneficjenta do realizacji projektu.
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Przygotowanie wymienionego programu zlecono dla firmy „Atrium-Studio” Pracownia
Projektowa w Poznaniu za kwotę 8.610 zł brutto i terminem wykonania do 15.07.2011r..
10. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki
OSP Czaplinek.
Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Następuje
weryfikacja projektów budowlanych, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych
celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia.
11. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
Realizacja zadania weszła w końcową fazę. Wykonywane jest docieplenie ścian
zewnętrznych bloku dydaktycznego B oraz ścian fundamentowych bloku A i B.
Wykonawca planuje zakończyć wszystkie prace na dzień 31 lipca br. z 2-miesięcznym
wyprzedzeniem terminu umownego.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstw
w Kołomącie.
Zostały zakończone w terminie prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Pięciu Pomostów. Wykonawca przygotowuje dokumentację odbiorową.
13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – I etap na osiedlu mieszkaniowym
„Kwiatowe”.
W dniu 6 maja br. podpisano umowę z wybranym w drodze postępowania przetargowego
wykonawcą na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedla Kwiatowe, w ulicy
Różanej i Kalinowej. Wykonawcą robót jest „INSTAL” s.c. z Wałcza. Koszt robót I etapu
wynosi 275.038,92 zł brutto. Termin wykonania robót do dnia 31 sierpnia br.
Wykonawca wejdzie na plac budowy w drugiej połowie miesiąca czerwca.
14. Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska – Pięć Pomostów.
Podpisana została umowa kupna – sprzedaży pomiędzy Gminą Czaplinek a Panią Anitą
Fornal-Gromadzką z Czaplinka, dotycząca odcinka sieci wodociągowej o długości 569
mb i przekroju 110mm. Wartość przyłącza wynosi 50.000 zł. Wymieniony odcinek sieci
stanowi magistralę przesyłową w ulicy Pięciu Pomostów z możliwością zasilania w wodę
wszystkich nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy.
15. Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”.
Zakończone zostały prace związane z budową kompleksu boisk sportowych Orlik 2012,
z drogą dojazdową i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i autobusów.
Wykonawca przygotowuje zadanie do odbioru. Prace zostały wykonane
z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem.
16. Remonty bieżące dróg gruntowych na terenie gminy Czaplinek
W miesiącach kwietniu i maju Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic, Zbigniew
Kowalczyk z Czaplinka wykonał remonty bieżące dróg gruntowych gminnych za łączną
kwotę 28 799,93zł w miejscowościach: Drahimek, Żerdno, Prosino, Żelisławie,
Głęboczek, Piaseczno, Niwka, Miłkowo i Karsno.
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17. Remont drogi gminnej Pławno – Żelisławie.
Na wniosek Gminy Czaplinek Nadleśnictwo Świerczyna wykonało remont drogi gminnej
Pławno – Żelisławie, która została zniszczona w czasie wywozu drewna z obszarów
leśnych.
18. Odnowa oznakowania poziomego
Na zarządzanej sieci drogowej przez Gminę Czaplinek tj. drogach gminnych
i powiatowych na terenie miasta wykonano oznakowanie poziome.
19. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg.
Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic, Zbigniew Kowalczyk, ul. Wasznika 13
z Czaplinka wykonuje remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg.
W zakresie podatków:
1. Wydano 27 zaświadczeń w tym 19 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 8 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 141 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
57.689,80 zł.
3. Wystawiono 15 tytułów egzekucyjnych w zakresie mandatów karnych na łączna kwotę
1 800,00 zł.
4. Wysłano 435 upomnień na łączną kwotę 153 963,60zł.
5. Dokonano zgłoszenia zaległości ciążących na dłużnikach w związku z II terminem
licytacji nieruchomości dłużników przez Komornika Sądowego w Drawsku Pomorskim
w łącznej kwocie 132 434,40zł.
6. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz osób, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
w kwocie przewyższającej 500,00 zł w 2010 r. oraz wykaz osób, którym udzielono
pomocy publicznej w 2010 r.(na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.f i g ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
7. Sporządzono informacje o nie udzielonej pomocy w rolnictwie oraz informacje
o nieudzielaniu pomocy w rybołówstwie za miesiąc kwiecień 2011r.
8. W związku z zabezpieczeniem zaległości podatnika w drodze hipoteki Gmina otrzymała
kwotę 21 392,00 zł w związku z licytacją nieruchomości dłużnika.
9. Wydano decyzję w sprawie odmowy umorzenia I raty podatku od nieruchomości
za 2011r.
10. Sporządzono sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu podatków oraz
o stanie należności za I kwartał 2011r.
11. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej za miesiąc maj.
12. Rozliczono i naliczono prowizję dla sołtysów z tytułu zainkasowania II raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.
13. Udzielono 2 zwolnień w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na
utworzenie i powiększenie gospodarstwa rolnego.
14. Odprowadzono do Izb Rolniczych 2% podatku rolnego z tytułu II raty w kwocie
1 680,00zł.
15. Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia prowadzących
zakłady pracy chronionej – w kwocie 21 214,00zł oraz z tytułu zwolnienia gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior w kwocie 13 650,00zł.
16. Wydano 2 decyzje zmieniające zobowiązanie podatkowe za 2010 r.
17. Obecnie trwają prace spisowe rachmistrzów w terenie.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 12 maja odbył się 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 - nie została
sprzedana;
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 - nie została
sprzedana;
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 – nie została
sprzedana;
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 – nie została
sprzedana;
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 – nie została
sprzedana.
2. W dniu 24 maja odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonych 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, cena wylicytowana 19.296,00 zł;
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, cena wylicytowana 18.842,00 zł;
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, cena wylicytowana 18.842,00 zł;
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, cena wylicytowana
18.842,00 zł;
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, cena wylicytowana
18.876,00 zł;
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, cena wylicytowana
39.451,00 zł;
3. W dniu 24 maja 2011 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia nieruchomości
oznaczonej nr 257 o pow. 0,1466 ha położonej przy ul. Kasztanowej 1 w Czaplinku.
Wpływ do kasy z tytułu użytkowania wieczystego - 25% wylicytowanych kwot.
4. W dniu 25 maja odbył się 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, cena
wylicytowana 38.500,00 zł;
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 – nie
została sprzedana;
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 – nie została
sprzedana;
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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 – nie została
sprzedana;
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 – nie została
sprzedana.
5. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Czaplinku:
oznaczonej nr działki 265 o pow. 0,1660 ha położonej przy ul. Kasztanowej 17
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3.Cena wywoławcza
59.328,00 zł;
oznaczonej nr działki 266 o pow. 0,1440 ha położonej przy ul. Kasztanowej 19
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza
51.466,00 zł;
oznaczonej nr działki 267 o pow. 0,1680 ha położonej przy ul. Kasztanowej 21
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza
58.212,00 zł;
oznaczonej nr działki 362 o pow. 0,0961 ha i nr działki 158/4 o pow. 0,0120 ha,
położonej przy ul. Wiejskiej 3 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02,
KW KO1D/00018120/3. Łączna powierzchnia 0,1081 ha.
Cena wywoławcza
43.214,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 6, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 133.145,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 2, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 95.200,00 zł;
oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW KO1D/00031455/7
i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisana do KW KO1D/00005596/6, położonej
w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Łączna powierzchnia 0,1225 ha.
Cena wywoławcza 45.684,00 zł;
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
6. Ogłoszono czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 46.580,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/16 o pow. 0,3524 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 69.100,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/1 o pow. 0,2948 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 57.950,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/25 o pow. 0,3627 ha położonej przy ul. Jaśminowej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 78.050,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 54.700,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/28 o pow. 0,4892 ha położonej przy ul. Kamiennej 2
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 105.250,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 202/31 o pow. 0,1277 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW 19603. Cena wywoławcza 21.120,00 zł netto;
Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
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7. W dniu 9 czerwca podpisano 6 aktów notarialnych dotyczących oddania w użytkowanie
wieczyste:
- działki nr 270 o pow. 0,0554 ha położonej przy ul. Kasztanowej 23 A w Czaplinku;
- działki nr 271 o pow. 0,0538 ha położonej przy ul. Kasztanowej 23 B w Czaplinku;
- działki nr 272 o pow. 0,0538 ha położonej przy ul. Kasztanowej 23 C w Czaplinku;
- działki nr 274 o pow. 0,0538 ha położonej przy ul. Kasztanowej 23 E w Czaplinku;
- działki nr 275 o pow. 0,0539 ha położonej przy ul. Kasztanowej 23 F w Czaplinku;
- działki nr 276 o pow. 0,1127 ha położonej przy ul. Kasztanowej 23 G w Czaplinku.
8 . W dniu 9 czerwca podpisano akt notarialny dotyczący zbycia nieruchomości:
- oznaczonej numerem 532/14 położonej przy ul. Różanej 4 w Czaplinku;
- lokal mieszkalny nr 12 Moniuszki 26.
9. W dniu 26.05.2011 r. podpisano akty notarialne dotyczący zbycia nieruchomości
oznaczonych:
- lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Leśników 15;
- lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Drahimskiej 9.
10. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej przy ul. Różanej 7
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 75.500,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej przy ul. Różanej 6
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 71.500,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 14/2 o pow. 1,3264 ha położonej w Czaplinku, w obrębie
ewidencyjnym 02, przy drodze 163 Wałcz-Kołobrzeg. Nieruchomość wpisana jest do
księgi wieczystej KW nr KO1D/00027593/5. Cena wywoławcza 242.300,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW nr KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 136.900,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 112.000,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 111.800,00 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
11. Wydano ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:
• oznaczonej działką nr 30 o pow. 1,0772 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 07
w Czaplinku,
• oznaczonej działką nr 183/1 o pow. 0,16 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny.
12. Wydano decyzję o rozgraniczeniu zatwierdzającą prawny przebieg granic działki
oznaczonej nr 40, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Małe.
13. Wydano decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności dla działki nr 505, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Czaplinku.
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W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego przygotowano:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Rodzaj dokumentu
Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyrysy z miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego
Decyzje o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy
Przekazano do uzgodnień
Przekazano wnioski do architekta przygotowującego projekty decyzji
o warunkach zabudowy
Zawiadomienia:
− o wszczęciu postępowania
− o zakończeniu postępowania dowodowego
− o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
− o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy
Postanowienia podziałowe
Opinia na temat zgodności z miejscowym planem zagospodarowania
Pisma dotyczące uzupełnienia złożonych wniosków

Ilość
7
9
8
11
2
1
3
8

6
12
4
3
1

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 15
wniosków dotyczących wydania zezwoleń na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 4 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plany finansowo - rzeczowe sołectw: Czarne Małe, Piaseczno, Trzciniec,
Rzepowo, Kołomąt, Niwka, Żerdno, Sikory, Machliny, Ostroróg, Broczyno, Byszkowo,
Drahimek.
4. Zorganizowano wspólnie z RZDR szkolenie rolnicze nt. „Minimalne wymagania
wzajemnej zgodności”.
5. Zorganizowano spotkanie z sołtysami.
W zakresie ochrony środowiska:
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na posiedzeniu w dniu 25.05.2011 r. postanowił udzielić Gminie Czaplinek dofinansowania
w formie dotacji w wysokości do kwoty 82.476,14 zł na realizację zadania „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek – etap II”.
W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. Gmina Czaplinek w dniach 7 - 8 maja br. uczestniczyła w targach Pikniku nad Odrą.
2. W maju br. wydano nowe wydawnictwo zawierające opis sześciu tras spacerowych
ulicami Czaplinka pt. Spacerkiem po Czaplinku autorstwa Zbigniewa Januszańca
w nakładzie 5 tys. egzemplarzy.
3. W dniu 14 maja w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Stare Kaleńsko” odbyły się Ogólnopolskie
Spinningowe Zawody Wędkarskie „III Festiwal Wędkarski”.
4. W dniach 21 - 22 maja br. już po raz dziesiąty w Gminie Czaplinek odbyła się Krajowa
Wystawa Terierów oraz Czarnego Teriera, Krajowa Wystawa West Highland White
Terier i Szkockiego Teriera "Black & White", a także Krajowa Wystawa Parson Russell
Terrier i Jack Russell Terrier.
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5. W dniach 3 - 5 czerwca br. na Ośrodku Wypoczynkowym "Kusy Dwór" odbyły się
XXXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz
X Memoriał Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke.
6. Trwają prace nad przygotowaniem programu obchodów Dni Czaplinka, które odbędą się
w dniach 15-17 lipca 2011r.
7. Trwają prace nad ustaleniem szczegółów programu Warsztatów Rzemiosła w Siemczynie,
w których weźmie udział grupa 40 uczestników z Polski oraz niemieckich miast
partnerskich Grimmen i Marlow. Warsztaty zostaną przeprowadzone we wrześniu 2011r.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W dniu 8.06.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej złożone
oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Gminy Czaplinek w 2011 roku w zakresie:
1) prowadzenia świetlicy środowiskowej,
2) działania na rzecz kultury i tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego,
3) krajoznawstwa,
4) wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Czaplinek.
2. W dniach 16 maja do 30 maja 2011 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Czaplinek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Konsultacje przeprowadzono w formie zamieszczenia projektu uchwały Rady Miejskiej
w Czaplinku w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011na stronie
internetowej Gminy
Czaplinek w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku. Do projektu zmiany uchwały nie wniesiono uwag.
W zakresie projektów:
1. Projekt „ DNI CZAPLINKA - ŚWIĘTO MIAST PARTNERSKICH”- organizacja
seminarium historycznego oraz wydanie przewodnika promującego Gminę Czaplinek
i jej niemieckich partnerów” złożony w ramach konkursu grantowego do Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 złotych.
Wartość projektu wynosi 70 200 złotych.
2. 3 złożone przez Gminę Czaplinek wnioski w ramach Małych Projektów
współfinansowanych z PROW otrzymały wstępną rekomendację LGD „Partnerstwo
Drawy” do dofinansowania:
a) projekt „Popołudnia z Filharmonią . Aktywizacja kulturalna terenów wiejskich Gminy
Czaplinek”. Wartość projektu 34 014 złotych, wniosek został sklasyfikowany
na miejscu 13.
b) organizacja jarmarków odpustowych na terenach wiejskich Gminy Czaplinek. Wartość
projektu 45 642 złotych, wniosek został sklasyfikowany na miejscu 15.
c) reaktywacja zespołu ludowego „Jarzębiny” z Broczyna. Wartość projektu: 40 500
złotych. Wniosek został sklasyfikowany na miejscu 27.
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3. Do konkursu MPiPS w ramach programu „Świetlica - Dzieci - Praca” zgłoszono projekt
dotyczący wsparcia prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku. Wartość wnioskowanego
dofinansowania wynosi 40 000 złotych przy wartości projektu 67 230 złotych.
4. Oba projekty złożone do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Szkoły
Podstawowej w Czaplinku - „Wspólne poznawanie skarbów przyrody” oraz „Dzień
Niemiecki w SP w Czaplinku” otrzymały dofinansowanie. Wstępna wartość
dofinansowania wynosi 5 700 złotych.
5. Do programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „Youngster Plus”
promującego wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez
realizację programu nauki języka angielskiego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych
zgłoszono Gimnazjum w Czaplinku. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi 17 000
złotych przy całkowitej wartości projektu 29 630 złotych.
6. W miesiącu kwietniu Gmina Czaplinek zakończyła realizację projektu pn. „Promocja
rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. W maju zostało przesłane do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
sprawozdanie kwartalne za okres I-III.2011 z realizacji projektu, a w czerwcu został
złożony ostatni wniosek o płatność za okres I-IV.2011 na kwotę ok. 85 000 złotych.

W zakresie kultury fizycznej:
1. W dniach 27.05-01.06.2011 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w Europejskim Tygodniu
Sportu dla Wszystkich. W tym czasie przyprowadzono 8 imprez sportowych (m.in.
zawody wędkarskie, regaty kajakowe, mecz piłki nożnej, turniej Latającej Zośki),
w których uczestniczyło 450 osób.
2. Dofinansowano zakup śpiworów i karimat, które zostaną wręczone uczniom podczas
zakończenia roku szkolnego za najlepsze osiągnięcia sportowe oraz dofinansowano zakup
siatek na boisko sportowe w Byszkowie.
3. Z puli przeznaczonej na utrzymanie stadionu gmina zakupiła nowy garaż za kwotę
2.694 zł, który został zamontowany na stadionie klubu LKS LECH w Czaplinku.
Stary, blaszany, zardzewiały garaż stojący w Czaplinku przy ul. Parkowej sprzedano na
złomowisko za kwotę 1.632 zł.
4. Ogłoszono zbieranie ofert dotyczących przekazania powierzchni reklamowej boiska
sportowego przy ul. Drahimskiej w zamian za remont i wykonanie ogrodzenia boiska.
Oferty można składać do 30 czerwca w sekretariacie UM w Czaplinku.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W dniach 16-17 maja oraz 6-7 czerwca br. odbyły się bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat. Badania w maju przeprowadziła firma FADO Centrum
Usług Medycznych z Gdańska, a badania w czerwcu Zachodniopomorskie Centrum
Onkologii w Szczecinie.
2. W dniu 31 maja 5 sołtysek z Gminy Czaplinek wzięło udział w studiu Polskiego Radia
w Szczecinie w debacie o zdrowiu. W programie poruszono tematykę:
- nowotworów odtytoniowych,
- profilaktykę i leczenie raka szyjki macicy,
- profilaktykę i leczenie raka piersi,
- zapobiegania i nowoczesnych form leczenia osteoporozy,
- profilaktykę i leczenie udarów mózgu,
- szczepień profilaktycznych i ochronnych,
- programów profilaktycznych i dostępu do nowoczesnego leczenia w NFZ.
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3. Wyraziłem swoje zaniepokojenie rozstrzygnięciem konkursu z zakresu Ratownictwa
Medycznego i wystosowałem prośbę do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia w Szczecinie o powtórną weryfikację konkursu ofert. Konkurs ma na
celu wyłonienie podmiotu, który będzie odpowiadał za świadczenie usług Ratownictwa
Medycznego na terenie powiatu drawskiego.
4. W dniu 12 maja br. została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Koszalińskiemu w kwocie 3 000 złotych na dofinansowanie uruchomienia
bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.
W zakresie przedsiębiorczości:
1. W dniu 19 maja Burmistrz Czaplinka uczestniczył w Gali Wręczenia Nagród
w
Konkursie
Gospodarczym
Powiatu
Drawskiego
„BOBRY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - FIRMA ROKU 2010″ w siedzibie Ośrodka Kultury
w Drawsku Pomorskim. Z terenu Gminy Czaplinek statuetką w kategorii BÓBR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SEKTORZE HANDLOWYM uhonorowane zostało
Przedsiębiorstwo Handlowe WABI-MARKET Beata, Jan Wawrzyńczak Spółka
Jawna. Nagrodę Główną GRAND PRIX 2010 otrzymała firma Kabel-Technik-Polska
Sp. z o.o.
Nagrodę dodatkową wydawcy Pojezierza Drawskiego otrzymało Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe BENEKO Bernard Bubacz.
2. W dniu 29 maja br. Zastępca Burmistrza Czaplinka wraz z przedsiębiorcami z firmy
Stalex oraz Kacper uczestniczyli w Targach Przedsiębiorczości INKONTAKT
w Schwedt. Była to doskonała okazja do promocji oferty inwestycyjnej Gminy Czaplinek
oraz nawiązania kontaktów handlowych przedsiębiorców z partnerami z Niemiec.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Na zaproszenie władz miasta partnerskiego Bad Schwartau w dniach 28-29 maja
Burmistrz Czaplinka wraz z trzyosobową delegacją uczestniczył w obchodach Dni Bad
Schwartau.
2. Wystosowałem zaproszenie do miast partnerskich i zaprosił delegacje miast Bad
Schwartau, Grimmen i Marlow do udziału w odchodach „Dni Czaplinka” w dniach 15-17
lipca 2011r.
3. Uczniowie SP w Czaplinku pod opieką p. Hanny Fujarskiej w dniach 30.05-01.06
uczestniczyli w projekcie wymianie młodzieży w Nehringen, organizowanym we
współpracy z miastem partnerskim Grimmen.
W zakresie oświaty:
1. Dyrektorzy szkół i przedszkola w terminie do 30 kwietnia 2011 roku przedłożyli projekty
organizacyjne na rok szkolny 2011/2012. Po analizie arkuszy Burmistrz jako organ
prowadzący dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w dniu 23 maja br.
zatwierdził arkusze organizacyjne szkół i przedszkola uwzględniając propozycje
dyrektorów szkół.
2. W dniach 9 -13 maja 2011 roku wydano bony w ramach pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Bony są pomocą
materialną dla uczniów na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz
odzieży i obuwia sportowego.
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3. Stypendia szkolne na łączną kwotę około 98.000,00 złotych przyznano dla rodzin,
w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351,00 złotych.
4. Do końca marca 2011 roku przyjmowano podania o przyjęcie dzieci do Przedszkola
w Czaplinku oraz oddziału w Broczynie. Do Broczyna przyjęto 34 przedszkolaków –
wszystkie chętne dzieci. Do Przedszkola w Czaplinku przyjęto 270 dzieci. W pierwszej
kolejności przyjęto wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie zarówno do oddziałów
5-cio jak i 9-cio godzinnych, dzieci w wieku 3 – 4 lat (wszystkie chętne), dzieci w wieku
od 2,5 do 3 lat.
5. W maju br. podpisałem umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. z siedzibą w Warszawie na grant w wysokości 9.960,00 złotych, który Szkoła
Podstawowa w Czaplinku otrzymała w ramach rozstrzygniętego konkursu. Projekt
„Ścieżka dydaktyczna” przygotowany został przez nauczycieli przyrody Szkoły
Podstawowej w Czaplinku: Urszulę Tokarz, Alinę Kalisz, Grażynę Latos i zakłada m.in.
stworzenie ścieżki dydaktycznej, która będzie dla uczniów uzupełnieniem lekcji przyrody,
ustawienie tablic edukacyjnych, ławostołów i ławek w parku przy szkole.
W zakresie kontroli:
1. W dniu 03.06.2011 r. przedstawiciele Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadzili kontrolę targowiska
miejskiego w Czaplinku. Zakresem kontroli było sprawdzenie źródła pochodzenia
sprzedawanych produktów żywnościowych w związku z potwierdzonymi przypadkami
zachorowań na terenie Niemiec wywołanych przez bakterię E.coli 0102stx2.
Kontrolujący inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości stanowiących naruszenie
przepisów prawa żywnościowego oraz nie stwierdzili na stoisku handlowym warzyw
pochodzących z terenu Niemiec.
Szczegółowy protokół z kontroli sanitarnej znajduję się w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
2. Od 13 czerwca 2011 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
przeprowadzają kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Czaplinek za lata
2007 – 2010. Zakończenie czynności kontrolnych planowane jest 8 sierpnia 2011 r.
Wybory ławników sądowych:
Do końca czerwca 2011 roku prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii
politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie Gminy Czaplinek mogą zgłaszać kandydatów na ławników
sądowych na kadencję 2012-2015.
Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zaproponował 6 osób do Sądu Rejonowego
w Drawsku Pomorskim oraz 1 osobę do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie.
Wybory na ławników odbędą się w miesiącu październiku 2011 roku.
Zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2011 r. w Biurze Rady Miejskiej pok. Nr 6
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku ul. Rynek 6.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 6 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Posiedzeniu Społecznej Rady
Szpitala w Drawsku Pomorskim.
2. Na ogłoszony w kwietniu br. nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora
ds. organizacyjnych w tutejszym Urzędzie wpłynęło 28 ofert. Po weryfikacji dokumentów
przez komisję rekrutacyjną do II etapu zakwalifikowano 27 kandydatów, z których w dniu
17 maja br. wybrano Panią Lidię Danielewską zam. w Rzepowie na w/w stanowisko.
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3. W dniu 20 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dnia
Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
4. W dniu 27 maja br. uczestniczyłem w obchodach 65 – lecia Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych Drawsko w Kaliszu Pomorskim.
5. Zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy Osiedla Nr 3 Samorządu Mieszkańców
w Czaplinku.
6. W dniu 28 maja br. Zastępca Burmistrza wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyli
w Festynie lotniczym w Mirosławcu oraz w Festynie rodzinnym w Przedszkolu
w Czaplinku.
7. W dniach 30 – 31 maja br. uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym do zakładów
przetwórstwa i utylizacji odpadów do Schwedt/Oder i Rosenow organizowanym przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie.
8. W dniu 1 czerwca br. uczestniczyłem w uroczystej zbiórce w jednostce Wojskowej
w Budowie – powitanie Generała Krzysztofa Motackiego po powrocie z misji
z Afganistanu.
9. w dniach 1 – 2 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w szkoleniu z zakresu
ochrony ludności i obrony cywilnej w Łukęcinie, organizowanym przez
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
10. W dniach 2 - 3 czerwca uczestniczyłem w szkoleniu – „Jak skutecznie pozyskać inwestora
zagranicznego”, które odbyło się w Kołobrzegu.
11. W dniu 7 czerwca br. uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym drogi krajowej Nr 20
w Drawsku Pomorskim.
12. W dniu 8 czerwca br. uczestniczyłem w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji
oraz Komendantem Komisariatu Policji w Czaplinku.
13. W dniu 10 czerwca br. uczestniczyłem w podpisaniu porozumienia międzygminnego
w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami oraz
budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów dla miast i gmin Pomorza
Środkowego”, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.
14. W dniu 10 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Jubileuszu 65 – lecia Szkoły
Polskiej na Pojezierzu Drawskim, który odbył się w Złocieńcu.
15. W dniu 12 czerwca br. uczestniczyłem w Jubileuszowym X Festynie Radości w Trzcińcu
organizowanym przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy Dom Młodzieży w Trzcińcu.
16. W dniu 12 czerwca br. uczestniczyłem w odpuście parafialnym w Ostrorogu.
17. W dniu 15 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w seminarium „Smart CitiesInteligentne
Miasto”,
zorganizowanym
przez
Marszałka
Województwa
Zachodniopomorskiego oraz przez Ambasadora Królestwa Danii, które odbyło się
w Szczecinie.
Razem z Zastępcą Burmistrza przyjęliśmy 91 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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