INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 17 maja do 5 czerwca 2012 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 5 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (4 lokale dla
dotychczasowych najemców, 1 działkę w Czaplinku, 11 działek w Suliborzu, 1 działkę
w Kuźnicy Drawskiej);
2. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Czaplinku;
3. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Broczynie;
4. w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmu sal i świetlic wiejskich;
5. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012 r.
W zakresie inwestycji:
1. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo.
Trwają prace nad wykonaniem projektu budowlanego dotyczącego modernizacji stacji
i ujęcia wody w m. Rzepowo.
Termin wykonania projektu do 30.11.2012r.
2. Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej.
Wykonawca, firma „Pol - Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska Pom., z dniem
11.05.2012r. rozpoczął roboty drogowe. W pierwszej kolejności realizowane są roboty
instalacyjne związane z siecią deszczową oraz usytuowaniem krawężników wraz
z przebudową nawierzchni chodnika.
Zakres robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy
wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, po uprzednim frezowaniu
na min. 5 cm na całej długości projektowanego odcinka, remont i przebudowę chodników,
przebudowę miejsc postojowych, przebudowę istniejących zjazdów wraz z regulacją
wysokościową, wykonanie elementów uspokojenia ruchu z kostki brukowej betonowej
poprzez wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych. W ramach zadania nastąpi
usprawnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni i z chodników
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez regulację i udrożnienie istniejących
wpustów ulicznych oraz budowę studni deszczowych betonowych, a także wykonanie
przyłączy wodociągowych w ul. Długiej o długości 289,50mb.
Przygotowany został przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem
projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania. Wprowadza on na czas
wykonywania prac jeden kierunek jazdy w ulicy Długiej w stronę Wałcza, na odcinku
od ul. Młyńskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca.
Wykonany i uzgodniony został projekt stałej organizacji ruchu, który zostanie
wprowadzony po zakończeniu zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”.
3. Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Leśników.
Projekt budowlany jest opracowywany przez p. Jadwigą Gutowicz ze Złocieńca. Termin
opracowania projektu – 30.09.2012r.

4. Projekt budowlany części chodnika przy ul. Pławieńskiej.
Projekt budowlany jest w trakcie opracowywania. Wykonawcą projektu jest p. Jadwiga
Gutowicz ze Złocieńca. Termin wykonania do dnia 31.10.2012r.
5. Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko.
Projekt budowlany w trakcie opracowania przez firmę „Atrium – Studio” Pracowania
Projektowa z Poznania.
Termin wykonania prac projektowych do 30.06.2012r.
6. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP
Czaplinek.
Zaawansowanie robót obejmuje stan surowy zamknięty z podłożami i tynkami
w częściach nowych obiektu. Wykonywane są instalacje wewnętrzne sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektroinstalacyjne. Prowadzone są roboty
budowlane w części starej obiektu związane z przebudową posadzek, renowacją tynków.
Budynki na zewnątrz przygotowane są do położenia warstwy elewacyjnej.
W trakcie prac remontowych wystąpiły roboty dodatkowe, konieczne do wykonania,
a nie ujęte w projekcie budowlanym. Są one także skutkiem wykonanych odkrywek
elementów składowych obiektu, które wykazały potrzebę zmiany ustalonego zakresu
robót. I tak, posadzki w istniejących garażach planowane w projekcie poprzez
wzmocnienie szlichtą wyrównawczą o gr. 5cm musiały zostać rozebrane i wykonane
na nowo. Roboty dodatkowe zwiększą nieznacznie wartość robót budowlanych.
Dla celów monitorowania robót budowlano-instalacyjnych, jak i właściwego nadzoru,
inwestor i pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego przyjęli zasadę, iż w każdą środę
tygodnia odbywać się będą narady robocze, których intencją będzie ocena robót, analiza
występujących problemów, podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji
określonych ustawą prawo budowlane, jak i zawartymi umowami pomiędzy Inwestorem
a Wykonawcą robót i Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie.
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę samochodu pożarniczego
z podnośnikiem hydraulicznym koszowym z wyposażeniem specjalistycznym wpłynęła
tylko jedna oferta, złożona przez Fabrykę Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” S.A.
z Koszalina za kwotę 1.070.0210 zł. Oferta jest ważna, Wykonawca spełnia warunki
postawione przez Zamawiającego. Wykonawca przygotowuje gwarancję należytego
wykonania umowy. Termin podpisania umowy został ustalony wstępnie na dzień
14.06.2012r.. Planowany termin dostawy samochodu do 31.10.2012r. Zamówienie
to stanowi element projektu pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez
rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy”, współfinansowanego przez Unię Europejską.
W dniu 31.05.2012 r. Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dotację na dostawę
samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym koszowym
z wyposażeniem specjalistycznym w kwocie 100.000 zł ze środków WFOŚiGW
w ramach dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków. W przypadku
przyznania tej dotacji udział Gminy Czaplinek w zakupie samochodu pożarniczego już
dofinansowanego w 75% ze środków unijnych, którego koszt wynosi 1.070.010 zł,
zmniejszy się do kwoty 167.502,50 zł.
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7. Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie.
W dniu 27.04.2012r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym
na dostawę pojazdu specjalistycznego – bramowca. Wpłynęły 4 oferty. Trwa badanie
i ocena złożonych ofert celem wyboru oferty najkorzystniejszej. Ceny wszystkich
złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na zakup
bramowozu. Niedobór środków na bramowca oraz na pojemniki na śmieci i kontenery
wynosi 90.000 zł i może on zostać pokryty tylko ze środków własnych Gminy.
Żeby zrealizować to zadanie i zakończyć trwającą procedurę przetargową należy
zwiększyć środki własne w wymienionej kwocie w budżecie Gminy i taką propozycję
przedłożyłem Radnym, co jest przedmiotem jednej z uchwał na sesji Rady w dniu
21.06.2012r..
Zrealizowanie całego projektu zamknie się kwotą 1.190.000 zł, z czego 500.000 zł, to
dotacja z funduszy unijnych, a 690.000 zł środki własne.
W dniu 28.05.2012 r. wysłany został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność
rozliczający uzyskaną zaliczkę w kwocie 172.131,14 zł oraz wnioskujący o refundację
poniesionych kosztów w kwocie 79.311,36 zł w związku z realizacją projektu pn.
„Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
w gminie Czaplinek”.
8. Remont przyłączy kanalizacyjnych w m. Łąka.
W terminie, tj. do dnia 15.05.2012r. zostały wykonane roboty związane z przebudową
przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (bloków) w m. Łąka. Wykonawcą
robót była firma „INSTAL” s.c. z Wałcza. Roboty zostały wykonane w zakresie
rzeczowym większym, niż zakładała podpisana umowa, a tym samym wartość robót
również została zwiększona. Wykonany zakres robót usprawnił w zakresie niezbędnym
istniejące przyłącza kanalizacyjne.
9. Przebudowa świetlicy wiejskich w m. Machliny.
Kontynuowane są prace remontowe w świetlicy wiejskiej w m. Machliny. Wykonawca
wykonał planowane rozbiórki elementów wewnątrz obiektu, które wykazały ich znaczne
zużycie techniczne. Taki stan rzeczy wymagał potrzeby zastosowania pewnych korekt
zakresu rzeczowego robót. Budynek w ramach prowadzonej przebudowy uzyska
wszystkie nowe instalacje wewnętrzne, tj. energetyczne, wod.-kan., centralnego
ogrzewania. Wymieniona zostanie podłoga, wyremontowane i pomalowane zostaną
ściany wewnętrzne, wykonany zostanie węzeł sanitarny oraz kotłownia lokalna.
Budynek w części zostanie na zewnątrz docieplony styropianem. Wykonana zostanie
elewacja w całości budynku.
Dach zostanie docieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Wykonane
zostanie przyłącze kanalizacyjne z nowym zbiornikiem bezodpływowym oraz podjazd
dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie realizuje Firma Instalacyjno-Budowlana „WIELĄDEK” z Chodzieży za kwotę
190.376,16 zł brutto.
10. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka.
W dniu 25.05.2012r. dokonano otwarcia ofert złożonych na ogłoszony przez Gminę
przetarg nieograniczony na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w m. Niwka.
Wpłynęło 5 ofert. Trwa badanie i ocena złożonych ofert pod kątem spełniania warunków
postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Rekultywacja składowiska w m. Niwka będzie przeprowadzona przez dwa etapy
rekultywacji: techniczny i biologiczny.
Rekultywacja techniczna polega na geodezyjnym wytyczeniu kształtu nasypu
z wykonaniem pomiarów niwelacyjnych, ukształtowaniu terenu, utwardzeniu powierzchni
składowiska po przemieszczeniu odpadów i ziemi, wykonaniu otworu odgazowującego
na głębokość 8 m, budowie systemu odwodnieniowego wraz z podczyszczalnią,
wykonaniu warstwy wyrównawczej z piasku dla wyrównania powierzchni składowiska
i warstwy glebotwórczej.
Rekultywacja biologiczna obejmuje wysiew nawozów mineralnych, obsianie powierzchni
składowiska mieszanką zadarniającą oraz nasadzenie roślinności krzewiastej.
Na realizację przedsięwzięcia została przyznana dotacja w ramach programu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zamykanie i rekultywacja
składowisk odpadów komunalnych” na podstawie umowy dotacji nr 70/2011/Wn-16/OZrz/D z dnia 16.03.2011r. w wysokości 50% kosztów zadania.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 22 maja odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 79/6 o pow. 0,1146 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 25.945,00 zł netto. Działka nie
została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 75.761,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej przy ul. Kamiennej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 68.042,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej przy ul. Jaśminowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 88.998,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 261 o pow. 0,1490 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 9, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 51.241,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 262 o pow. 0,1487 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 11, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 51.138,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej numerem działki 180 o powierzchni 0,7400 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Siemczyno, KW KO1D/00026827/8 Cena wywoławcza 15.462,00 zł.
Działka została sprzedana za kwotę 15.622,00 zł.
 udziału do ½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni
56,83 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 128,07 m2 oznaczonej numerem
działki 268 o powierzchni 0,3800 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo,
KW KO1D/00008591/2. Cena wywoławcza 57.773,50 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana.
2. W dniu 23 maja 2012 r. odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej przy ul. Kalinowej 1
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 130.500,00 zł netto. Cena
nieruchomości została obniżona o 40%. Nieruchomość nie została sprzedana.
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 oznaczonej nr działki 353 o pow. 0,5428 ha położonej przy ul. Akacjowej 10
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 123.500,00 zł netto. Cena
nieruchomości została obniżona o 40%. Nieruchomość nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 38.600,00 zł netto.
Nieruchomość nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 43.300,00 zł netto. Ceny
nieruchomości zostały obniżone o 50%. Nieruchomość nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW KO1D/00019603/0. Cena wywoławcza 18.300,00 zł netto. Cena
nieruchomości została obniżona o 40%. Nieruchomość została sprzedana za kwotę
18.490,00 zł.
 oznaczonej nr działki 8 o pow. 0,0891 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne
Małe, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni 151,89 m2
(w tym lokal mieszkalny o pow. 107,72 m2 i dwa pomieszczenia gospodarcze
o powierzchni 44,17 m2), budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni
112,55 m2, KW KO1D/00032347/4. Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Cena
nieruchomości została obniżona o 47%. Nieruchomość została sprzedana za kwotę
50.500,00 zł.
3. Na 19 czerwca został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony:
- na najem lokalu użytkowego o powierzchni 8,00 m2 (lokal po PZU) znajdującego się
w budynku przy ul. Rynek 1 w Czaplinku, zlokalizowanym na działce nr 302/1
o powierzchni 0,0216 ha i działce nr 302/8 o powierzchni 0,0196 ha. Wywoławcza
wysokość miesięcznego czynszu: 100,00 zł +23% VAT;
- na dzierżawę części działki nr 56/1 o powierzchni 0,0392 ha położonej przy
ul. Jagiellońskiej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Wywoławcza wysokość
rocznego czynszu dzierżawnego: 50,00 zł.
4. Na 26 czerwca został ogłoszony drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
 oznaczonej numerem działki 388 o powierzchni 0,0963 ha i numerem działki 158/6
o pow. 0,0440 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 8, obręb ewidencyjny 02,
KW KO1D/00018120/3. Łączna powierzchnia nieruchomości 0,1403 ha. Cena
wywoławcza 39.100,00 zł.
 oznaczonej nr działki 79/10 o pow. 0,1249 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 21.000,00 zł.
 oznaczonej nr działki 86/11 o pow. 0,2963 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 71.800,00 zł.
 oznaczonej nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 69.400,00 zł.
 oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej przy ul. Jaśminowej 5
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 58.600,00 zł.
 oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 67.700,00 zł.
Ceny nieruchomości zostały obniżone o 20%.
5. W dniu 22.05.2012 r. zostały podpisany akt notarialny dotyczący zbycia lokalu
mieszkalnego na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny przy ul. Leśników 1/15 w Czaplinku za kwotę po bonifikacie
11.634,92 zł.
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6. Wydano:
- 3 ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych działkami:
 nr 42/29, 42/30, 42/38, 42/40, 42/42, 42/23 , obręb Kołomąt,
 nr 71/1, obręb Kołomąt,
 nr 94/2, obręb Czarne Małe,
- 7 decyzji o warunkach zabudowy:
 dla działki nr 108/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno,
 dla działki nr 245/1, położonej w obrębie Sikory,
 dla działki nr 243/3, położonej w obrębie Sikory,
 dla działki nr 66/6, położonej w obrębie Piaseczno,
 dla działki nr 105/4 i 105/6, położonych w obrębie Sikory,
 dla działki nr 95/10, położonej w obrębie Stare Drawsko,
 dla działki nr 198, położonej w obrębie Kluczewo,
- 3 decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy:
 dla działki nr 202/1, obręb Głęboczek,
 dla działki nr 105, obręb Stare Drawsko,
 dla działki nr 83, obręb Pławno,
- 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek:
 nr 28/4, 236, 38/10, 38/11, 38/12, 38/18, 38/22, 38/23, 38/27, obręb Pławno,
 28/10, 28/11, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 30 obręb
Niwka,
- 24 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń
infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej w Machlinach) na kwotę
28.240,00 zł,
- 3 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń
infrastruktury
technicznej (przebudowa ulicy Pilskiej w Czaplinku) na kwotę
2.205,00 zł,
- 3 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału dla działek:
 nr 28/3, obręb Niwka,
 nr 72, obręb Piaseczno,
 nr 42/17, obręb Kołomąt,
na kwotę 8.756,40 zł.
W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego:
1. Wydano:
 8 zaświadczeń z mpzp oraz studium;
 4 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Zakończony został etap uzgodnień dotyczący projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmujący obszar ewidencyjny
Sulibórz – „OSTOJA DRAHIMSKA” w związku z czym podano do publicznej
wiadomości, informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszar ewidencyjny
Sulibórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 czerwca 2012 r.
do 11 lipca 2012 r..
Wyznaczono terminy:
 10 lipca 2012 r. termin publicznej debaty nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami,
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 27 lipca 2012 r. termin składania uwag do planu.
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
projekt zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice,
Pławno, Psie Głowy i Trzciniec („BIOGAZOWNIA”) w dniu 24 maja 2012 r. projekt
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przesłany do uzgodnień
i opiniowania.
4. Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącym zawiadomienia o podjęciu przez
Radę Miejską w Czaplinku uchwały nr XVII/211/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare
Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt w dniu 30 maja minął termin na składanie
wniosków do ww. planu. W obecnej chwili trwają prace nad przygotowaniem
dokumentacji przetargowej pozwalającej na wyłonienie wykonawcy, który sporządzi
projekt planu dla ww. terenu.
W zakresie podatków:
1. Wydano 15 zaświadczeń w tym 11 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 4 o niezaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 5 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną
kwotę 17 207,00 zł.
3. Sporządzono 22 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego z tytułu podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotę 5 236,00 zł.
4. Rozliczono inkasentów opłaty targowej i opłaty miejscowej za miesiąc maj.
5. Rozliczono i wypłacono prowizje sołtysom z zainkasowanej II raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączna kwotę 7 392,00 zł.
6. Zakończono prowadzone postępowanie i odmówiono uchylenia ostatecznych decyzji
w podatku od nieruchomości za lata 2011-2012.
7. Sporządzono wykazy osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę
na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób którym udzielono pomocy
publicznej w 2011 roku.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 5 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Aktualnie nadal przyjmowane są wnioski od rolników dot. szacowania szkód
w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.
4. W dniu 17 maja 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Trzcińcu odbyło się spotkanie burmistrza
z sołtysami gm. Czaplinek. Na spotkaniu omówiono m.in. sprawy związane z organizacją
dożynek gminnych, regulamin konkursu „Najaktywniejsza Wieś”, przedstawiono
propozycję zmiany Zarządzenia w sprawie określenia stawek za wynajem sal i świetlic
wiejskich oraz remonty dróg gminnych z wykorzystaniem destruktu. Zapoznano sołtysów
z zakresem robót związanych z utrzymaniem w sprawności urządzeń melioracji wodnych
na terenie gm. Czaplinek. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatowi, przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku i dyrektor
ZGK w Czaplinku.
5. Zaopiniowano plany finansowo-rzeczowe następujących sołectw: Kołomąt, Czarne Małe,
Drahimek.
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6. W dniu 26 maja br. sołtysi i przedstawiciele samorządów wiejskich z gminy Czaplinek
uczestniczyli w XX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich
do Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu. Centralnym punktem programu była uroczysta
Msza Św. w Bazylice Licheńskiej. Po mszy zwiedzano Bazylikę i pozostałe zabytki
sakralne. Z wyjazdu skorzystały 44 osoby.
W zakresie oświaty:
1. 23 maja 2012r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej
w Broczynie oraz Gimnazjum w Czaplinku. Na stanowisko dyrektora w Gimnazjum
wpłynęła jedna oferta – kandydatem została Pani Jolanta Skonieczna, dotychczasowy
dyrektor tej Szkoły. Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie
nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, stanowisko dyrektora
zostanie powierzone wybranemu kandydatowi, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej
Szkoły.
2. 29 maja 2012r. podpisane zostały arkusze organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny
2012/2013. Zatwierdzono 17 oddziałów klasowych w Gimnazjum, 29 oddziałów w szkole
Podstawowej w Czaplinku, 6 oddziałów w Szkole Podstawowej w Broczynie,
11 oddziałów w Przedszkolu w Czaplinku i 1 oddział w Broczynie. W związku z tym,
że do oddziałów przedszkolnych w Broczynie zapisanych zostało łącznie 29 dzieci (20 –
do grupy pięcio i sześciolatków oraz 9 dzieci do grupy trzy i czterolatków), decyzja
w sprawie utworzenia drugiej grupy w Broczynie zostanie podjęta w drugiej połowie
sierpnia, po ustaleniu ostatecznej liczby dzieci zapisanych do grupy młodszej. Łącznie,
od 1 września 2012r. do szkół gminnych uczęszczać będzie 1 165 uczniów: Gimnazjum
419, w tym do klas I – 135, do Szkoły Podstawowej w Czaplinku 675 uczniów, w tym
do klas I - 116, z tego 20 to dzieci sześcioletnie, do Szkoły Podstawowej w Broczynie - 71
uczniów, w tym 8 do klasy I, z tego 2 dzieci sześcioletnich. Do oddziałów przedszkolnych
zapisanych zostało 261 dzieci. Z tej liczby: 13 – to dzieci 2,5 letnie; 48 – 3-latki, 39 –
4-latki, 87 – dzieci pięcioletnie i 74 sześciolatki. 33 dzieci pięcioletnich oraz 30 dzieci
sześcioletnich zapisanych zostało do grup pięciogodzinnych.
Od 1 września 2012r. 4 nauczycieli zamierza skorzystać z urlopu dla poratowania
zdrowia.
3. 28 maja 2012r. wydane zostały decyzje w sprawie przyznania II części stypendiów
szkolnych, za okres pięciu miesięcy. Wysokość stypendium zależna jest od sytuacji
materialnej rodziny oraz od dodatkowych okoliczności określonych regulaminem:
niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców, niewydolność wychowawcza i wynosi
miesięcznie:
1) 91 zł na miesiąc - jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 175zł;
2) 73 zł na miesiąc - jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi od 176
do 351zł.
Stypendium, o którym zostało podwyższone o 10%, w rodzinach, w których występują
co najmniej dwa z wymienionych zdarzeń: bezrobocie obojga rodziców, czworo lub
więcej dzieci w wieku do 18 lat w rodzinie, długotrwała lub przewlekła choroba,
niepełnosprawność, alkoholizm, niewydolność wychowawcza rodziców.
Bony wydawane będą w terminie od 11 do 20 czerwca. Kwotę każdego stypendium
rozdzielona została w sposób następujący: ok. 80% kwoty na zakup podręczników
i przyborów szkolnych, zakup biletów miesięcznych, opłat za internat, ok.20% kwoty na zakup odzieży sportowej, odzieży do praktycznej nauki zawodu.
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W zakresie ochrony p. pożarowej:
1. W dniu 30 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na temat finansowania rozbudowy Gminnego
Centrum Ratownictwa w Czaplinku.
2. Nieodpłatnie pozyskano zestaw alarmowo – komunikacyjny o wartości 22.000,00 złotych
na wyposażenie GCR w Czaplinku.
W zakresie eksploatacji bieżącej świetlic wiejskich:
Zakupiono i przekazano materiały remontowe o wartości 2.500 złotych, na cele adaptacyjne
świetlicy wiejskiej w Siemczynie.
W zakresie melioracji wodnych:
1. Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych w obrębie Sikory.
2. W miesiącu czerwcu wykonano konserwację bieżącą kanału Czaplinek (Struga
Czaplinecka).
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1. W dniu 20 maja 2012 w Czaplinku odbyło się ostatnie spotkanie Ligi Bałtyckiej
na Orliku, rywalizowały drużyny grupy drawskiej.
2. W okresie od 24.05 - 05.06.2012 r. na Orliku odbył się turniej piłkarski „EURO CZAPLO
2012”, zorganizowany przez Pana Karola Marczak przy współpracy z Gminą Czaplinek
oraz CzOKSiR.
3. W dniu 27 maja 2012 roku na czaplineckim rynku odbyła się parada zabytkowych
samochodów z różnych dekad. Samochody wjechały na rynek i zaparkowały
w równym rzędzie przy południowej pierzei rynku.
4. W dniu 29 maja 2012 r. o godz. 17:00 w Czaplineckim Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji przy ul. Pławieńskiej 1a odbyła się wystawa prac wykonanych techniką
krzyżykową i gobelinową. Inicjatorki spotkania: Pani Helena Brożek i Pani Zyta
Jurczyszyn. Podczas spotkania odbyły się warsztaty hafciarskie oraz występ zespołu
„JARZĘBINY” z Broczyna.
5. 1 czerwca 2012 r. w ramach obchodów Dnia Dziecka odbyły się po raz drugi Powiatowe
Regaty Kajakowe.
6. 2 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej odbył się V Festyn rodzinny organizowany
przez Szkołę Podstawową w Czaplinku.
7. W dniu 3 czerwca br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się "Wieczór
ballad celtyckich" podczas którego wystąpił Michał Zator - harfa celtycka, śpiew.
8. W dniach 2-3 czerwca br. odbył się Otwarty Turniej Piłki Plażowej.
9. W dniach 8 i 12 czerwca br. na telebimie w amfiteatrze odbędzie się transmisja meczów
EURO 2012 Polska – Grecja, Polska - Rosja.
8 czerwca od godz. 15.30 na stadionie miejskim w Czaplinku impreza sportoworekreacyjna dla mieszkańców. W programie:
- TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pomiędzy samorządowcami, przedsiębiorcami, sołtysami
oraz księżmi i ministrantami;
- stoiska gastronomiczne;
- park rozrywki dla dzieci;
- po transmisji meczu zabawa taneczna w amfiteatrze do godz. 23.00.
12 czerwca od godz. 17.30 – turniej piłki nożnej młodzieżowej kadry „Lecha”, stoiska
gastronomiczne.
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10. W dniu 9 czerwca o 10.30 w Starym Drawsku odbędzie się Festyn – Regaty Żeglarskie.
W programie min. atrakcje dla dzieci i młodzieży, pokazy ratownictwa na wodzie, stoiska
handlowe i gastronomiczne oraz zabawa pod gołym niebem.
11. W dniu 9 czerwca 2012 r. odbędzie się Święto Dzieci w Trzcińcu oraz Odpust
w Ostrorogu.
12. W dniach 8 - 9 czerwca br. odbędą się LX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Łowiectwie Podwodnym.
W zakresie zdrowia:
1. W dniu 22 maja br. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Czaplinku odbyła się akcja
honorowej zbiórki krwi na rzecz Artura - studenta informatyki chorego na białaczkę.
W akcji wzięły udział 43 osoby. Obsługę akcji zapewnili specjaliści z Wojskowego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina.
2. Przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w dniu 16 czerwca 2012r.
na czaplineckim rynku odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
w wieku 50-69 lat. Panie zainteresowane badaniem proszone o kontakt 91 425 15 93.
W dniu badania pacjentka powinna posiadać:
- dowód osobisty
- legitymację ubezpieczeniową
- wszystkie poprzednie wyniki i badania dotyczące piersi.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W dniu 7 maja br. Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Czaplinek w 2012 roku
na zadania: Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizację wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek. Termin składania ofert upłynął
28 maja br.. Na konkurs wpłynęły 4 oferty:
- 1 oferta na zadanie w zakresie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 2 oferty na zadanie w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Czaplinek.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek we współpracy z sołectwami: Kluczewo, Piaseczno, Czarne Małe,
Czarne Wielkie, Broczyno, Machliny, Siemczyno, Rzepowo, Sikory, Ostroróg,
Byszkowo, Łąka, Trzciniec i Pławno złożyła 14 wniosków o dofinansowanie w ramach
ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi konkursu grantowego „Pożyteczne
wakacje 2012”. Projekty adresowane są do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy
Czaplinek i przewidują ich realizację w czasie wakacji letnich 2012 r. Tegoroczny
konkurs odbywa się pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza”, a projekty zawierają oprócz
zajęć wypoczynkowych, zajęcia służące uporządkowaniu i upiększeniu miejsc
publicznych znajdujących się w poszczególnych miejscowościach jak skwery, place,
rozdroża i kapliczki. Wnioskowana kwota dotacji dla każdego z projektów wynosi 3 000
PLN. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2012 r.
2. W ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie VII 2012 ogłoszonego przez
stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” przy współpracy Gminy
Czaplinek organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gminy Czaplinek,
pozyskały środki finansowe na realizację projektów.
Do konkursu łącznie wpłynęło 49 wniosków, z czego 11 z Gminy Czaplinek.
Dofinansowanie otrzymało 6 z nich.
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LP.

Wnioskodawca

Realizator projektu

1.

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Siemczynie

Rada Sołecka
w Siemczynie

2.

Chorągiew
Zachodniopomorska
ZHP Komenda
Hufca Czaplinek
Ochotnicza
Straż Pożarna
w Czaplinku
Lokalna
Organizacja
Turystyczna
Czaplinek
Ochotnicza
Straż Pożarna
w Broczynie
Gminna Biblioteka
Publiczna
w Czaplinku

Chorągiew
Zachodniopomorska
ZHP Komenda Hufca
Czaplinek
Sołectwo Trzciniec

3.
4.

5.
6.

Tytuł projektu
Utworzenie ścieżki
spacerowej Nordic
Walking
w Siemczynie
Wspólnie budujemy
i unowocześniamy
nasze miejsce
rekreacyjne
Wszystkie dzieci
nasze są

Przyznana
kwota
2 000 zł

2400 zł

1 900 zł

Lokalna Organizacja
Turystyczna Czaplinek

Turystyczne Stare
Drawsko

2 390 zł

Sołectwo Byszkowo

Działajmy razem

2 000 zł

Gminna Biblioteka
Publiczna w Czaplinku

Ocalić
od zapomnienia

1 800 zł

3. Gmina Czaplinek rozpoczęła realizację projektu „Organizacja koncertów plenerowych
z Filharmonią
Koszalińską
na
terenach wiejskich
Gminy
Czaplinek”,
współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu
Gminy Czaplinek. W niedzielę 6 maja 2012 r. odbył się w Machlinach pierwszy z sześciu
zaplanowanych na rok 2012 koncertów z udziałem muzyków Filharmonii Koszalińskiej,
12 maja koncert w Sikorach oraz 24 maja koncert w Broczynie. Koncerty planowane są
jako wydarzenia plenerowe. W przypadku niepogody wykonywane są we wnętrzach
kościołów. Wydarzenia te były niewątpliwie wielką ucztą dla miłośników muzyki
klasycznej.
Kolejne koncerty planowane są w terminach:
15 czerwca w Rzepowie o godz. 17:45,
8 lipca w Starym Drawsku o godz. 13:45,
7 października w Siemczynie o godz. 14:00.
Ponadto w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina Czaplinek oprócz umowy
na realizację projektu „Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską
na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”,
Gmina Czaplinek podpisała umowy
na realizację projektów:
- „Reaktywacja zespołu ludowego „Jarzębiny” i organizacja „Dożynek na Ludową Nutę”
w Broczynie,
- „Organizacja Jarmarków Odpustowych na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”,
- „Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez organizację koncertów
plenerowych z Filharmonią”,
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- „Święto Plonów w Gminie Czaplinek - impreza kulturalno - ludowa”, zaplanowanych
do realizacji na rok 2012 i 2013. Wartość dofinansowania projektów to 93 822 zł.
4. Gmina Czaplinek w partnerstwie z Nadleśnictwem Czaplinek i Kołem PZW w Czaplinku
w lutym br. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie projekt o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.
Na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW zapadła pozytywna decyzja o dofinansowaniu
naszego projektu.
Projekt pod nazwą „EKOLOGICZNE AKCJE INTEGRACYJNO - EDUKACYJNE
2012” przewiduje przeprowadzenie następujących zadań:
1. Konkurs plastyczny pn. „Wędkarstwo i ekologia”.
2. Światowy Dzień Ziemi:
- Konkurs fotograficzny pn. „ Imperium śmieci”.
- Piknik ekologiczny – (7 kwietnia 2012 r.).
3. Konkurs wiedzy ekologicznej.
4. Porządkowanie brzegu jeziora Broczyno.
5. Porządkowanie brzegów jezior Czaplino i Drawsko.
6. Sprzątanie Świata – CZAPLINEK SEGREGUJE.
7. Jesienne porządkowanie rzeki Drawy.
8. Europejski Dzień bez Samochodu.
9. Wkładka do lokalnej gazety „ GRAJDOŁ” - dodatek specjalny do lokalnej gazety
poświęcony przeprowadzonym akcjom ekologicznym w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Ogólny koszt projektu wynosi 32.296,00 zł, wkład finansowy partnerów 1.100 zł,
wnioskowana przez Gminę kwota dotacji: 23.322,00 zł, przyznana Gminie Czaplinek
dotacja 15.975,00 zł.
5. Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 złotych z Fundacji
Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz 8 140 Euro z programu INTERREG IV
na realizację projektów „Obchody 10-lecia współpracy pomiędzy Gminą Czaplinek
Marlow i Grimmen” i „Na styku kultur: Czaplinek - Bad Schwartau”. Będą one
realizowane podczas tegorocznych Dni Czaplinka (13-15 lipca 2012 r.).
W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 2 - 3 czerwca br. 4osobowa delegacja z Czaplinka uczestniczyła w Święcie
Promenady w mieście partnerskim Bad Schwartau.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 17 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu nt. inwestycji
oświetleniowych na terenie Gminy Czaplinek, które odbyło się w Karlinie.
2. W dniu 18 maja br. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w konferencji pt.
„Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie” na temat odnawialnych źródeł, które odbyło
się w Siemczynie.
3. W dniu 24 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Czaplinek.
4. W dniu 25 maja br. uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej Zarządu Nieruchomościami
Miejskimi Sp. z o.o. w Czaplinku oraz w spotkaniu z przedstawicielami firmy ESPO
ze Szczecina.
5. W dniu 26 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowych obchodach Dnia
Strażaka oraz w Jubileuszu 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku
Pomorskim.
6. W dniu 29 maja br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
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7. Uprzejmie informujemy, że zwołane na dzień 30 maja 2012 r. Ogólne Zebranie
Mieszkańców Osiedla Nr 2 nie odbyło się z uwagi na brak quorum. W porządku obrad
zebrania planowano przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2,
w związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu
Osiedla – Pana Leszka Antoniewicza.
Mieszkańców Osiedla Nr 2, uprawnionych do głosowania, ponownie zapraszamy
do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców, które odbędzie się w dniu 13 czerwca
2012 r. o godz. 1600, w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Czaplinku przy ul. Pławieńskiej 1a.
8. Informuję, że w okresie od 2 maja 2012 r. do 23 maja 2012 r. przeprowadzono konsultacje
społeczne z mieszkańcami Osiedli Nr 1, 2, 3, 4 miasta Czaplinka w sprawie projektów
Statutów Osiedli Nr 1, 2, 3, 4 Samorządów Mieszkańców w Czaplinku. Celem konsultacji
było uzyskanie opinii mieszkańców Osiedli Nr 1, 2, 3, 4 w sprawie projektów Statutów
Osiedli Nr 1, 2, 3, 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy
miasta Czaplinka, stale zamieszkujący na obszarze w/w Osiedli.
Zarządzenie o przeprowadzenie konsultacji wraz z projektem uchwał i formularzem
konsultacji zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Czaplinek, 9 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
Konsultacje były przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez
umieszczenie projektów Statutów Osiedli Nr 1, 2, 3, 4 Samorządów Mieszkańców
w Czaplinku na stronie internetowej Gminy www.wrota.czaplinek.pl i przyjmowanie
uwag, propozycji na piśmie za pomocą formularza: „Uwagi, propozycje mieszkańca
Osiedla Nr … dotyczące konsultacji w sprawie projektu Statutu Osiedla Nr ….
Samorządu Mieszkańców w Czaplinku”, który można było pobrać w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, u Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz
ze strony internetowej www.wrota.czaplinek.pl .
Projekty Statutów Osiedli Nr 1, 2, 3, 4 Samorządów Mieszkańców w Czaplinku były
również dostępne u Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz w Referacie
Ogólnoorganizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czaplinku, pokój nr 6.
Formularz „Uwagi, propozycje mieszkańca Osiedla Nr … dotyczące konsultacji
w sprawie projektu Statutu Osiedla Nr …. Samorządu Mieszkańców w Czaplinku”,
uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach mogli dostarczyć:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: czaplinek@czaplinek.pl,
2) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6,
78-550 Czaplinek,
3) poprzez pocztę lub inny podmiot doręczający na adres: Urząd Miejski w Czaplinku,
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.
W trakcie konsultacji zebrano 2 uwagi, propozycje do projektów Statutów Osiedli, które
zostały przekazane do radcy prawnego w celu ich oceny pod względem formalnoprawnym. W toku prac nad złożonymi propozycjami zmian w treści konsultowanych
projektów statutów dla poszczególnych Osiedli, 2 złożone uwagi, propozycje uznano
za pozytywne i przyjęto do realizacji.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Osiedli miasta Czaplinka
w sprawie projektów Statutów Osiedli Samorządów Mieszkańców w Czaplinku podałem
do wiadomości publicznej w dniu 1 czerwca 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Czaplinku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stornie internetowej
Gminy Czaplinek.
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9. W dniu 2 czerwca uczestniczyłem w V Festynie Rodzinnym organizowanym przez Szkołę
Podstawową w Czaplinku oraz w otwarciu „Cafe Czaplino”.
10. W dniu 3 czerwca br. uczestniczyłem w zakończeniu Rajdu Magulon – Manewry
techniczno – obronne.
Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 46 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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