INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 30 kwietnia do 21 maja 2015 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 8 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015 r.;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (2 części
działek pod działalność gospodarczą, 4 części działek oraz 1 działka pod ogród
przydomowy);
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (działkę
w Czaplinku obręb 08);
4. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań;
5. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Czaplinka z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia regulaminów oraz opłat za korzystanie z mienia komunalnego;
6. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie likwidacji sprzętu w Ośrodku Sportów
Wodnych im. Antoniego Tołłoczki w Czaplinku, ul. Nadbrzeże Drawskie 1;
7. w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania w Gminie Czaplinek;
8. w sprawie wprowadzenia procedury archiwizacji, gromadzenia i udostępniania
dokumentacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie
ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w części dotyczącej „Zaprojektowania i wykonania ścieżki edukacyjnej
na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w m. Niwka, Gmina
Czaplinek”, realizowanego przez Urząd Miejski w Czaplinku.
1. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej
w m. Czarne Małe.
Dokonano oceny stanu technicznego obiektu oraz zinwentaryzowano zakres rzeczowy prac
i potrzeb planowanych do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu budowlanego.
W dniu 17.03.2015 r. uzgodniono i uzyskano z RE Drawsko Pom. warunki techniczne
zasilania energetycznego obiektu, który nie posiadał własnego zasilania.
Podpisano umowę z RE Drawsko Pom. o wykonanie zasilania obiektu na uzgodnionych
warunkach.
Zlecono wykonanie wznowienia granic działki, na której stoi stacja, ponieważ w części
działka ta jest użytkowana przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, którego
poinformowano o stanie faktycznym i podjętych działaniach przywracających właściwy stan
prawny i faktyczny. Wznowienie granic zostało dokonane w dniu 17.03.2015 r.,
na podstawie, czego strony postępowania podpisały stosowny protokół.
Uzgodniono z wybranym wykonawcą, firmą Eko-Projekt Magdalena Budzisz z Koszalina,
warunki realizacji zadania, w oparciu o złożoną ofertę z dnia 10.02.2015 r., w zakresie
finansowym na poziomie 56.457 zł brutto i terminem realizacji do 15.12.2015 r.,
z pozwoleniem na budowę włącznie.
2. Przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku.
W dniu 12.03.2015 r. Gmina Czaplinek i Zarząd Dróg Powiatowych przekazał plac budowy
dla Wykonawcy w celu wykonania robót związanych z przebudową ulicy Jeziornej.

Wykonawcą robót jest firma „Pol-Dróg” z Drawska Pomorskiego, która zadanie
ma zrealizować do 31.10.2015 r. za kwotę 1.297.904 zł.
Montaż finansowy zadania stanowią środki z budżetu państwa w kwocie 648.952 zł, środki
z budżetu Powiatu Drawskiego 324.476 zł i środki własne Gminy Czaplinek w kwocie
324.476 zł. Na potrzeby monitorowania zadania, w każdą środę odbywają się narady
techniczne z udziałem uczestników procesu inwestycyjnego, na których dokonywana jest
ocena zaawansowania robót oraz omawiane są sytuacje problemowe, które występują
na etapie realizacji robót.
Roboty prowadzone są na dwóch odcinkach. Na jednym z nich wykonywane są roboty
instalacyjne, związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na drugim
prowadzone są roboty drogowe związane z układaniem krawężnika, chodnika, miejsc
postojowych, budową schodów terenowych i muru oporowego.
Przeczyszczona i zmonitorowana została kanalizacja sanitarna przewidziana do regeneracji
metodą bezwykopkową.
3. Przebudowa drogi w ul. Brzozowej w Czaplinku.
W dniu 02.04.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót - firmą „BUDRO”
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński z Drawska Pom. na kwotę
461.997 zł.
W dniu 08.04.2015 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. Rozpoczęcie robót nastąpiło
od 11.05.2015 r.. Wytyczono trasę kabla oświetlenia ulicznego oraz ułożono go zgodnie
z projektem. Od 20.05.2015 r. rozpoczęto roboty drogowe.
4. Projekt rewitalizacji centrum miasta w obrębie ul. Rynek, Sikorskiego oraz Apteczna,
Ogrodowa i Górna na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Jeziornej.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym została firma „Ako-Architekci”
z Gdańska za kwotę 113.160 zł brutto, z terminem wykonania wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę do 30.11.2015 r.
Wybrany zespół projektowy jest autorem koncepcji zagospodarowania Rynku
i ul. Sikorskiego, opracowanej we wrześniu 2009 r., która była przedmiotem konsultacji
z samorządami mieszkańców w Czaplinku, i która po weryfikacji została ponownie
przedstawiona dla Zamawiającego w dniu 18.03.3015 r.
Po dokonaniu prezentacji przez wykonawcę i przeprowadzonej dyskusji Gmina przyjmowała
uwagi i wnioski w wyznaczonym terminie, które po analizie i weryfikacji zostały przekazane
dla wykonawcy celem ich zagospodarowania na rzecz realizowanego zamówienia.
W dniu 21.05.2015 r., z udziałem zespołu projektowanego, przeanalizowano zgłoszone
uwagi, dokonano wizji w terenie i podjęto pewne ustalenia w zakresie zagospodarowania
przestrzeni Rynku.
5.Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Czaplinku.
W dniu 26.01.2015 r. podpisano umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski
z Czaplinka na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi
na starej części budynku, na kwotę 220.668 zł brutto, i w tym samym dniu przekazano dla
Wykonawcy plac budowy.
W czasie prowadzonych robót systematycznie, raz w tygodniu, odbywają się narady robocze
na budowie pod kątem monitorowania prowadzonego procesu inwestycyjnego.
Zaawansowanie robót obejmuje 80% przewidywanego zakresu rzeczowego.
Na etapie końcowym prac dotyczących wymiany pokrycia dachowego Wykonawca zgłosił
problem różnicy w powierzchni dachu, wynikający z projektu budowlanego i przedmiaru
robót (838 m2), a obmiarami z natury (978 m2).
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Temat ten jest wyjaśniany z udziałem zainteresowanych stron oraz w oparciu o umowę
i SIWZ, gdzie droga postępowania jest określona w takich sytuacjach.
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
W dniu 28.11.2014 r. podpisana została przez ZMiGPD umowa z wybranym wykonawcą –
firmą Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa k/Koszalina, na kwotę 209.100 zł.
Dla potrzeb sprawowania odpowiedniego nadzoru nad wykonaniem prac projektowych
i ich monitorowania, ustalono comiesięczne spotkania, na których jest omawiany stan
zaawansowania prac projektowych oraz wszelkie uwarunkowania dotyczące realizowanego
zadania.
Wykonana przez wykonawcę koncepcja oczyszczania ścieków w technologii membranowej,
z najefektywniejszym wykorzystaniem istniejących obiektów kubaturowych oczyszczalni
i przepompowni ścieków, została przez Inwestora uzgodniona. Uzgodniono też schemat
technologiczny oraz warunki techniczne przebudowy drogi dojazdowej w ul. Komunalnej.
7. Przebudowa III etapu drogi wojewódzkiej 163 Czaplinek – Machliny.
Wykonawca - firma „Skanska” Oddział w Gdańsku realizuje zadanie od 26.11.2014 r., które
planowane jest do zakończenia na dzień 30.09.2015 r.
Wykonawca po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentacji projektowej przeprowadził
prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów drogi, zorganizował plac budowy,
ustawił logistycznie proces inwestycyjny, pozawierał umowy z podwykonawcami i przystąpił
do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Broczyno i Machliny o długości 2,0 km
na potrzeby odwodnienia pasa drogowego.
W czasie realizacji prac w każdym miesiącu organizowane są narady budowy poświęcone
monitorowaniu procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim uzgadnianiu i wyjaśnianiu
wszelkich zagadnień, które towarzyszą realizowanemu zadaniu. Ostatnia narada miała
miejsce w dniu 21.04.2015 r.
Wykonawca wykonał badania nośności nawierzchni drogi, których wynik dla określonych
lokalizacji jest niekorzystny. Konieczna jest zmiana technologii wzmocnienia nawierzchni
w wyznaczonych miejscach. Inwestor uzgodnił z Wykonawcą rozwiązania techniczne w celu
uzyskania wymaganych parametrów nośności i wyraził zgodę na zwiększenie kosztów
realizacji zadania z tytułu planowanych wzmocnień do kwoty 700.000 zł.
W dniu 15.03.2015 r. Gmina Czaplinek podpisała porozumienie z wykonawcą robót, firmą
Skanska S.A., na mocy, którego Gmina udostępnia na okres do 31.12.2015 r. cześć działki
463/1 i 466/9 w obrębie Broczyno, do składowania materiałów drogowych niezbędnych
do wbudowania na rzecz prowadzonej inwestycji.
Natomiast firma Skanska S.A. utwardzi teren przy kościele od strony drogi gminnej kostką
polbrukową na pow. 380 m2 z zachowaniem ustalonych warunków technologicznych
w terminie do 31.07.2015 r.
Od dnia 20.04.2015 r. na odcinku Czaplinek – Machliny wdrożona została tymczasowa
organizacja ruchu w związku z prowadzonymi robotami, co skutkuje utrudnieniami w ruchu.
Polegają one na jednostronnym zwężeniu pasa ruchu oraz prowadzenia ruchu wahadłowo,
przy użyciu sygnalizacji świetlnej, maksymalna długość wahadła wynosi 800 mb.
Prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami do wpustów ulicznych w m. Broczyno i Machliny. Budowany jest chodnik
z zatokami, miejscami postojowymi i wjazdami w m. Broczyno i m. Piekary.
Ułożono warstwy wiążące na jednym pasie na odcinkach urządzonych 4 wahadeł,
przystąpiono do wykonania remontów wgłębnych na drugim pasie, na odcinku usytuowania
wahadeł.
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8. Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza
w Czaplinku.
W dniu 08.04.2015 r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę z Marszałkiem Województwa
o dofinansowanie przedmiotowego projektu w formie dotacji, w wysokości 370.000 zł
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, z terminem realizacji do 31.08.2015 r.
W dniu 10.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót
z terminem składania ofert do 27.04.2015 r. i terminem realizacji do 20.08.2015 r.
Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Kubaczyk
z Połczyna Zdroju, za kwotę 373.877,64 zł brutto, z którą w dniu 08.05.2015 r. podpisano
umowę.
Plac budowy został przekazany w dniu 14.05.2015 r., a od 15.05.2015 r. zostały rozpoczęte
prace.
9. Remont główny mostu na drodze gminnej w m. Głęboczek.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót przy powtórnym zaproszeniu
do składania ofert. Dokonano uprzednio korekty zakresu rzeczowego, polegającego
na zmianie rodzaju pokrycia z drewna liściastego na drewno iglaste żywiczne sosnowe,
z dookreśleniem jakości drewna. Przy pierwszym naborze, wartość wszystkich ofert
przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Gminy, jak również nakłady kosztorysu
inwestorskiego. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Hydro – Inż. s.c. z m. Wicko
na kwotę 65.520 zł.
W dniu 12.05.2015 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy, z terminem wykonania robót
do 15.06.2015 r.
10. Remont dachu amfiteatru.
Ustalono zakres rzeczowy prac związanych z remontem pokrycia dachowego z robotami
towarzyszącymi oraz wykonano przedmiary robót i kosztorys inwestorski.
Przygotowano zaproszenie do składania ofert, publikując je na stronie internetowej
zamawiającego w dniu 17.04.2015 r., z terminem składania ofert do 23.04.2015 r.
Termin wykonania zadania ustalono do dnia 22.06.2015 r.
Ustalony zakres rzeczowy prac związanych z remontem pokrycia dachowego z robotami
towarzyszącymi został rozszerzony o wszystkie obiekty kubaturowe, stanowiące jedną całość.
Założenia budżetowe na 2015 r. obejmowały tylko obiekt nad sceną.
Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziały 3 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma „Kowbud” Zbigniew Kowalczyk ze Szczecinka, za kwotę 89.768,60 zł.
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.05.2015 r. na kwotę 75.483 zł. brutto
i obejmuje roboty remontowe pokrycia dachowego budynku głównego z malowaniem
elementów konstrukcji dachowej oraz budynku gospodarczego, z wyłączeniem części
budynku administracyjno – socjalnego.
Niedobór środków potrzebny do wykonania zadania w pełnym zakresie skalkulowany został
na kwotę 13.000 zł.
11. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.
Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował zakres rzeczowy związany z kolejnym etapem
przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej, obejmujący odcinek ulicy Polnej o długości 100 mb
oraz przebudowę skrzyżowania kolo Gimnazjum.
W dniu 12.05.2015 r. wdrożone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert
na dzień 28.05.2015 r. i terminem wykonania zadania do 30.09.2015 r.
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12. Przebudowa drogi nr 20 przez miejscowość Siemczyno.
GDDKiA Oddział Szczecin przyjął do katalogu zadań zakładanych do realizacji w 2015 r.
przebudowę odcinka drogi krajowej nr 20, przebiegającej przez m. Siemczyno.
W ramach planowanych robót zakłada się budowę kanalizacji deszczowej o długości 580 mb
wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych oraz budowę chodnika na odcinku
od skrzyżowania z droga powiatową do m. Głęboczek, w kierunku Czaplinka.
Zakres rzeczowy obejmuje również wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni,
na odcinkach od wjazdu do wjazdu do m. Siemczyno.
Zadanie będzie wykonywane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych
Eljot – Jacek Luterek Szczecin, w terminie do 30.11.2015 r.
W dniu 15.05.2015 r. zarządca drogi przekazał plac budowy dla wykonawcy.
W zakresie podatków:
1. Wydano 23 zaświadczeń, w tym 11 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 12 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej II raty podatku.
3. Sporządzono 52 tytuły wykonawcze w związku z nie uiszczeniem I raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w łącznej kwocie 20 521,00 zł.
4. Przekazano do urzędu skarbowego 7 dalszych tytułów wykonawczych na łączną kwotę
17 813,00 zł, celem nadania klauzuli wykonalności niezbędnej do zabezpieczenia
zaległości poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.
5. Odmówiono udzielenia ulgi w postaci pięcioletniego zwolnienia z podatku rolnego
z uwagi na niespełnienie warunków określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).
6. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Czaplinek.
7. Sporządzono
spis członków oraz spis
przedstawicieli osób prawnych
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania do Rad Powiatowych
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
8. Po uprzednim wezwaniu organu do skorygowania deklaracji na podatek
od nieruchomości, podatnik przedłożył korekty za lata 2010 – 2015 i uiścił zaległości
podatkowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7 689,00 zł.
9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku
od nieruchomości za 2009 r.
10. Zawarto 2 umowy z inkasentami opłaty miejscowej.
W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Przygotowanych zostało:
 6 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
ze studium,
 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 1 zawiadomienie o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości
 4 umowy najmu na sale wiejskie,
 8 umów dzierżawy w tym 4 na dzierżawę gruntów rolnych i 4 na działalność
gospodarczą,
 sprawozdanie PZP-1 Planowanie przestrzenne w gminie.
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2. W związku z trwającymi pracami planistycznymi:
1) W dniu 7 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej dotyczące zaopiniowania:
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek
dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02, Czaplinek
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek
dla działki 532/29 obr. 03, Czaplinek.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii GKUA oba plany zostały przesłane do uzgodnień
i opiniowania - każdy z planów do 34 instytucji.
2) W związku z podjętymi uchwałami:
 Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek”.
 Nr VII/51/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmującego części obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno.
 VIII/61/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czaplinek”.
Napływają wnioski do ww. opracowań planistycznych.
3) W dniu 4 maja br. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego :
 poz. 1640 - uchwała Nr VII/49/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 12/1 obręb 02;
nr 378, 589/5, 528, 529, 530, 525/17, 525/12 obręb 03; nr 19/15, 19/176 obręb 05;
nr 9 obręb 08 miasta Czaplinek,
 poz. 1639 - uchwała Nr VII/45/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka
dla działek 164 i 165/2 obr. 02 Czaplinek.
Oba plany weszły w życie w dniu 19 maja 2015 r.
3. Wydano:
1) 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek:
- Nr 3, 11/2, 43, obr. Stare Gonne (budowa linii kablowej oświetlenia drogowego);
- Nr 75/2, 90, 94/1, obr. Sikory (budowa linii kablowej oświetlenia drogowego);
- Nr 110, obr. Żelisławie (budowa linii kablowej oświetlenia drogowego);
2) decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń
budowlanych na działce nr 30/11, obr. Pławno.
4. W dniu 8 maja 2015 r. podpisano dwa akty notarialne:
1) dotyczący zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 217/17
o pow. 0,2155 ha położonej w obrębie Kluczewo za kwotę 31.110,00 zł;
2) dotyczący zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 251/1 o pow.
0,0879 ha położonej w obrębie Rzepowo za kwotę 8.500,00 zł.
5. W dniu 8 maja 2015 r. ogłoszono:
1) Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 391/2 o pow. 0,3800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Czarne Wielkie. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KW
KO1D/00036946/1. Cena wywoławcza 10.100,00 zł netto;
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 udziału do 1/2 w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo,
oznaczonej nr działki 268 o powierzchni 0,3800 ha zabudowanej budynkiem
mieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 108,56 m2 (w tym parter - 56,83 m2,
strych - 44,83 m2, piwnica - 6,90 m2) i trzema budynkami gospodarczymi
o powierzchni użytkowej: budynek nr 1 - 92,00 m2, budynek nr 2 - 28,69 m2,
budynek nr 3 - 7,38 m2. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KW
KO1D/00008591/2. Cena wywoławcza 42.159,50 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha, położonej przy ul. Jaśminowej 3
w Czaplinku, obręb 03. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej
nr KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 62 200,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/25 o pow. 0,3627 ha, położonej przy ul. Jaśminowej 4
w Czaplinku, obręb 03. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KW
KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 167 300, 00 zł netto.
Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 r.
2) Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 93 300,00 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 182 800,00 zł netto.
Przetarg na zbycie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r.
6. W dniu 14 maja br. odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 0,2600 ha, położonej w miejscowości
Machliny, w skład której wchodzi działka nr 150 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana
budynkiem użytkowym (była szkoła) o powierzchni użytkowej 418,70 m² oraz
budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,50 m² i działka nr 149/2
o powierzchni 0,1700 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Drawsku
Pomorskim prowadzona jest księga wieczysta nr KW KO1D/00024094/6. Cena
wywoławcza 240 500,00 zł.
Z uwagi na brak chętnych nieruchomość nie została sprzedana.
7. W dniu 19 maja 2015 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 272/1 o pow. 0,2321 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo wpisanej do księgi wieczystej KW KO1D/00009870/9. Cena wywoławcza
43 000,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 224/11 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo wpisanej do księgi wieczystej KW KO1D/00008725/1. Cena wywoławcza
27 400,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 224/12 o pow. 0,2069 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo wpisanej do księgi wieczystej KW KO1D/00008726/8. Cena wywoławcza
37 300,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 9/27 o pow. 0,0672 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Łazice, w miejscowości Karsno, zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni
o pow. użytkowej 17,64 m2, wpisanej do księgi wieczystej KW KO1D/00013257/7.
Cena wywoławcza 15 810,00 zł netto. Z uwagi na brak chętnych nieruchomości nie
zostały sprzedane.
8. W dniu 18 maja 2015 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia na rzecz
najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wałeckiej 21 w Czaplinku za kwotę
11.884,73 zł.
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W zakresie projektów:
1. Remont świetlicy wiejskiej w Psiech Głowach
Urząd Marszałkowski pozytywnie ocenił procedurę przetargową na realizację operacji
dofinansowanej w ramach PROW pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie
Głowy”, co umożliwiło w dniu 27.04.2015 r. podpisanie aneksu do umowy o przyznanie
pomocy, o który Gmina wnioskowała.
Trwa ocena złożonego wniosku o płatność o refundację poniesionych wydatków
stanowiących udział środków unijnych w kwocie 58 065 zł.
2. Fundacja Arka otrzymała dotację na zagospodarowanie ścieżki przyrodniczej na Wyspie
Bielawa
Projekt Fundacji Ekologicznej Arka pt. „Działaj w Zielone – program inicjatyw lokalnych”
otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
„Edukacja ekologiczna”, część 2) wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz
zrównoważonego rozwoju. W ramach tego projektu ok. 25.000 zł zostanie przeznaczonych
na zagospodarowanie ścieżki przyrodniczej na Wyspie Bielawa.
3. Aglomeracja Czaplinek
Podjęta Uchwała Rady Miejskiej w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu
aglomeracji Czaplinek została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego w celu uchwalenia
przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Wynik kontroli trwałości projektu unijnego dotyczącego budowy boisk Orlik 2012
Kontrola trwałości projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach RPOWZ pn.
„Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz
z zagospodarowaniem terenu
i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”,
przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w marcu br., potwierdziła zachowanie
trwałości projektu.
5. Prace nad Kontraktem Samorządowym
Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji Kontraktu Samorządowego dla obszaru
obejmującego powiat drawski, łobeski i świdwiński. W tym celu zbierane są karty
przedsięwzięć od przedsiębiorców, którzy są zainteresowani ujęciem ich przedsięwzięć
w ramach propozycji kontraktu samorządowego. Ogłoszenie naboru gotowych koncepcji
kontraktów samorządowych zaplanowany jest na miesiąc czerwiec br.
6. Podsumowanie akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”
Przygotowane i wysłane zostało sprawozdanie Gminy z udziału w akcji Dni Otwarte
Funduszy Europejskich. Podczas akcji, która odbyła się w dniach 7- 8.05.2015 r., promowany
był projekt pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”,
dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPOWZ.
GCR odwiedziło w tych dniach ok. 500 osób. Dla zwiedzających udostępniono obiekty
Gminnego Centrum Ratownictwa, pojazdy i sprzęt ratowniczy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czaplinku i Pogotowia Ratunkowego, strażacy zorganizowali gry i zabawy z użyciem
sprzętu pożarniczego oraz częstowali pyszną grochówką, którą sami ugotowali.
7. Wnioski o mikrodotacje
Wniosek grupy nieformalnej z Pławna o dotację w ramach konkursu „Mikrodotacje – małe
inicjatywy lokalne” pt. „Upiększamy Pławno - ratujemy tajemnicze głazy” uzyskał
dofinansowanie w kwocie 5000 zł.
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Ponadto przygotowanych zostało 5 wniosków o dotacje po 5000 zł do II w 2015 r. edycji
konkursu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne” – dla sołectw Siemczyno, Głęboczek,
Łąka, Psie Głowy oraz dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”.
W ramach konkursu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
organizowanego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy” ze Złocieńca, złożone zostały 2
wnioski o dotacje:
- dla sołectwa Siemczyno w kwocie 3200 zł,
- dla sołectwa Ostroróg w kwocie 4270 zł.
8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek
W wyniku zbierania ofert wybrany został wykonawca strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek. Jest to firma
EKOPLAN Rachuta, Bering, Arciuszkiewicz-Rachuta s.c. z kwotą 6.457,50 zł. Umowa
z firmą została podpisana.
Gmina Czaplinek wystąpiła do NFOŚiGW z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie
projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek”. Wnioskowane zmiany
dotyczą zmiany kosztów projektu po zakontraktowaniu wszystkich wydatków.
Ponadto trwają prace nad zbieraniem danych do planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Czaplinek, w tym nad propozycjami przedsięwzięć, które mają być ujęte w planie.
9. Projekt partnerski Gminy Marlow z Niemiec z Gminą Czaplinek
Trwa rozliczanie projektu pn. „Transgraniczne spotkanie „Czaplinek – Marlow 2015”,
dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i kultury oraz możliwości
realizacji wspólnych projektów sieciowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A
Euroregionu Pomerania). Na organizację spotkania Gmina Czaplinek uzyskała
dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów programu Interreg IVA w kwocie 2070 euro.
10. Kontrola realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
Prowadzona była kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykonywania postanowień
umowy w zakresie dożywiania dzieci w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”. Kontrolowane były wszystkie jednostki oświatowe oraz Niepubliczne
Przedszkole Sióstr Salezjanek.
11. Grupa nieformalna pod kierownictwem Michała Olejniczaka realizuje projekt
w ramach otrzymanej dotację w konkursie Mikrodotacje - Małe Inicjatywy Lokalne.
W ramach projektu w miejscowości Piaseczno do końca sierpnia zostanie utworzone boisko
do gry w siatkówkę. Wartość otrzymanej dotacji – 5 000 zł.
12. W ramach drugie naboru do konkursu Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne
planowane jest złożenie dwóch projektów:
- Trzcińca - „Przystań na dłużej w Trzcińcu”;
- Grupa artystyczna „Wypożyczalnia Skrzydeł” – „Barok za miedzą”.
13. Sołectwo Pławno przy współpracy z Gminą Czaplinek przygotowuje wniosek
do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX”.
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W zakresie kultury:
1. 4 maja 2015 r. w sali kominkowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury odbyły się
Eliminacje Miejsko – Gminne 47. Turnieju Recytatorskiego – „Ptaki, Ptaszki
i Ptaszęta Polne” – 2015.
2. 8 maja br. w sali kominkowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury miała miejsce inauguracja
działalności Kawiarni Amatorów Artystycznych „Kominek”, która powstała z inicjatywy
Społecznej Rady Młodzieży.
3. W ramach akcji Tydzień Bibliotek w dniu 8 maja bibliotekę odwiedziły dzieci
z przedszkola oraz klas pierwszych ze szkoły podstawowej, które uczestniczyły
w spektaklu Teatru DUET z Krakowa pt. "Kotek i Kogutek". 11 maja bibliotekę
odwiedziły trzy grupy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Podczas
spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Kamila Polaka pt. "Bałagan
w bibliotece" i zwiedziły wszystkie działy biblioteki. 12 maja dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Czaplinku odwiedziły bibliotekę i ruszyły śladami Karola Maya.
4. 14 maja odbyło się niecodzienne spotkanie w bibliotece, wernisaż obrazów Reginy
Słomy.
5. 15 maja br. biblioteka gościła młodzież gimnazjalną, która wzięła udział
w VI Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy
o Unii Europejskiej, jej historii, zasadach funkcjonowania oraz kształtowanie
umiejętności zdrowego współzawodnictwa.
6. 16 maja 2015 r. w Szczecinie przy Alei Żeglarzy miało miejsce oficjalne odsłonięcie
pomnika upamiętniającego kpt. Ludomira Mączkę, który został wykonany przez Pawła
Szatkowskiego, pochodzącego z Czaplinka.
7. 24 maja 2015 r. odbędzie się „Festyn Profilaktyczny pn. "Żyj Bezpiecznie”
na lotnisku w Broczynie.
W zakresie turystyki:
1. W dniach 10 marca – 29 kwietnia w Czaplinku odbywał się kurs fotograficzny

2.

3.

4.

5.

prowadzony przez lokalnego fotografa, Pana Macieja Borowskiego. Uczestniczyło
w nim 15 osób.
W nocy z 06.05. na 07.05.2015 r. został skradziony jeden z czterech nowo wykonanych
ławostołów z miejscowości Stare Drawsko, który znajdował się pod altaną przy nowym
pomoście.
7 maja br. Burmistrz Czaplinka podał do publicznej wiadomości ogłoszenie
o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu
ratownictwa wodnego. Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego można składać
do 22 maja 2015 r.
W dniach 9-10 maja br. Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek przy współpracy
z Gminą Czaplinek uczestniczyła w 24. Targach Turystycznych Market Tour podczas
„Pikniku nad Odrą” w Szczecinie.
Trwają prace remontowe w infrastrukturze turystycznej.

W zakresie zdrowia:
1. W dniu 13 maja br. odbyły się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
w dwóch grupach wiekowych: 50-69 oraz 40-49 i 70-75 lat. W badaniach wzięło udział
92 kobiety, w tym 39 kobiet w grupie wiekowej 40-49 i 70-75 lat. Badania
przeprowadziła firma LUX MED Diagnostyka z Gdyni.
2. Pod koniec marca 2015 r. okazało się, że trzyletni Kuba Adamczyk, mieszkaniec naszej
gminy jest bardzo chory. Od tamtej pory przebywa wraz z mamą w szpitalu na Oddziale
Hematologii w Szczecinie. Kuba jest diagnozowany w kierunku niedokrwistości
aplastycznej w postaci bardzo ciężkiej.
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W chwili obecnej szpik kostny Kubusia praktycznie nie pracuje. Dlatego będzie
potrzebować przeszczepu. Kubuś jest jedynakiem, dlatego najprawdopodobniej będzie to
przeszczep od dawcy niespokrewnionego. Ponadto oprócz tego potrzebna jest
Kubusiowi krew z grupy ORH+.
W związku z tym informujemy, że w dniu 28 czerwca br. zorganizowany zostanie pobór
krwi na rzecz małego Kuby.
W zakresie organizacji pozarządowych:
1. W dniu 28 kwietnia Burmistrz Czaplinka ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert
na zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
LP.

NAZWA

NAZWA ZADANIA

STOWARZYSZENIA/PODMIOTU

1.

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Otwórzmy
Serca”
ul. Wałecka 49,78-550 Czaplinek
Stowarzyszenie Klub Abstynenta
AMETYST

2.
ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek

KWOTA
DOTACJI

AKTYWNIZACJA
I REHABILITACJA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z GMINY CZAPLINEK
AKTYWNIZACJA
I REHABILITACJA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z GMINY CZAPLINEK

3 700 zł

4 800 zł

2. Burmistrz Czaplinka Zarządzeniem Nr 54/2015 z dnia 6 maja 2015 ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wypoczynku letniego
dzieci
i
młodzieży
szkolnej
z
terenu
Gminy
Czaplinek.
Oferty
wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. Nr 3), ul Rynek 6, 78-550 Czaplinek, lub drogą
pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Czaplinku) do 27 maja
2015 r. do godz. 15.00.
3. W dniu 8 maja br. odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych prezentujące
modelowe rozwiązania w powoływaniu i pracy rad działalności pożytku publicznego
(dalej RDPP).
4. W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert w zakresie wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Czaplinek w rok 2015 r. trwa nabór
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Kandydatur należy
zgłaszać w terminie do 25 maja 2015 r.
5. Gmina Czaplinek od maja uczestniczy w projekcie pt. „Współpraca z III sektorem –
standardem zachodniopomorskich samorządów”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora; Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
W ramach projektu zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji
pozarządowych, radnych Rady Miejskiej w Czaplinku oraz pracowników Urzędu
Miejskiego w Czaplinku pracuje nad dokumentem pn. SYSTEMEM WSPARCIA
I WSPÓŁPRACY NIEFINANSOWEJ SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH.
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W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2015 r. w Czaplinku gościła drużyna piłkarska dzieci
z miasta partnerskiego Marlow. Młodzi piłkarze rywalizowali z czaplinecką drużyną
podczas Turnieju Piłkarskiego. Zadanie było realizowane w ramach projektu
pn. „Integracyjny Turniej Piłkarski w Czaplinku” przy wsparciu finansowym udzielonym
przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży.
2. W dniu 29 maja br. po raz ósmy miasto partnerskie Marlow bezpłatnie przekaże dary
rzeczowe dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
3. W dniach 26 – 28 czerwca br. młodzi piłkarze z Klubu Sportowego IRAS będą
uczestniczyli w wyjeździe do miasta partnerskiego Marlow w ramach realizowanego
projektu pn. Wyjść poza swoje podwórko. Wzajemne poznawanie się podczas turnieju
piłki nożnej. Zadanie będzie finansowane przy wsparciu udzielonym przez
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.
W zakresie sportu i rekreacji:
1. Złożono 14 ofert na budowę zielonej siłowni i placu zabaw na Osiedlu Wieszczów.
Budowę zielonej siłowni będzie realizowała firma Mevius Mateusz Cichowski,
21-050 Praski za kwotę 29.281,68 zł. Natomiast do budowy placu zabaw wybrano firmę
Magic Garden Daniel Gacek, 88-100 Pakość, za kwotę 27.572,91 zł.
2. Zaproszono oferentów do składania ofert na budowę pomostu na wyspie Bielawa
w terminie do 27 maja 2015r.
3. Gmina Czaplinek zakupiła statek spacerowy typu katamaran na 12 osób, który będzie
atrakcją turystyczną naszego miasta. W związku z tym ogłoszono konkurs na nazwę
statku. Konkurs jest otwarty i może każdy mieszkaniec Gminy Czaplinek wziąć w niej
udział, główną nagrodą w konkursie są dwa dwugodzinne rejsy statkiem spacerowym
po jeziorze Drawsko. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania
dodatkowych nagród autorom szczególnie interesujących nazw. Propozycję nazwy statku
można składać na formularzu lub osobiście: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Wałecka
49, w godzinach od 8.00 do 17.00, drogą elektroniczną: halaw-sczaplinek@wp.pl .
Pierwszy etap trwa do 25 maja, drugi etap do 28 maja br.
4. Rozpoczęto prace przy remoncie ogrodzenia bocznego boiska w Czaplinku przy ulicy
Drahimskiej.
5. W dniach 1.05-3.05.2015 roku odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci
pod nazwą IRAS CUP, w turnieju udział wzięło 20 zespołów. W ocenie trenerów
reprezentacji Polski, oraz działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej była to bardzo dobra
impreza i prawdopodobnie będzie kontynuowana w następnych latach.
6. 1 maja br. w Ośrodku Sportów Wodnych rozegrane zostały Regaty Otwarcia Sezonu
w klasach T1, T2 o Puchar Burmistrza.
7. 2 maja br. rozegrano w amfiteatrze pierwsze zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej
o Puchar Burmistrza. Organizatorem był nowo powstały w Czaplinku Klub „Kaliber 22”,
udział wzięło 54 zawodników.
8. Rozegrany został kolejny turniej piłki nożnej Orlika.
9. W dniu 17 maja br. zorganizowano zawody sportowe w rywalizacji dzieci i młodzieży
w sportach i sztukach walki. Była to formuła pierwszego kroku dla dzieci w wieku 4-9 lat
w konkurencji Grappling. Udział wzięło 64 zawodników z terenu Powiatu Drawskiego.
Rozegrano także zawody w formule kick-boxerskiej K1 rules, rozegrano ponad 20 walk.
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W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Wydano 12 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
2. Rozpatrzono 10 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
3. Zawarto 3 umowy na usunięcie drzew z terenów gminnych z naliczeniem opłaty
za pozyskane drewno.
4. Realizowany jest harmonogram zadań związanych z wyborami do Walnych Zgromadzeń
Izb Rolniczych. Wybory odbędą się 31 maja 2015 r.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 2 maja br. uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w OSP
w Kluczewie.
2. W dniu 4 maja br. uczestniczyłem wraz z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich
w Jubileuszy 90 - tych urodzin mieszkanki Czaplinka.
3. W dniach 5 – 6 maja br. uczestniczyłem w odprawie Dyrektora Regionalnego Lasów
Państwowych w Szczecinku oraz Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
Drawsko w Karwicach.
4. W dniu 8 maja br. uczestniczyłem w inauguracji działalności Kawiarni Amatorów
Artystycznych „Kominek”, która powstała z inicjatywy Społecznej Rady Młodzieży.
5. W dniu 12 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego ze Szczecina nt. planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu
wojskowego Siemczyno, oraz w jubileuszu 90 – tych urodzin mieszkanki Czaplinka.
6. W dniu 15 maja br. uczestniczyłem w V Konferencji na temat Odnawialnych Źródeł
Energii pt. „IV Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – słońce i biomasa. Pomorze
Zachodnie i jego ekoenergetyczny potencjał”, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju.
7. W dniu 15 maja br. uczestniczyłem w Muzycznych Potyczkach Przedszkolaków
w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku.
8. W dniu 18 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu z Panią Senator RP Grażyną Anną Sztark
i Starostą Drawskim Stanisławem Kuczyńskim oraz w Jubileuszu 90 - tych urodzin
mieszkanki Gminy Czaplinek.
9. W dniach 19 – 20 maja br. uczestniczyłem w III Międzynarodowym Kongresie Ekologii
Miast EcoMetropolis w Bydgoszczy, organizowanym przez Region Miesięcznik PLUS.
10. W dniu 20 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Dnia
Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 50 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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