INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 10 marca 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 11 zarządzeń:
1. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2007 rok,
2. w sprawie przyspieszenia przekazywania w roku 2007 rat dotacji dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej,
3. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek z dnia
01 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. Zmieniono termin
aktualizacji listy przydziału mieszkań komunalnych przez Komisje Mieszkaniową z „do 31
marca 2007 r.” na „do 30 kwietnia 2007 r.”;
4.w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2006
rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za
2006 rok,
5.w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r.,
6.w sprawie ustalenia stanowisk pracy o których mowa w art. 2377 §1 ust. 1 i §2 Kodeksu
pracy oraz przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego,
7.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
8.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
9.w sprawie budowy miejsc postojowych (parkingu) dla samochodów osobowych przy ul.
Grunwaldzkiej i Bydgoskiej w Czaplinku; Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku realizację zadania inwestycyjnego dot. budowy miejsc postojowych (parkingu)
dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej i Bydgoskiej w Czaplinku w terminie
do 30.06.2007 r.,
10.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/U/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zasad
rozliczania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku,
11.w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania oferty inwestycyjnej Gminy Czaplinek;
Powołano Zespół w składzie:
- Margot Niedziela – Suszek – Przewodnicząca Zespołu,
- Janina Szumska - członek zespołu,
- Zenon Giwojno - członek zespołu,
- Izabela Kolczyńska – członek zespołu.
Do zadań Zespołu należy przygotowanie oferty inwestycyjnej Miasta i Gminy Czaplinek,
wydanie materiału promocyjnego dot. oferty inwestycyjnej, bieżące aktualizowanie oferty
inwestycyjnej, opracowanie programu promocji oferty inwestycyjnej w kraju i zagranicą.

W okresie od 10 marca 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. zrealizowane zostały następujące
działania:
Z zakresu budżetu Gminy:
Zakład Gospodarki Komunalnej po rozliczeniu dotacji przekazanej przez Gminę w 2006r.
dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 18.257,96 zł. Dotacje inwestycyjne –
23.760 zł na zakup samochodu śmieciarki i 4.508,20 na zakup pompy zostaną rozliczone
z chwilą zwrotu należnych budżetowi kwot odpowiadających podatkowi VAT. Zakład
Gospodarki Komunalnej złożył stosowny wniosek. Taka sytuacja spowodowała okresowy
brak środków w ZGK, więc wyraziłam zgodę na przyspieszone przekazywanie dotacji
umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Inwestycje kontynuowane:
13.

Zagospodarowanie terenów nadbrzeża jeziora Drawsko, w tym: plaży miejskiej,
wykonanie ścieżek, modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych
Dotychczas wykonano prace dotyczące przyłączy wod.-kan. oraz oświetlenia plaży.
Wykonawca przystąpił do budowy budynku socjalno-sanitarnego.
Zniszczona została 1 lampa oświetleniowa. Sprawców nie ustalono, gdyż nie podjęto
interwencji po zgłoszeniu pracownika . Koszt naprawy wyszacowano na kwotę ok. 900zł.
2.Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym
w Czaplinku.
Prowadzone są roboty wewnętrzne budowlane związane z wykonaniem tynków, instalacyjne
w zakresie sieci wod.-kan., ciepła technologicznego oraz elektryczne. Przeprowadzono
konsultacje z wykonawcami w zakresie nagłośnienia hali, ustalony został zakres prac
dotyczących nagłośnienia i wyznaczono termin złożenia ofert ostatecznych do 12.03.2007r.
Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył p. Sebastian Groszek z Drawska Pom.
z którym podpisano umowę na kwotę 21.500,-zł. Prowadzone rozeznanie rynku wskazywało
na kwotę około 60.000 zł.
Uzgodniono z firmą „MAPRO” Płock do 19.04.br. zakres i termin dokonania zmian
w dokumentacji budowlanej dotyczącej zmiany źródła zasilania w ciepło oraz
uszczegółowienia dokumentacji w zakresie zmiany wejść od strony północno – zachodniej do
obiektu hali, w ramach pełnienia nadzoru autorskiego oraz na podstawie oddzielnego
zlecenia, gdyż tego zadania nie obejmuje umowa o nadzór autorski .
Podpisano aneks z dnia 29.03 2007r. do umowy z wykonawcą robót – firmą PUH „FACH”
H. Krzywicki z Drawska Pom., na wykonanie robót zamiennych zatwierdzonych protokołem
konieczności, a dotyczących zmian w związku z przystosowaniem hali w określonym
zakresie na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zmianą systemu instalacji grawitacyjnej na
system wywietrzników typu Zefir 150.
Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyposażenie hali w sprzęt i urządzenia
sportowe. Przewiduje się także konsultacje w tym zakresie z udziałem radnego z Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz przedstawicieli organizacji sportowych.
3.Modernizacja OSW.
Wpłynęły 2 oferty na użytkowanie OSW – 1 osoby fizycznej na dzierżawę , i LOTu na
użytkowanie.
Przygotowywane są dokumenty zawierające wariantowe rozwiązania problemu
zagospodarowania OSW jak: 1.pozostawienie w zarządzaniu przez spółke, 2.utworzenie
odrębnej spółki, 3. dzierżawa krótkoterminowa, 4.dzierżawa wieloletnia, 5.sprzedaż,
6.utworzenie OSIR . W najbliższym czasie temat zostanie przedstawiony radnym i
środowiskom turystycznym w celu uzyskania opinii.
Z Prezesem ZNM uzgodniono niezbędne remonty, zasady finansowania i sprawy kadrowe.
OSW będzie w stopniu podstawowym przygotowany do sezonu.
Inwestycje noworozpoczynane:
1. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku.
Wykonano projekt budowlany branży drogowej, uzyskano pozwolenie na budowę ze
Starostwa Powiatowego w dniu 15.03.2007r. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót w dniu
04.04.2007r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom.

Uzgodniono warunki realizacji tego zadania z ZGK Czaplinek. Zakład wykona zadanie za
kwotę 74.127,-zl. w terminie do 30.06.2007r. ZGK ogłosił przetarg na dostawę materiałów
drogowych potrzebnych do wykonania parkingu z terminem składania ofert do 12.04.2007r.
Podpisano porozumienie z Kabel-Technik-Polska na współfinansowanie zadania do kwoty
40.000,-zl. Po wypełnieniu warunków przez Gminę wynikających z treści porozumienia,
firma Kabel przekazała na konto Gminy z końcem marca kwotę 40.000,-zł.
2. Budowa sieci wod.-kan. i deszczowej na osiedlu „Wiejska”, obejmująca ulice Jesionową,
Lipową i Jarzębinową.
Zinwentaryzowano zakres rzeczowy II etapu budowy infrastruktury technicznej.
Przygotowano kosztorys inwestorski i ofertowy. Przygotowano pełną dokumentację
przetargową, wdrożono procedurę w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie
o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej UMiG
w dniu 27.03.2007r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.04.2007r.
Zakładany termin wykonania zadania do 120 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
Prowadzone są rutynowe czynności związane z toczącym się postępowaniem przetargowym.
3. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie
Czaplinek - Łąka.
Przeprowadzone zostanie jedno postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót
całego zadania, tj. budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko-Drahimek
i na trasie Czaplinek – Łąka.
Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej.
Ogłoszenie o przetargu planowane jest w miesiącu kwietniu br.
Na zadanie dot. budowy sieci wod.-kan. do Drahimka Gmina posiada aktualne pozwolenie na
budowę.
W dniu 02.03.br. złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę sieci wod.-kan. do m. Łąka. Przedłożona dokumentacja wymaga uzupełnienia
o określone elementy, które postanowieniem Starostwa z dnia 26.03.2007r. zobowiązano
Gminę do wykonania w terminie do 16.04.2007r. Czynności z tym związane prowadzone są
przez Gminę, a przede wszystkim projektanta, i zostaną w ustalonym terminie wykonane.
4. Modernizacja budynku szkoły na bibliotekę, GCI – przy ul. Wałeckiej 49.
Gmina Czaplinek złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie projektu pt.
„Multimedialne Centrum Kulturalno-Informacyjne w Czaplinku”. Projekt polega między
innymi na przeniesieniu Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Informacji do
pomieszczeń na I piętrze budynku byłego przedszkola przy ul. Wałeckiej 49. Na parterze
mają być zlokalizowane pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Całkowity koszt
projektu wynosi ok. 800 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 711 tys. zł.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec czerwca 2007 roku.
5. Budowa studni kanalizacyjnych w Starym Drawsku.
Zinwentaryzowany został zakres robót do wykonania. Uzyskano ofertę na wykonanie prac,
którą przyjęto do realizacji. Wykonawca prac będzie firma EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin za
kwotę 20.000,-zł. brutto, z terminem wykonania do 30.05.2007r. Planowane w budżecie
Gminy na 2007r. środki na to zadanie zabezpieczono w kwocie 24.000,-zł.
6. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zinwentaryzowany został, z obmiaru z natury, zakres robót wodociągowych dotyczących
budowy wodociągu Miłkowo - Motarzewo, Wełnica – Karsno, Prosinko – kol. Prosinko oraz
Czarne Wielkie – kol. Czarne Wielkie.
Tematy te analizowane są pod kątem określenia zakresu rzeczowego robót, danych z zasobów
geodezyjnych co do aktualności pomiarów, oszacowania wartości zamówienia prac
projektowych pod kątem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określenia
działań ukierunkowujących poszczególne zadania.
Pozostaje do zrealizowania temat budowy sieci i modernizacji stacji wodociągowej w m.
Kluczewo, który jest bardziej złożony od zadań zinwentaryzowanych i wymaga
dogłębniejszej analizy.
7. Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię.
Przygotowana została dokumentacja przetargowa na wykonanie zadania oraz wdrożona
procedura przetargowa. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 06.04.2007r. i tego samego dnia zamieszczone na naszej stronie
internetowej. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 08.05.2007r. Zakładany
termin wykonania do 150 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
Na obecnym etapie brak jest możliwości w ubieganiu się o dofinansowanie tego zadania.
Przygotowywane są wnioski o wsparcie finansowe zadania z rezerwy celowej budżetu
państwa, Ministerstwa Sportu.
8. Budowa drogi wewnętrznej w m. Stare Drawsko.
Określony został zakres robót planowanych do wykonania na tej drodze. Przygotowano
kosztorys inwestorski i przedmiary robót.
Przygotowano zgłoszenie wykonania robót, które złożono do Starostwa Powiatowego w dniu
04.04.2007r. z terminem rozpoczęcia od 07.05.2007r.
Ustalony zakres robót nie skutkuje potrzebą wykonania projektu budowlanego, natomiast
dokonane zgłoszenie wymaga uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, czy
planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko przyrodnicze,
z uwagi na lokalizację inwestycji w obszarze „Natura 2000”.
Przygotowywane są dokumenty związane z wyborem wykonawcy na wykonanie robót
drogowych.
9. Wniosek do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Gmina Czaplinek wystąpi w ramach programu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn.
„Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie
ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” o dofinansowanie budowy boisk i placów zabaw
z terenu gminy Czaplinek ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Termin składania wniosków
upływa 16 kwietnia 2007 r. Zakres przygotowany przez UMiG w Czaplinku obejmuje łącznie
27 obiektów (boisk i placów zabaw) zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Czaplinek,
dla których właścicielem jest Gmina. Całkowity koszt zadań dotyczących Gminy Czaplinek
szacowany jest na kwotę ok. 2,3 mln zł. Dofinansowanie ze środków MF EOG i NMF może
wynieść 1,9 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest nie wcześniej niż pod
koniec 2007 roku, natomiast faktyczna realizacja zadań może się rozpocząć w roku 2008,
w przypadku udzielenia dofinansowania.
W związku z bardzo krótkim terminem na złożenie projektu Firma J. Rutkowskiego
opracowała 55 kosztorysów na remonty w świetlicach i zagospodarowanie terenów

sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek za kwotę 2.000 zł . część
kosztorysów już wykorzystano przy złożeniu wniosku na projekt dot. boisk.
Po analizie warunków jakie należy spełnić przy przygotowaniu wniosku do w/w programu
o pozyskanie środków na remonty sal i świetlic, odstąpiono od przygotowania projektu, gdyż
Gmina składająca samodzielnie wniosek musiałaby posiadać studium wykonalności
i dokumentacje budowlane na remont kapitalny każdej sali i świetlicy. Na przeszkodzie był
też bardzo krótki termin na złożenie wniosku .

W zakresie podatków:
1. Wnioski dot. zwolnień i ulg w podatkach załatwiono:
- 8 pozytywnie w tym:
3 w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
rolnego
4 umorzenie zaległości podatkowych
1 odroczenie terminu płatności podatku
- 3 odmownie w tym:
2- odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia z uwagi na brak zaległości
1- odmowa wszczęcia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z uwagi na
brak uprawnień burmistrza w tym zakresie.
2. Wydano 27 zaświadczeń w zakresie podatków tj. 8 o nie zaleganiu w podatkach i 19
o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie.
3. Załatwiono 73 wnioski złożone przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego
od zakupionego oleju napędowego wydając decyzje o limicie przysługującym w 2007r.
i zwrocie podatku za I półrocze2007 roku na kwotę 95.073 zł.
4. Rozliczono 29 sołtysów z zainkasowanych podatków za I kwartał 2007 roku i naliczono
im należną prowizję.
W zakresie oświaty:
1. Szkołom prowadzonym przez Gminę przekazano wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy
do przygotowania projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2007/2008. Mając
na uwadze poprawę warunków nauczania i osiąganych przez uczniów wyników w nauce
proponuje się w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Czaplinku tworzenie klas
liczących 24 uczniów. (część klas liczy 28-30 uczniów)
2. 12 kwietnia 2007r. we wszystkich szkołach podstawowych przeprowadzono sprawdzian
na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 24 i 25 kwietnia przeprowadzony zostanie
egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany
jest w dwóch częściach; humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Sprawdzian
i egzamin przeprowadzany i oceniany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Poznaniu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna do obserwacji prawidłowości przebiegu
sprawdzianu i egzaminu w szkołach delegowała – pracowników oświaty naszej gminy.
3. 17 kwietnia 2007r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie -Delegatura w Wałczu rozpoczyna
wizytację w Szkole Podstawowej w Kluczewie. Wizytacja wynika z planu nadzoru
pedagogicznego.
4. Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Czaplinku i Szkoła Podstawowa w Broczynie
przystąpiły do konkursu grantowego w ramach programu „Szkoła Równych Szans –
programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim”
Program
współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalne

dofinansowanie na jednego ucznia uczestniczącego w projekcie wynosi 700 zł.
maksymalna wysokość dofinansowania dla szkoły
110 000 zł. Gmina nie ponosi
żadnych kosztów z tytułu udziału w programie.
Program „Szkoła równych szans” adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich; dotyczy
przezwyciężania przez uczniów barier (m.in. społecznych, ekonomicznych, kulturowych
oraz związanych z niepełnosprawnością) w dostępie do wykształcenia. Pozyskane przez
szkołę środki umożliwią uczniom udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
w okresie od 15 maja 2007 do 15 maja 2008 roku.

Projekty przygotowane zostały przez Sz.P. w Czaplinku na realizację projektu pt.
„Czaplineckie jakie cudne - tu rosnę zdrowo, żyję aktywnie”, Szkołę Podstawową
w Broczynie, na realizację projektu pt. „Tu mieszkam i żyję - nasze dziedzictwo
kulturowe i regionalne”, Gimnazjum w Czaplinku, na realizację projektu pt. „Dajmy
wszystkim równe szanse”.
5. Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostały złożone wnioski o przydzielenie
dziesięciostanowiskowej pracowni komputerowej dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Czaplinku w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz o pracownię
dla biblioteki w szkole Podstawowej w Czaplinku, w ramach projektu „Internetowe
Centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”. Złożone wnioski
uzyskały pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
6. W ramach konkursu „ Promocja Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej” do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie został złożony
wniosek o dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej
w Czaplinku.
7. Gmina, z budżetu państwa, otrzymała dotację celową w wysokości 18 060 zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej
w Szkole Podstawowej w Czaplinku i w Szkole Podstawowej w Broczynie w okresie
styczeń – sierpień 2007r.
W szkołach tych realizowane jest zadanie, w ramach wdrażania reformy oświaty
„Nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym
2006/2007”.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
14. Rozpatrzono pozytywnie 21 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę
drzew z zadrzewień.
15. Zaopiniowano pozytywnie plany finansowo - rzeczowe 8 sołectw: Drahimek, Łąka,
Pławno, Rzepowo, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Niwka.
16. Wydano 4 zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
5 zaświadczeń o praktycznych kwalifikacjach rolniczych i 4 zaświadczenia
o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego.
4. Podpisano umowę na usunięcie drzew suchych i wiatrołomów oraz na sprzedaż tego
drewna z lasu gminnego działka nr 91/4, 91/5 obr. Piaseczno z Firmą ProdukcyjnoHandlową S.C. Krzemień Piaseczno 1.
Termin wykonania zadania do 30 kwietnia 2007r. Wykonawca został wybrany
w wyniku zbierania ofert.

5. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano szkolenie dla rolników
na temat „Płatności bezpośrednie i wsparcie gospodarstw o niekorzystnych warunkach
gospodarowania.”. W szkoleniu uczestniczyło 35 osób.
6. W dniu 17 kwietnia w sali narad Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się bezpłatne szkolenie
dla rolników. Podczas szkolenia poruszane będą następujące tematy: zasady prowadzenia
działalności agroturystycznej, możliwości uzyskania wsparcia na różnicowanie
działalności na obszarach wiejskich.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Trwają prace nad zainstalowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkania
komunalnego w Prosinku 2 (w 2005 r. wykonany został projekt budowlany oraz mapa do
celów projektowych koszt - 1585 zł). Na terenie tym do tej pory nie jest uregulowania
gospodarka ściekowa tzn. ścieki odprowadzane są do gruntu. Przewidywany termin
realizacji zadania to maj-czerwiec br.
Całkowity koszt zadania łącznie z kosztem zakupu oczyszczalni, kosztem montażu oraz
kosztem wymaganych dokumentów technicznych wyniesie ok. 10 000 zł. Całość zadania
finansowana jest z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2004 r. przydomową oczyszczalnię ścieków starano się zainstalować dla budynku
mieszkalnego przy ul. Leśników 27 w Czaplinku. W tym celu wykonano w 2004 r. projekt
budowlany oraz mapę do celów projektowych - koszt 1260 zł. Starosta Drawski wniósł
jednak sprzeciw do zgłoszenia uzasadniając to tym, że planowana do wykonania
oczyszczalnia przy ul. Leśników 27 narusza ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka.
2. W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami
w Wardyniu Górnym (tj. pod koniec kwietnia - czekamy tylko na pozwolenie na
użytkowanie) rozpoczęła się kampania informacyjna wśród mieszkańców. W tym celu
przygotowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne w formie plakatów oraz ulotek,
które będą rozdysponowane w trakcie dostaw pojemników. Plakaty oraz część ulotek
przekazane zostaną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, sołtysom celem
wywieszenia w miejscach publicznych.
Rozpoczęła się także akcja edukacyjna do udziału, w której Międzygminne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie zaprosiło
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Świdwińskiego
oraz Miasta i Gminy Czaplinek.
Spotkanie dla nauczycieli odbyło się w dniu 3 kwietnia br. w sali posiedzeń Starostwa
Powiatowego w Świdwinie (w spotkaniu uczestniczyły 2 osoby reprezentujące Szkołę
Podstawową w Czaplinku oraz Gimnazjum w Czaplinku). Nauczycielom przekazane
zostały pakiety edukacyjne, zeszyty ćwiczeń dla uczniów i inne materiały dydaktyczne
przeznaczone do edukacji dzieci i młodzieży.
(nauczyciele niniejsze zajęcia mogą realizować w ramach lekcji wychowawczych)
3. Od dnia 01.02.2007 r. w ramach prac społecznie użytecznych na terenie miasta oraz
w 21 sołectwach pracują 84 osoby. Od 2 - go kwietnia do w/w prac skierowano kolejnych
47 osób zarówno na teren miasta jak i do kolejnych 6 sołectw.
4. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie przyznała Gminie Czaplinek
kwotę 10 000zł. na wykonanie nowych płyt nagrobkowych na Kwaterze Wojennej ŻWP
w Czaplinku.
5. Jak wcześniej informowałam w dniu 9 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
z siedzibą w Świdwinie. Jednym z punktów było podjęcie uchwały o wysokości taryf za
przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Na wniosek

przedstawiciela Gminy Czaplinek z porządku obrad po przegłosowaniu (jednogłośnie)
wycofano projekt uchwały dot. wysokości taryf – powód nieuzasadniona wysoka cena za
przyjęcie 1 tony odpadów (ponad 150 zł). Zarząd Spółki został zobowiązany do ponownej
analizy kalkulacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zawieszone a wznowienie
obrad wyznaczono na 13.04.2007 r. o godz.12, czyli w dniu dzisiejszym. W Walnym
uczestniczy w imieniu Burmistrza ze stosownym pełnomocnictwem Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim wykonał remont nawierzchni drogi
gruntowej w miejscowości Psie Głowy. Składam serdeczne podziękowania wszystkim
osobom, które przyczyniły się do wykonania tego remontu drogi. Wyremontowana droga
w znacznym stopniu ułatwi przemieszczanie się mieszkańców i osób spoza miejscowości
Psie Głowy, a szczególnie naszemu przewoźnikowi.

W zakresie ochrony środowiska:
1. Zapoznałam się z zamierzeniami firmy zainteresowanej budową biogazowni w rejonie
Byszkowa. Inwestycja ta pozwoliłaby na zmniejszenie uciążliwości zapachowych oraz
wpłynęłoby korzystnie na środowisko. Niezbędna w tym będzie pomoc władz gminy
w zakresie wskazania terenu oraz uzbrojenia głównie w energię elektryczną.
Z Dyrektorem ZE w Drawsku Pomorskim w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie
na terenie byłego lotniska w Broczynie (okolice dzierżawionego terenu przez Kronospan)
w celu ustalenia możliwości i warunków doprowadzenia kabla energetycznego od strony
Byszkowa lub Pławna.
2. W dniach 30-31 marca br. odbyło się wiosenne sprzątanie miasta i gminy Czaplinek.
W akcji udział wzięły szkoły z terenu Gminy Czaplinek: Szkoła Podstawowa
w Czaplinku, SP w Machlinach, SP w Kluczewie, SP w Broczynie, Gimnazjum
w Czaplinku oraz Przedszkole Publiczne w Czaplinku. W akcji udział wzięło około 900
osób. wysprzątane zostanły tereny nadbrzeży jezior Drawsko, Czaplino, Pławno,
Machliny Małe i Duże, Broczyno, Byszkowo, tereny zielone w Czaplinku, okolice
miejscowości Kołomąt, Machliny, Kluczewo, Broczyno.
Ogółem zebrano ok. 5 ton odpadów.
Zapewniliśmy uczestnikom akcji worki na odpady, rękawice foliowe, odbiór odpadów
z
miejsc wcześniej ustalonych z uczestnikami akcji i ich transport na gminne składowisko
odpadów w m. Niwka. Transport zebranych odpadów został zapewniony przez Zakład
Gospodarki Komunalnej. Kosztem w tym wypadku była jedynie praca sprzętu, który
został poniesiony przez Gminę Czaplinek.
Dzieci biorące udział w akcji zostały zaproszone na Jarmark Świąteczny, gdzie
Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku za wykonaną pracę poczęstowała wielkanocnym
żurkiem.
W zakresie spraw gospodarczych:
1. Na spotkaniu Rady Nadzorczej IN-TEL Sp. z o.o. z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A. Warszawa w dniu 16.03.2007 r. przedstawiłam stanowisko Gminy dot. warunków
nabycia obiektów biurowca. Zaproponowana przez Gminę kwota 500 tys. zł nie została
zaakceptowana. Spółka podtrzymała swoją ofertę cenową w wysokości 1 mln zł. W
związku z uzyskaną nieoficjalną informacją o zamiarze nabycia obiektu w tej cenie przez
firmę KTP, zwróciłam się do Prezesa z zapytaniem , czy byłby zainteresowany
odsprzedaniem części pomieszczeń Gminie na parterze z przeznaczeniem na

pomieszczenia MGOPS. Wspólnie z Niepublicznym Zakładem Zdrowia „Eskulap”
wyraziliśmy zainteresowanie nabyciem lokali i oczekujemy na stanowisko firmy z chwilą,
gdy stanie się właścicielem. Mamy możliwość wspólnego przygotowania dokumentacji
i projektu na zadanie zdrowia i opieki społecznej w celu uzyskania środków UE.
2. Wystąpiono z zapytaniem do Dyrektora Zarządu Biura Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy
Ekonomicznej (KSSE) dot. możliwości utworzenia w gminie Czaplinek podstrefy
ekonomicznej. Uzyskaliśmy informację, że Powiat Drawski znajduje się w strefie wpływu
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przypadku pojawienia się inwestora
deklarującego inwestycję w naszej Gminie, możemy przystąpić do rozmów ze spółką
zarządzającą Słupską Strefą Ekonomiczną. Preferowane są tereny przeznaczone pod
inwestycję przemysłowe i usługi (musi być odpowiedni zapis w m.p.z.p.). Wniosek o
objęcie danego terenu strefą pod konkretną inwestycję, spółka przedkłada Min.
Gospodarki i po uzyskaniu akceptacji Ministra uruchamiane są procedury legislacyjne w
zakresie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów. Po publikacji w Dzienniku Ustaw
i wejściu w życie zmian, następują dalsze procedury w zakresie wydania zezwolenia
inwestorowi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.
Obecnie w Min. Gospodarki trwają prace nad opracowaniem nowych kryteriów
wytycznych w sprawie obejmowania gruntów specjalną strefą ekonomiczną.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1.Po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do otwartych konkursów
na realizację zadań publicznych przydzieliłam następujące dotacje:
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wpłynęło 10 ofert na łączną kwotę
165.845 zł w tym 7 ważnych na kwotę 150.220 zł).
Ludowy Klub Sportowy „LECH” – 49.820 zł,
Kiwanis International Klub Czaplinek – 1.880 zł,
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 20.000 zł,
Okręgowy Polski Związek Wędkarski – 2.300 zł,
Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek – 16.000 zł.
• Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (wpłynęły 2 ważne oferty na kwotę
7.934 zł)
Stowarzyszenie „Dar Serca Rodzinie” – 3.372 zł,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 4.562 zł.
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym (wpłynęło 8 ofert na łączną kwotę
71.932,60 zł, w tym 5 ważnych na kwotę 51.802,60 zł)
Ludowy Klub Sportowy „LECH” – 10.250 zł,
Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek – 6.311 zł,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 4.259 zł,
Związek Harcerstwa Polskiego – 4.000 zł,
Stowarzyszenie „Dar Serca Rodzinie” – 180 zł.
• Organizacja czasu wolnego osobom starszym (wpłynęły 3 ważne oferty na łączną
kwotę 9.756 zł)
Stowarzyszenie „Dar Serca Rodzinie” – 1.559 zł,
Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – Klub Seniora – 2.000 zł,
Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.441 zł.
• Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego (wpłynęła 1 ważna oferta na kwotę 3000 zł)
Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka – 2.000 zł.
2. Wystąpiono do lokalnych organizacji pozarządowych o wypełnienie ankiety, która posłuży
promocji podejmowanych działań przez organizacje na stronie internetowej Gminy.

W zakresie złożonych projektów:
1.Referat Promocji złożył 7 wniosków o dofinansowanie następujących działań:
• Projekt pn. „ Cykl imprez integracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych dla osób
niepełnosprawnych z gminy Czaplinek”, został złożony do Fundacji im. Stefana
Batorego.
W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:
a) Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Czaplinek oraz udział w obchodach „Dni Czaplinka”,
b) Organizacja wycieczki krajoznawczej do Wolińskiego Parku Narodowego,
c) Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka,
d) Udział osób niepełnosprawnych w turnieju sportowym z okazji otwarcia hali
widowiskowo- sportowej w Czaplinku,
e) Organizacja warsztatów ceramicznych oraz sianoplotu,
f) Organizacja Wigilii Bożego Narodzenia połączonej z Mikołajem,
g) Organizacja Dnia Dziecka.
Projekt został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Ametyst- Sekcja
Rodzin Osób Niepełnosprawnych.
Wartość projektu wynosi 13.650 złotych, wnioskowana kwota 9.160 złotych.
• Projekt pn. „Turniej Miast Partnerskich - otwarcie hali widowiskowo - sportowej
w Czaplinku”, został złożony do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Wartość
projektu 25.670zł, wnioskowana kwota 15.750 zł. Na organizację turnieju został
również złożony wniosek do programu Komisji Europejskiej pod nazwą TOWN
TWINNING, w ramach którego planujemy pokryć koszty zakwaterowania
i wyżywienia gości niemieckich podczas turnieju i uroczystości otwarcia hali.
Wnioskowana kwota z tego programu to: 3.931,20 Euro.
• Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały złożone następujące
projekty:
a) „ Obchody 600- lecia Starostwa Drahimskiego”,
b) „ W poszukiwaniu skarbu Templariuszy”,
c) „ Dni Czaplinka”.
• Do Fundacji Inicjatyw Obywatelskich został złożony projekt pn. „Tajemnica
Ceramiki Czaplineckiej”. Wnioskowana kwota 10.000 zł.
• W ramach wymiany młodzieży do miasta partnerskiego Grimmen (Niemcy),
w terminie 15-18 kwietnia br. wyjedzie 20 - osobowa grupa dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Czaplinku. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu został złożony do
Programu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, za pośrednictwem
Euroregionu Pomerania.
2. Czaplinecki Ośrodek Kultury złożył 6 wniosków :
5 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie
następujących zadań:
1. „Wiejska szkoła tradycji” – wnioskowana kwota - 8 800 zł.
2. Ogólnopolski turniej recytatorski i poezji śpiewanej imienia Jana Chryzostoma
Paska wnioskowana kwota - 16 440 zł.
3. „Starostwo Drahimskie wczoraj i dziś – plener malarski” wnioskowana kwota 9 1440 zł.
4. Bliskie spotkania filmowe wnioskowana kwota – 14 000 zł.
5. Promocja czytelnictwa (zakup nowości wydawniczych) – 5 550 zł.

oraz 1 wniosek do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na dofinansowanie
zadania: „Starostwo Drahimskie wczoraj i dziś – plener fotograficzny” – kwota
dofinansowania 4 000 zł.
W zakresie realizowanych projektów:
Gmina Czaplinek przygotowuje się do ostatecznego rozliczenia projektu pn. „W sieci
Cz@plinka” nr Z/2/2.32/I/1.5/487/05 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Planowany termin rozliczenia projektu oraz złożenie ostatecznego wniosku o płatność
przypada na dzień 24 kwietnia 2007 r.
W ramach realizacji projektu powstały następujące zadania.
Zadanie 1. Infrastruktura techniczna UMiG
Zadanie 2. Elektroniczny Obieg Dokumentów
Zadanie 3. Portal „Wrota Cz@plinka” i Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego.
Zadanie 4. Dostęp do Internetu – PIAP.
W zakresie promocji, turystyki i przedsiębiorczości:
1. Wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłyśmy w spotkaniu Stowarzyszenia Inicjatyw
Społeczno - Gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim.
Podczas spotkania omówiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz
zaproponowano Gminie Czaplinek przystąpienie do Stowarzyszenia.
2. W dniu 21 marca uczestniczyłam
wraz z delegatem Gminy Czaplinek Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, Panem Marianem Zalipskim w Walnym
Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Podczas Zgromadzenia nie
wyczerpano porządku obrad z uwagi na brak akceptacji przez większość obecnych
delegatów, w tym również przez Gminę Czaplinek projektu dotyczącego zwiększenia
składki członkowskiej z 2 zł na 2,80 zł, od mieszkańca gminy. Dalszy ciąg Walnego
odbył się 28 marca, gdzie uchwalono składkę 2,80 zł. Z uwagi na niezmienione uchwały
dot. składek zrezygnowałam z udziału w Walnym.
3. Spotkałam się z lokalnymi twórcami oraz artystami. Podczas spotkania omówiono zasady
pomocy, współpracy i promocji ich twórczości. Po spotkaniu wystąpiono do lokalnych
twórców i artystów z prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży promocji danej
twórczości na stronie internetowej Gminy.
4. W dniu 23 marca spotkałam się z przedstawicielami firmy JAG Sp.z o.o. ze Skierniewic.
Przedsiębiorstwo nabyło obiekt przy ul. Pławieńskiej (kotłownia IN-TEL) gdzie zamierza
rozpocząć produkcję domów z bali w systemie dwuzmianowym. Przy produkcji
zatrudnienie znajdzie 10-15 osób oraz brygada specjalizująca się w stawianiu domów.
5. Spotkałam się z księdzem Proboszczem Parafii w Czaplinku -Wiesławem Prądzyńskim.
Podczas spotkania omówiono formę uczczenia II Rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.
Zwróciłam się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot.
projektu przebudowy kaplicy cmentarnej w Czaplinku.
Zapoznałam się również z propozycją utworzenia kwatery księży i sióstr salezjan na
cmentarzu oraz przedstawiłam projekt organizacji Jarmarku Wielkanocnego.
6. Uczestniczyłam w koncercie charytatywnym "Dzieci Dzieciom" zorganizowanym przez
Stowarzyszenie "Dziecko-Rodzina-Dom" w Czaplineckim Ośrodku Kultury. Podczas
koncertu wystąpiły dzieci z przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz młodzież
z Gimnazjum i szkół średnich.Dochód z koncertu przeznaczono na leczenie 2 chłopców
z Czaplinka.
7. W Gminnym Centrum Informacji od 12 kwietnia br. przeprowadzono szkolenie dla osób
starszych z podstaw obsługi komputera. W szkoleniu udział wzieło 6 emerytów ze

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Czaplinku. Szkolenie przeprowadził
pracownik GCI.
8. 31 marca zorganizowano Jarmark Wielkanocny na czaplineckim deptaku. Rynek został
udekorowany koszem wielkanocnym, w którym prezentowane były palmy wykonane
przez sołectwa oraz szkoły. Lokalni przedsiębiorcy, twórcy i artyści oraz szkoły miały
możliwość wystawienia swoich produktów na specjalnie przygotowanych stoiskach.
Prowadzona była również sprzedaż prac dzieci na Fundusz Wycieczkowy oraz zbiórka
pieniędzy dla chłopców z Czaplinka walczących z chorobami nowotworowymi.
Składam wszystkim pomagającym serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu
kolejnego jarmarku szczególne podziękowanie kieruję do sołectw które wykonały ładne
palmy oraz do strażaków z OSP Czaplinek. Bez Was nie byłoby tak miło i pęknie.
9. Odbyłam trzy robocze spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Park Bielawa Panem
Stanisławem Chojeckim i Panem Witoldem Zimniewiczem, podczas których omawiane
były tematy związane z zatrudnieniem pracownika porządkowego na Wyspie,
przygotowania wniosku aplikacyjnego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie remontu istniejącej i budowy nowej
małej architektury. Uzgodniliśmy, że Stowarzyszenie Park Bielawa zatrudni pracownika
porządkowego na Wyspie od 1 marca br. roku do 31 maja br., a Gmina Czaplinek od
1 czerwca do 30 września br.
Ustaliliśmy również, że pracownik UMiG po wcześniejszym zlustrowaniu Wyspy
przygotuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Park Bielawa wniosek o dofinansowanie zadań
związanych z poprawą infrastruktury turystycznej na Wyspie.
15 marca br. wspólnie z Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Czaplinku, z przedstawicielami Zespołu Drawskiego i Ińskiego Parku
Krajobrazowego, z Prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz właścicielem części
terenu na Wyspie odbyliśmy wyjazdowe, robocze spotkanie na Wyspie Bielawie.
Głównym celem spotkania było zidentyfikowanie bieżących potrzeb poprawy istniejącej
infrastruktury turystycznej, rozważenie możliwości wyznaczenia miejsc do biwakowania
i utrzymania porządku na Wyspie.
Wniosek pn. „ Ścieżka przyrodnicza Bielawa” został przygotowany przez p. Sekretarz
Gminy i zawieziony przez P.W.Zimniewicza do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie 6 kwietnia br.. Głównym beneficjentem
projektu jest Gmina Czaplinek, a partnerami w projekcie Stowarzyszenie Park Bielawa
oraz Zespół Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Ogólna wartość projektu
wynosi 41 013 zł, a wnioskowana kwota dotacji 24 591 zł. Deklarowany udział własny
Gminy Czaplinek wynosi 10 282 zł.
10. Sekretarz Gminy przygotowała również wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie na dofinansowanie
zadania pn. „ Jesienne porządkowanie rzeki Drawy – skutecznym narzędziem promocyjno
– edukacyjnym.
W ramach projektu uwzględniono przeprowadzenie dwudniowej akcji sprzątania Drawy
od Czaplinka do Złocieńca oraz wydanie informatora turystycznego „ Spływ Kajakowy
Rzeką Drawą”. Ogólna wartość projektu wynosi 18 956 zł, wnioskowana kwota dotacji
wynosi 12 401 zł. Deklarowany udział Gminy Czaplinek to kwota w wysokości 4 860 zł.
11.Prowadzone są rozmowy z przedstawicielem SPONSORA, który w styczniu br.
sfinansował Koncert Noworoczny oraz uroczystą kolację dla Seniorów, a teraz wstępnie
deklaruje sfinansowanie projektu pn. „ Czaplineccy Seniorzy nad polskim morzem”.

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Sponsora projektem będą mogli być objęci
tylko Seniorzy z terenów wiejskich. Proponowany termin wyjazdu i pobytu Seniorów nad
morzem ( Kołobrzeg, Dźwirzyno – hotel Senator) 13 – 14 czerwca 2007r.
12. Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Gminą Czaplinek oraz lokalnymi gestorami
branży turystycznej i organizacji pozarządowych w dniach od 25-27 maja 2007 r.
zamierzają zorganizować STUDY TOUR DLA DZIENNIKARZY. Głównym celem
niniejszego przedsięwzięcia jest wypromowanie walorów turystycznych
Gminy
Czaplinek oraz oferty turystycznej miejscowej bazy noclegowej, gastronomicznej i innych
atrakcji naszej Gminy.
13. Złożono wniosek do Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi
i Terenów Wiejskich o dofinansowanie inicjatywy Rady Sołeckiej w Machlinach
(wniosek zgłoszony podczas zebrania wyborczego, a dot. nauki udzielania pierwszej
pomocy) pn. „ Zdrowa Akademia III Wieku”. Głównym celem projektu jest stworzenie
możliwości udziału osób starszych w procesie edukacyjnym i utrzymaniu sprawności
fizycznej. Wartość projektu wynosi 5 490 zł, wnioskowany grant wynosi 4 530 zł.
Projekt przygotowała p. Sekretarz.
14.Zapoznałam się z ofertą Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej dotyczącej
przystąpienia Gminy Czaplinek do Klubu (roczna składka członkowska 1.800 zł + VAT ),
w ramach której m.in. istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego cyklu szkoleniowo –
warsztatowego, spotkań z ekspertami w dziedzinie infrastruktury sportowej. W maju br.
odbędzie się szkolenie dot. zarządzania i finansowania infrastrukturą sportową.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. Wystąpiono z prośbą do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o udzielenie pomocy finansowej przy zakupie BUS-a do przewozu osób
niepełnosprawnych, gdyż w Internecie ukazał się komunikat, że w bieżącym roku nie ma
naboru w ramach programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami. Dot. to gównie
zakupu specjalistycznego samochodu (Bus).
2. W dniach 11-13 i 16-17 kwietnia br. Pracownia Usług Radiofotograficznych z Gorzowa
Wielkopolskiego ( z własnej inicjatywy) przeprowadzi płatne prześwietlenia płuc dla
mieszkańców Gminy Czaplinek.
W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 12.03.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbył się przetarg na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Czaplinek tj.:
- działki oznaczonej nr 28/6 o pow. 0,4500 ha, położonej w obrębie Niwka:
- cena wywoławcza 9.900,00 zł,
- cena osiągnięta w przetargu 55.000,00 zł (netto).
- działek oznaczonych nr 84/5 i nr 83/5 o łącznej powierzchni 0,0530 ha, zabudowanych
budynkiem stodoły, położonych w obrębie Broczyno:
- cena wywoławcza 8.800,00 zł,
- cena osiągnięta w przetargu 17.000,00 zł.
- działki oznaczonej nr 357/4 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie Głęboczek:
- cena wywoławcza 5.000,00 zł,
- cena osiągnięta w przetargu 10.500,00 zł (netto).
2. W dniu 29 marca 2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbył się
przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod budownictwo
letniskowe, położonych w obrębie Machliny:
działki oznaczonej nr 202/20 o pow. 0,1831 ha:
- cena wywoławcza 25.200,00 zł,

- cena osiągnięta w przetargu 25.500,00 zł (netto).
W przypadku działki ozn. nr 202/6 o pow. 0,0999 ha, działki ozn. nr 202/7 o pow.
0,0999 ha i działki ozn. nr 202/19 o pow. 0,1888 ha przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym z uwagi na brak chętnych.
3. Zawarto 6 aktów notarialnych w tym:
- 2 akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych - na kwotę 6.070,00 zł,
- 3 akty notarialne na sprzedaż działek budowlanych - na kwotę 98.000,00 zł (netto),
-1 akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości gruntowych. W wyniku zamiany
Gmina Czaplinek stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kluczewo,
ozn. nr 76/6 o pow. 812 m2.
4. Spotkałam się z właścicielem terenu nad j. Drawsko w Siemczynie, z którym omówiono
propozycję zamiany gruntów, co umożliwi Gminie pozyskanie terenu pod przystań
i ogólnodostępną plażę w Siemczynie.
W zakresie prac Rady Miejskiej:
1. 14 marca 2007 r. radni podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji dokonali lustracji
w terenie i zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji kontynuowanej – hala
widowiskowo – sportowa oraz nowo rozpoczętą inwestycją – budowa miejsc postojowych
ul. Bydgoska - Grunwaldzka. Ocenili możliwość budowy boiska trawiastego przy Szkole
Podstawowej ul. Wałecka 49, przygotowania dojazdu do hali od ulicy Wałeckiej i od
ulicy Leśników oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych. Zlustrowali stan
techniczny obiektu byłego przedszkola pod kątem przeniesienia biblioteki miejskiej
i Gminnego Centrum Informacji, na które istnieje możliwość uzyskania środków
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego lub z Programu Interreg III.
Dzięki uprzejmości Prezesa firmy Kabel – Technik - Polska Sp. z o.o. radni zapoznali się
z warunkami pracy w firmie. Przedstawiciel Kabel – Technik - Polska Sp. z o.o. zapoznał
radnych z projektem budowy hali produkcyjnej.
W sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbyła się prezentacja multimedialna wykonana
przez firmę consultingową ze Szczecina, która dotyczyła oceny możliwości adaptacji
obiektu budynku IN-TEL na cele mieszkaniowe, administracji publicznej, bezpieczeństwa
publicznego, opieki społecznej i zdrowotnej, korzyści społeczno – ekonomicznych.
Prezentacja zawierała także informacje na temat możliwości pozyskania przez Gminę
środków zewnętrznych i zdolności finansowej Gminy do zrealizowania inwestycji
adaptacji obiektu. Uzgodnione stanowisko Burmistrz Miasta i Gminy przedstawiła na
posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z o.o. IN – TEL z udziałem Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. w Warszawie w dniu 16 marca br.
2. W dniu 20 marca z udziałem projektanta Firmy Integra z Poznania przedstawiłam radnym
prezentację multimedialną na temat wniosków w sprawie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i konieczności opracowania wycinkowych planów na terenie
Gminy. Radni wytypowali tereny, które wymagają lustracji przed podjęciem ostatecznej
decyzji.
3. 30 marca 2007r. odbyło się I wyjazdowe posiedzenie zblokowanej Komisji Rady
Miejskiej, podczas której radni zlustrowali teren miejski pod kątem ujęcia wniosków do
projektu uchwał o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w mieście
i wycinkowo w Gminie: rejon Czaplinek - Drahimek. W dniu 3 kwietnia Br. odbyła się II
część posiedzenia: rejon Siemczyno – Rzepowo - Żelisławie. Na zmianę miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego opracowania niezbędnych wycinkowych planów
w Gminie w budżecie Gminy na 2007 rok zabezpieczono 400 tys. zł.
4. W dniu 12.04.07r. Komisja Rozwoju Gospodarczego dokonała lustracji terenu
w Piekarach będącego przedmiotem licytacji komorniczej pod katem konieczności
i możliwości wydzielenia terenu pod drogę dojazdową do szamba i posesji oraz terenu
lotniska. Wstępnie ustalono, że część płyt betonowych zostanie przeznaczona do
sprzedaży drodze przetargu..
W zakresie mieszkalnictwa:
W dniach 12.03.2007r. i 04.04.2007r. odbyły się wspólne posiedzenia Komisji
Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Czaplinku oraz Komisji Mieszkaniowej powołanej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek na których przystąpiono do aktualizacji listy
przydziału mieszkań komunalnych poprzez opiniowanie wniosków o zawarcie umowy najmu
na lokal mieszkalny. Wystąpiono o aktualizacje wniosków.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii:
1. Z terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu można skorzystać
w okresie od kwietnia do lipca w godz. 1600 do 1900 w następujących dniach:
16 kwietnia 2007r. – siedziba Stowarzyszenia KA „Ametyst” ul. Wałecka 49
30 kwietnia 2007r. – siedziba Stowarzyszenia KA „Ametyst” ul. Wałecka 49
7 maja 2007r. – siedziba Stowarzyszenia KA „Ametyst” ul. Wałecka 49
14 maja 2007r. – ul. Rynek 1 (wejście od ul. Sikorskiego)
4 czerwca 2007r. – siedziba Stowarzyszenia KA „Ametyst” ul. Wałecka 49
11 czerwca 2007r. – ul. Rynek 1
2 lipca 2007r. – siedziba Stowarzyszenia KA „Ametyst” ul. Wałecka 49
9 lipca 2007r. – ul. Rynek 1
Dodatkowo wsparcia można szukać w dwóch działających na terenie Gminy
Czaplinek Klubach Abstynenckich w następujących dniach:
Klub Abstynenta „Ametyst” Czaplinek, ul. Wałecka 49
Poniedziałek 1600-1800
Środa 1700-1900 (mityng zamknięty)
Czwartek 1600-1800
Piątek 1700-1900 (mityng otwarty)
Grupa Zadaniowa Czaplinek, ul. Rynek
Poniedziałek 1600-1900 (Al.-Anon spotkania dla współuzależnionych)
Wtorek 1700-1900 mityng zamknięty
Środa 1700-1900 dyżur
Czwartek 17001900 mityng otwarty
Sobota 1600-1700 spotkanie Grupy Samopomocowej
2. Od kwietnia 2007r. został utworzony w Cz-ku Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds.
Narkomanii. W kwietniu z porad będzie można skorzystać w dniach
6 i 27 w godz.
od 1700 do 2000 w lokalu przy ul. Rynek 1 w Czaplinku (wejście od ul. Sikorskiego).
Natomiast od maja do grudnia w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od
700do 2000 również w lokalu przy ul. Rynek 1 (wejście od ul. Sikorskiego).
3. Wzięłam udział w spotkaniu z udziałem Pana Piotra Jabłońskiego – Dyrektora Krajowego
Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie- pełnomocnika Ministra
Zdrowia, Pana Jerzego Fiałkiewicza – Dyrektora Biura ZG Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, Pana Ryszarda Ulickiego – byłego Posła na

Sejm RP -honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii w Koszalinie.
Spotkanie odbyło się w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii Ośrodku
Rehabilitacyjno-Readoptacyjnym dla Młodzieży w Brzezince. Podczas spotkania
omówiono sprawy związane z pozyskiwaniem środków na poprawę warunków w obiekcie
oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii.
W sprawach organizacyjnych:
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy Czaplinek znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, informuję, że raz na kwartał w 2007 r., mieszkańcy będą mogli korzystać
nieodpłatnie z usług prawnych radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.
W I kwartale, radca prawny przyjmował w dniu 23 marca 2007 r. w godzinach 1400 – 1600 .
W bieżącym kwartale radca prawny będzie przyjmował 29 maja 2007 r. w godz. 1400 – 1600
w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.
Inne:
1. W dniu 12 marca 2007 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Radzie Nadzorczej Zarządu
Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. w Czaplinku. Przedmiotem posiedzenia była
informacja Zarządu o wynikach Spółki za 2006 r. – analiza wstępna, plan gospodarczy na
2007 r.
2. Spotkałam się z sołtysami i przewodniczącymi Zarządu Osiedli, którzy zakończyli
kadencję 2002-2006. Wszystkim uczestnikom podziękowałam za pracę na rzecz
środowiska lokalnego.
3. W dniu 13 marca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca 100 dni pracy
od mojego zaprzysiężenia. Podczas konferencji przedstawiłam raport dot.
najważniejszych zrealizowanych zadań, mocnych i słabych stron dotychczasowej
działalności oraz priorytety działania na najbliższy rok i następne lata. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele telewizji „Gawex”, radia „ESKA”, „Głosu Koszalińskiego”
oraz „Kuriera Czaplineckiego”.
4. Uczestniczyłam w rocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji w Drawsku
Pomorskim, podczas której odbyła się uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego
Policji, mł. asp. Leszka Olizarczyka w związku z przejściem na emeryturę.
5. Uczestniczyłam w zebraniu Przedstawicieli Członków Pomorskiego Banku
Spółdzielczego w Świdwinie.
6. Wraz z Skarbnikiem Gminy uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie. Przedmiotem szkolenia była
problematyka finansowania projektów inwestycyjnych dokonywanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. W szczególności omówiona została metoda wykupu
wierzytelności przez Bank. Wykup wierzytelności jest skuteczną i bardzo korzystną dla
jednostek samorządu terytorialnego metodą finansowania inwestycji. Zapewnia
możliwość efektywnego wykorzystania środków własnych samorządu oraz pozwala na
elastyczne rozliczanie zleconej przez jednostkę samorządu terytorialnego inwestycji.
7. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Integracji
Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji zajmujących się funduszami
Unii Europejskiej i innymi funduszami na realizację gminnych przedsięwzięć
inwestycyjnych. Spotkanie odbyło się w Połczynie Zdroju.
Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 56 mieszkańców, którzy zgłosili 55 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy

Barbara Michalczik

