INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 28 kwietnia 2007 r. do 14 czerwca 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 14 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 roku,
2. w sprawie przekazania wyposażenia dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku.
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 3 egz.,
4. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku; dotyczy zmiany
wartości nieruchomości,
5. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2007 z dnia 5 marca 2007 roku; dotyczy zmiany
okresu dzierżawy,
6. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na
realizację zadania z zakresu demontażu, odbioru i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest. W skład Komisji powołano pracowników Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
8. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 roku,
9. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku,
10. w sprawie utworzenia funduszu nagród w 2007 r. dla pracowników Urzędu Miasta
i Gminy w Czaplinku,
11. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Czaplinek w 2007 roku,
12. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny,

W okresie od 28 kwietnia 2007 r. do 14 czerwca 2007 roku zrealizowane zostały
następujące działania:
Inwestycje kontynuowane:
1. 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 realizuje budynek socjalno-sanitarny, w którym zlokalizowane będą toalety,
prysznice, przebieralnie.
Wykonane zostały stopy fundamentowe oraz konstrukcja szkieletowa drewniana budynku
wraz z połacią
dachową. Konstrukcja obudowywana jest ściankami drewnianymi
zewnętrznymi i wewnętrznymi. Wykonano podejścia z instalacją wod.-kan. i energetyczną.
W związku z sygnałem przekazanym przez radnych, dokonano wspólnie z inspektorem
nadzoru oględzin stanu faktycznego. Inspektor nadzoru wydał zalecenia w zakresie sposobu
wykonywania robót zgodnie z ich technologią..
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. Trwają także prace na
elewacji hali. Na etapie realizacji są prace związane z nagłośnieniem hali.

Rozprowadzone zostały kable, zamówiony i dostarczony został niezbędny sprzęt.
Wykonywane są roboty instalacyjne zewnętrzne oraz przygotowywania pod roboty branży
drogowej.
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 i wykończenia powierzchni ścian na ciągach komunikacyjnych wewnętrznych,
w ramach pełnienia nadzoru autorskiego oraz na podstawie oddzielnego zlecenia, którego
treści nie obejmuje umowa o nadzór autorski .
Dokumenty w terminie zostały wykonane i przekazane inwestorowi. Wykonawca
przygotował kosztorysy różnicowe na zakres robót wynikający z projektów budowlanych,
a inspektorzy nadzoru dokonali ich sprawdzenia. Przygotowywane są dokumenty do wniosku
o korektę pozwolenia na budowę, w związku z zaistniałymi zmianami projektowymi.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na
wyposażenie hali w sprzęt i urządzenia sportowe. Zostały złożone 3 oferty. Dokonano
wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta firmy PRESTGE SPORT Aneta
Mieczkowska z Legionowa za kwotę 302.396,52 zł. Środki te są większe o 37.000,-zł. od
planowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót. Umowa z wykonawcą może
zostać podpisana tylko w terminie związania wykonawcy ze złożoną ofertą, po uprzednim
zbilansowaniu potrzeb.

Inwestycje noworozpoczynane:
1. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku.
Zakończone zostały prace od strony ul. Bydgoskiej. Zadanie jest realizowane od strony ul.
Grunwaldzkiej, a zaawansowanie rzeczowe stanowi 60% pełnego zakresu. Termin
zakończenia zostanie dotrzymany.
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. Zostały złożone 3
oferty. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, jaką był ZRI Hieronim Gładysz ze
Złotowa za kwotę 428.958,23 zl. brutto. Wykonawca nie podpisał umowy na warunkach
przyjętych w ofercie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zatrzymał wniesione wadium w wysokości 20.000,- zł.
Przygotowano i wdrożono drugie postępowanie
przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert na dzień
02.07.2007r. Planowany termin wykonania robót 120 dni od dnia podpisania umowy
z wykonawcą.

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 czerwcu.
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Na zadanie dot. budowy sieci wod.-kan. do Drahimka Gmina posiada aktualne pozwolenie na
budowę.
W dniu 20.04.2007r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę sieci wod.-kan. do m. Łąka.
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” i oczekuje na
rozstrzygnięcie, które ma nastąpić do końca czerwca 2007 roku.
5. Budowa studni kanalizacyjnych w Starym Drawsku.
Zadanie realizowane było przez firmę EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie za kwotę 21.400,zł. brutto. Termin wykonania planowany był do 30.05.2007r. Roboty zostały zakończone
i odebrane w dniu 14.05.2007r..
6. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Budowa wodociągu Miłkowo-Motarzewo.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór
wykonawcy zadania, obejmującego opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca robót
została firma EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca za kwotę 276.345,34 zł. Podpisano umowę
z terminem realizacji zadania do 30.11.2007r.
Projekty budowlane sieci wodociągowej:
Zinwentaryzowany został, z obmiaru z natury, zakres robót wodociągowych dotyczących
budowy wodociągu Milkowo - Motarzewo, Wełnica – Karsno, Prosinko – kol. Prosinko oraz
Czarne Wielkie – kol. Czarne Wielkie.
Przygotowane zostało zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektów budowlanych
wymienionych sieci wodociągowych, na które odpowiedziało 5 firm projektowych. Ofertę
z najniższą ceną złożyła
Firma EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz z Koszalina za kwotę 32.000,-zł. brutto.
Podpisano umowy na opracowanie PB sieci wodociągowej Wełnica – Karsno (za kwotę
11.500,00zł.) i Czarne W. – Czarne W. kolonia (za kwotę 10.000,-zł.). Termin opracowania
projektów - 25.10.2007r.
Wybrano ofertę na wykonanie sieci wodociągowej Prosinko-kol. Prosino za kwotę 10.500 zł.
Na realizację zadania w budżecie Gminy mamy zabezpieczoną kwotę 6000 zł, brakuje kwota
w wysokości 4500 zł, która ujęta jest w projekcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy na 2007 r.
Pozostaje do zrealizowania temat budowy sieci i modernizacji stacji wodociągowej w m.
Kluczewo, który jest bardziej złożony od zadań zinwentaryzowanych i wymaga dokładnej
analizy. Planowany termin ustaleń zakresu rzeczowego przewidziany jest na przełomie
czerwca / lipca 2007r.
7. Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię.
Przygotowana została dokumentacja przetargowa na wykonanie zadania oraz wdrożona
procedura przetargowa. Termin składania ofert upłynął 08.05.2007r. Wpłynęły 4 oferty.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą była oferta ZRB Zbigniewa Kubaczyka
z Połczyna Zdroju za kwotę 588.147,67. Podpisano umowę z Wykonawca robót i dokonano
przekazania placu budowy z dniem 25.05.2007r. Termin wykonania zadania do 15.10.2007r.
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8. Budowa drogi wewnętrznej w m. Stare Drawsko.
Zadanie realizowane było w miesiącu maju przez Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic
Zbigniewa Kowalczyka z Czaplinka za kwotę 23.814,-zł. brutto. W trakcie realizacji robót
wystąpiła konieczność wykonania studni rewizyjnej odwodnieniowej chłonnej i pełnej
stabilizacji mieszanki piaskowo-żwirowej poprzez zwiększenie ilością asfaltu na 1m2.
Na podstawie spisanego protokołu konieczności uległ zwiększeniu zakres rzeczowy i kwota
wynagrodzenia do wysokości 28.365,78 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane od
wykonawcy. Zlecono wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, w celu stwierdzenia
ewentualnego wejścia, bądź nie, z wyremontowaną drogą na inne działki, pod kątem
uregulowania stanu formalno-prawnego.
9. Przebudowa ulicy Studziennej w Czaplinku .
Przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego nie
przyniosło rozstrzygnięcia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Ponowiono procedurę
przetargową z terminem składania ofert na 28.05.br. Wpłynęły dwie oferty. Dokonano
rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy robót, którym została firma EKO-BET
Sp. z o.o. ze Złocieńca za kwotę 311.198,38 zl. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa
kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania i ujętą w budżecie
Gminy na 2007r. w wysokości 275.000,-zł. Po zbilansowaniu potrzeb podpisana zostanie
umowa z wykonawcą w terminie do 28.06.2007r.
10. Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim.
Przygotowano pełną dokumentację przetargową na wykonanie robót zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wdrożono postępowanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert na dzień 14.06.2007r. termin
realizacji zakładany jest w okresie do 100 dni od dnia podpisania umowy. Wpłynęła 1 oferta
na kwotę 294.318 zł. Gmina posiada środki w kwocie 184 tys. zł. Niedobór wynosi 110.318
zł.
11. Po podjęciu w dniu 27 kwietnia 2007 r. uchwał przez Radę Miejską w Czaplinku podano
do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIA informujące o przystąpieniu:
− do zmian w zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka w obszarze linii brzegowej jeziora Drawsko od północnej granicy miasta do
ulicy Komunalnej od strony południowej, centrum miasta, zbiegu ulic Poznańskiej
i Pławieńskiej, przy ul. Wałeckiej nad jeziorem Czaplino oraz działek przy ul.
Szczecineckiej, Rzecznej- Jagiellońskiej i Leśników
- do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmującego obszar ewidencyjny Ostroróg,
− do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek tj. terenu pomiędzy ulicami Ceglaną- Pławieńska, teren
przy ul. Dworcowej, teren pomiędzy ulicami Kolejową i Pławieńską oraz części obrębu
Stare Drawsko, Broczyno – Miłkowo, obrębów Niwka, Kołomąt
W obwieszczeniach podano informację, iż zainteresowani mogą składać wnioski
dotyczące zmian w obszarach objętych pracami w terminie do dnia 22 czerwca 2007r.
Prowadzone są trzy postępowanie przetargowe na wybór wykonawców poszczególnych
opracowań. W dniu 11.06.2007r. dokonano otwarcia ofert. Na każde z postępowań złożono
tylko po jednej ofercie. Oferty zostały złożone przez firmę „INTEGRA” Sp. z o.o.
z Poznania. Obecnie dokonywane jest sprawdzanie i ocena złożonych ofert.
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W zakresie podatków:
1. Wydano 40 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 6 o nie zaleganiu w podatkach, 34
o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie.
2. Przyznano 2 przedsiębiorcom zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 2 lat
z uwagi na zagospodarowanie nieruchomości niewykorzystywanej do działalności
gospodarczej powyżej 2 lat.
3. Umorzono 1 podatnikowi zaległy podatek od nieruchomości z uwagi na wypadek losowy.
4. Przyznano 12 podatnikom zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat z tytułu utworzenia
lub powiększenia gospodarstwa rolnego.
5. Dla 2 podatników odroczono termin płatności podatku od nieruchomości z uwagi na trudną
sytuację finansową.
6.Wystawiono 7 sztuk tytułów wykonawczych dla osób zalegających za lata ubiegłe i I ratę
2007 roku na kwotę 11.777 zł.
7. Założono hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika na kwotę 5.767zł plus należne
odsetki za zwłokę w celu zabezpieczenia zobowiązania wobec Gminy.
8. Odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych w kwocie 1.806,88 zł.
9.Przekazano zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 95.693,94 zł.
10. Naliczono prowizję dla sołtysów z tytułu inkasa II raty podatków na kwotę 5.524 zł.
11.Na wniosek Gminy 13 kwietnia 2007r Komornik Sądowy w Drawsku Pomorskim dokonał
licytacji nieruchomości położonej na działce 7/21 w obrębie Łazice, którą nabył
mieszkaniec Czaplinka, postanowienie o przysądzeniu nieruchomości nie jest
prawomocne bowiem właściciel zlicytowanej nieruchomości wniósł zażalenie do Sądu
Okręgowego w Koszalinie, który do chwili obecnej nie zajął stanowiska.
12. Od 17 maja 2007r tj od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa
własności nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 25 zmienił się
właściciel nieruchomości, który zwrócił się do Gminy o pomoc w wykwaterowaniu
mieszkańców.
13. Na podstawie obecnej uchwały Nr XIV/97/2003 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28
listopada 2003r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie miasta i gminy Czaplinek zmienionej uchwałami: Nr XXV/270/2004 z dnia 30
listopada 2004r i Nr XXX/235/05 z dnia 30 czerwca 2005 r, która może obowiązywać
tylko do 30 czerwca 2007r, przyznano dla 12 przedsiębiorców zwolnienie z podatku od
nieruchomości na kwotę 123.402,60 zł, w tym:
- w 2004r 1.095,40 zł,
- w 2005r 7.002,50 zł,
- w 2006r - 23.788,00 zł,
- w 2007r - 91.516,70 zł.
W wyniku udzielonego zwolnienia utworzono 46 nowych miejsc pracy, w tym w 2007 r.
33 miejsca. Ponadto zagospodarowano nieruchomości nie wykorzystywane ponad 3 lata
do działalności gospodarczej tj., 5.100 m2 powierzchni budynków i 38.100 m2 gruntów.
W związku z powyższym przygotowano nowy projekt programu pomocy de minimis dla
przedsiębiorców, który zgłoszono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Warszawie. Uzyskał on bardzo dobrą opinię UOKiK i będzie przedmiotem obrad na
następnej Sesji Rady Miejskiej.
W zakresie oświaty:
1. Szkoły Podstawowe w Czaplinku i Broczynie wzięły udział w konkursie grantowym
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.
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Szkoła Podstawowa w Czaplinku na realizacje projektu „Czaplineckie jakie cudne - tu
rosnę zdrowo i żyję aktywnie” pozyskała 67 080 zł.
Szkoła Podstawowa w Broczynie przygotowała projekt pt. „Tu mieszkam i żyję”. Na
realizację zadania otrzymała 33 680 zł.
Program „Szkoła równych szans” adresowany jest do szkół, 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 do lutego 2008 roku.
Ponadto na konkurs o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych” do
Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
w Szczecinie zostały
złożone 3 wnioski
na realizację zajęć pozalekcyjnych
w Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Kluczewie i Gimnazjum.
2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty, od dnia 1 września 2007 r. obowiązkowe jest noszenie przez uczniów
jednolitego stroju na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W szkołach
prowadzonych przez Gminę Czaplinek, trwają konsultacje z uczniami i rodzicami,
dotyczące wyglądu stroju szkolnego. Do końca czerwca br. we wszystkich szkołach będą
podjęte ostateczne decyzje, które określą wzór jednolitego stroju, a także sytuacje,
w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego
jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktycznowychowawczych w określonym dniu. W ministerstwie trwają uzgodnienia dotyczące
pomocy przy zakupie „mundurków szkolnych” tym rodzinom, które znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej.
3. W miesiącu czerwcu br. zostały wydane decyzje o przyznaniu uczniom II części
stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007r. Stypendium szkolne przyznawane jest
na okres 10 miesięcy; w listopadzie przyznano stypendia na 6 miesięcy, w czerwcu na 4
miesiące. Wysokość stypendium przyznanego na jeden miesiąc wynosi od 51 zł do 70 zł
na miesiąc. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji rodzinnej ucznia.
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na
terenie gminy Czaplinek, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza
kwoty 351, 00 zł. a ponadto w rodzinie występuje bezrobocie, wielodzietność.
Stypendium przyznane jest w formie pomocy rzeczowej, poprzez wydanie zlecenia
(talonu) upoważniającego do odbioru z wybranego sklepu: podręczników i przyborów
szkolnych, odzieży i obuwia sportowego do udziału w zajęciach wychowania fizycznego.
Na rok szkolny 2006/2007 stypendium otrzymało 686 uczniów.
Środki na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 152 744 zł Gmina otrzymała
z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
4. Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Delegatura w Wałczu pozytywnie zaopiniowała
przygotowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola projekty
organizacyjne na rok szkolny 2007/2008.
Na rok szkolny 2007/2008 do Publicznego Przedszkola w Czaplinku zapisanych jest 215
dzieci (o 8 mniej niż w ubiegłym roku szkolnym). Liczba ta może się zwiększyć w
związku z zatrudnieniem rodziców. Do Przedszkola w Czaplinku dzieci uczęszczać będą
do 7 oddziałów: utworzone zostaną 3 oddziały dzieci
6-letnich (1 oddział
dziewięciogodzinny i 2 oddziały pięciogodzinne), jeden oddział 5-latków, jeden 4 - 5
latków, 3 – 4 latków i 2,5 – 3 latków; do Przedszkola w Broczynie zapisanych jest 43
dzieci; dzieci będą uczęszczać do 2 grup: 6- latków i 3, 4 i 5 latków, 5 godzin
dziennie.
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W Szkole Podstawowej w Czaplinku w roku szkolnym 2007/2008 w 31 oddziałach
( w ubiegłym roku były 32 oddziały) naukę rozpocznie 740 uczniów – o 14 mniej niż
w ubiegłym roku. Na nowy rok szkolny zaplanowano 5 klas I; 5 klas II; 4 klasy III; 5
klas IV; 5 klas 5; 6 klas VI i oddział łączony klasa V i VI - specjalna.
Do Szkoły Podstawowej w Broczynie uczęszczać będzie 79 uczniów ( tyle samo co
w ubiegłym roku). Utworzonych zostanie 5 oddziałów: kl. I; II; III; IV i oddział
łączony kl. V i VI.
- do szkoły w Machlinach uczęszczać będzie 24 uczniów, o 3 mniej niż w roku
ubiegłym. Powstaną 2 oddziały łączone: kl. I i III i kl. IV, V i VI.
- do szkoły w Kluczewie uczęszczać będzie 42 uczniów o 2 mniej niż w roku ubiegłym,
Zorganizowane zostaną 3 oddziały łączone: kl. 0 i I; II i III; IV, V i VI.
- do Gimnazjum w Czaplinku będzie uczęszczać 492 uczniów z całej gminy, o 28
uczniów mniej. Zaplanowano 19 oddziałów (tyle samo jak w ubiegłym roku); 7 klas I
w tym jedną specjalną; 6 klas II; 6 klas III.
5. Zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela, nauczyciele którzy posiadają 30-letni staż pracy,
w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę,
po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, uprawnienia te obowiązują do końca 2007 roku.
W związku z powyższym nauczyciele, którzy w tym roku chcą skorzystać z tego
uprawnienia, zobowiązani są do złożenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy
w terminie do 31 maja 2007r., bądź do 31 grudnia 2007r. – na mocy porozumienia stron.
Nauczycielom, którzy skorzystają z uprawnień emerytalnych i rozwiążą stosunek pracy
na swój wniosek w/w terminach przysługuje odprawa emerytalna w wysokości
trzykrotnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednostki samorządu terytorialnego
w terminie do 10.09.2007 r. mogą składać wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o zwrot środków finansowych z tytułu wypłaconych odpraw. MEN wyjaśnia, że
rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron może mieć miejsce
w przypadku, gdy nauczyciel nabywa prawo do wcześniejszej emerytury w okresie
od 1 września do 31 grudnia 2007 r.
W szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek wniosek o rozwiązanie stosunku
pracy, w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę złożyli:
- z dniem 31 sierpnia - 6 nauczycieli (dyrektor i wicedyrektor Gimnazjum, dwie
nauczycielki Przedszkola, w tym była dyrektor Przedszkola w Broczynie oraz 2
nauczycielki SP w Broczynie, w tym była dyrektor),
- z dniem 31 grudnia - 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czaplinku, w tym dyrektor
i wicedyrektor (uprawnienia nabywa w okresie od 1 września do 31 grudnia 2007 r).,
- dwie nauczycielki SP w Czaplinku nabywają uprawnienia do 31.08. - złożyły wnioski
o rozwiązanie stosunku z końcem grudnia na mocy porozumienia stron (nie uzyskały
zgody dyrektora). O konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami
przechodzącymi na wcześniejszą emeryturę, dyrektorów szkól i przedszkola,
poinformowałam na piśmie.
6. Rada Miejska w Czaplinku 23 lutego 2007r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia źródeł
dochodów, które mogą być przeznaczone na wydatki związane z organizacją wycieczek
szkolnych. Na tej podstawie wydałam zarządzenie, które określa zasady
przygotowywania, składania i rozliczania wniosków przez organizatorów wycieczek.
Ustalono, że dofinansowanie stanowi 50% kosztów przewozu uczniów na wycieczkę.
W terminie określonym w zarządzeniu wpłynęło 16 wniosków: ze SP w Czaplinku 10,
z Gimnazjum – 3, z Przedszkola 1, ze SP w Broczynie , ze SP w Kluczewie
1 i 1 wspólny wniosek ze SP w Kluczewie i SP w Machlinach. Ogólna wartość kosztów
związanych z przewozem uczniów na wycieczki wynosi 16 060 zł, 50% dofinansowania
stanowi kwotę 8 030 zł.
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Na utworzony przez Urząd Miasta i Gminy rachunek wpłynęło 3 196,92 zł. (z tego:
dochód z balu charytatywnego – 1 492 zł., z balu zorganizowanego przez SP
w Machlinach – 300 zł., dochód ze sprzedaży na jarmarku wielkanocnym – 271,81, na
jarmarku zorganizowanym z okazji Dnia Pracownika Samorządowego – 256,80 zł.,
pozostałe środki to wpłaty indywidualnych sponsorów), którym serdecznie dziękujemy.
7. Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się projekt
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników i mundurków szkolnych. Zgodnie z projektem
rozporządzenia, w roku szkolnym 2007/2008, dofinansowanie będzie dotyczyć zakupu
podręczników dzieciom sześcioletnim (70zł), uczniom szkół podstawowych: klas I (130
zł.), klas II (150 zł.) i klas III (170) oraz zakupu mundurków uczniom szkól
podstawowych i gimnazjów (50zł.). Pomoc będzie przyznawać szkoła, do której uczeń
uczęszcza na wniosek rodzica, pod warunkiem, że dochód w rodzinie na jednego członka
nie przekroczy kwoty 351 zł. Zgodnie z projektem rozporządzenia – Burmistrz określi
termin składania wniosków o przyznanie pomocy oraz zatwierdzi listę uczniów
uprawnionych, na podstawie której przekaże dyrektorom szkół środki na dofinansowanie
zakupów Dofinansowanie będzie przekazywane rodzicom po przedłożeniu rachunku
potwierdzającego realizację zakupu.
8. W dniu 25 maja 2007 roku inspektorzy oświaty uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym
nt. możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, które odbyło się w Kuratorium
Oświaty w Wałczu.
9. W dniu 2 czerwca w Przedszkolu w Czaplinku odbył się siódmy Festyn Rodzinny –
Święto Mamy, Taty i Dziecka. Hasłem przewodnim imprezy było „Żyj z Przyrodą
w zgodzie”. Na wspólnej zabawie spotkały się całe rodziny - około 600 osób. W
programie przewidziano: zabawy integracyjne, aukcję prac dziecięcych i podarowanej
przez rodzica kosiarki, loterię dla dzieci i rodziców, sprzedaż ciast upieczonych przez
mamy oraz wiele innych atrakcji. W Festynie uczestniczyła Sekretarz Gminy i Zastępca
Burmistrza. Dochód z Festynu w wysokości 2 556 zł. przeznaczony będzie na potrzeby
placówki, min. na wykonanie pokrycia na piaskownicę.
10.15 czerwca wszyscy uczniowie klas I Gimnazjum będą mieli możliwość wzięcia udziału
w festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
Powiatu Drawskiego. Festyn odbędzie się w godzinach od 12.00 do 15.00 na terenie
kompleksu EUROBOISKA w Złocieńcu, jest podsumowaniem I etapu projektu „Przeciw
przemocy i agresji” wspólnymi siłami dla dzieci i z dziećmi. Partnerami projektu są:
SANEPID, Straż Pożarna, Policja, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
oraz sama młodzież.
11.27 czerwca 2007r. odbędzie się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola i Gimnazjum w Czaplinku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ
prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję w składzie :
1) po 3 przedstawicieli : - organu prowadzącego szkołę,
- organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po 2 przedstawicieli: - rady pedagogicznej,
- rodziców,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych. W przypadku
czaplineckich placówek oświatowych jest to przedstawiciel Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
12. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2007 r.
Gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 288.972 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
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13. Dnia 12 kwietnia br , w całym kraju uczniowie klas VI szkół podstawowych pisali
sprawdzian, którego celem jest badanie umiejętności określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego. Sprawdzane były umiejętności ujęte w pięciu
głównych obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: czytanie, pisanie,
rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Sprawdzian trwał 60 minut. Każdy uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Średnia punktów: - województwa zachodniopomorskiego - 25,83
- okręgu (delegatura Kuratorium Wałcz) - 25,96
- powiatu drawskiego
- 25,01
- gminy Czaplinek
- 25,47
- Szkoły Podstawowej: klasy ogólne
- 25,51
klasy specjalne - 30,50
- Szkoły Podstawowej w Broczynie
- 22,06
- Szkoły Podstawowej w Machlinach
- 26,75
- Szkoły Podstawowej w Kluczewie
- 27,00
14. Podczas ostatniego czatu z Burmistrzem zapytano mnie, czy jest możliwość, aby
w Czaplinku ruszyła drużyna ligowa koszykówki. W związku z tym, że pytającym był
uczeń Szkoły Podstawowej w Czaplinku, w dniu 04 czerwca br. spotkałam się
z chłopcami i ich trenerem p. Markiem Mikołajczukiem. W trakcie rozmowy z młodymi
sportowcami poinformowałam ich, że podstawą utworzenia formalnej grupy koszykówki
jest zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym, Szkolnego Związku Sportowego.
Przekazałam im komplet przykładowych dokumentów związanych z rejestracją.

W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Dnia 16 maja 2007 roku omówiłam z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych sprawę
wycinki zakrzewień i remontu dróg powiatowych. Zadeklarowałam pomoc pracowników
interwencyjnych.
2. Zawarłam 3 umowy zlecenia na okres od 01.06. – 31.08.2007 r. tj. :
- z jedną osobą na wykonywanie prac na wyspie Bielawie związanych z koszeniem
terenów zielonych, prac remontowych w zakresie infrastruktury turystycznej,
- z jedna osobą na wykonywanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych w zieleni miasta:
- z jedna osobą na wykonywanie prac w zieleni miasta: koszenie terenów zielonych na
terenie miasta i gminy, w związku z wyjazdem pracownika interwencyjnego do Irlandii,
który zajmował się tymi pracami.
3. W ramach robót publicznych zatrudniono 10 osób na okres 3- m-cy tj. od 06.06.2007 r. do
05.09.2007 r. Pracownicy będą kontynuować budowę parkingu przy ul. Bydgoskiej
i Grunwaldzkiej w Czaplinku, oraz wykonywać prace remontowe w infrastrukturze
komunalnej. W ramach prac społecznie użytecznych pracuje w chwili obecnej 124 osób.
4. Wykonano inwentaryzację i ekspertyzę terenu - ul. Długa, działka nr 315. W chwili
obecnej opracowywana jest dokumentacja na zagospodarowanie tego terenu zgodnie
z zaleceniami nadzoru budowlanego.
5. W maju uporządkowano teren cmentarza w m. Broczyno, oraz wywieziono n/stałe
zgromadzone w części starej cmentarza. W tym miejscu ustawione zostały tabliczki
z zakazem wysypywania śmieci.
6. ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku wystąpił do Starostwa w Drawsku Pomorskim z wnioskiem
o pozwolenie na budowę podjazdu – budynek przychodni, oczekujemy na uruchomienie
środków przez PFRON. W czerwcu wykonane zostaną barierki przy schodach.
7. Poleciłam uporządkować teren posesji przy ul. Sikorskiego 10 oraz wyremontować
bramę.
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8. W związku z ogłoszeniem kolejnego przetargu na budowę sieci wod- kan na Osiedlu
Wiejska a co za tym idzie opóźnieniem tej inwestycji należało wykonać przed sezonem
tymczasowe przyłącze wodociągowe do terenu osady „ Sławogród”. Właściciel zakupił
materiały, ZGK w Czaplinku wykonało przyłącze.
9. W wyniku wyładowań atmosferycznych uległ awarii system sterowania stacji
wodociągowej przy ul. Ceglanej w Czaplinku. W dniu 06.06.2007 r. uszkodzony panel
sterowniczy został zabrany do naprawy przez firmę elektroniczną. Firma zajmująca się
sterowaniem elektronicznym przygotuje propozycję zabezpieczenia systemu sterowania
przed podobnymi przypadkami. ( wyładowania atmosferyczne). Równocześnie z awarią
systemu sterowania uległy awarii dwie pompy, stąd wystąpiły zakłócenia w dostawie
wody szczególnie w dniach wolnych tj.7,8 i 9 czerwiec 2007r. Szczegółowe wyjaśnienie
w powyższej sprawie zamieszczone jest na naszej stronie internetowej i tablicach
ogłoszeniowych na terenie miasta. Na spotkaniu z projektantem i wykonawcą ustalono, że
należy zakupić łącznie 2 pompy oraz zregenerować istniejące, które pozostaną jako
rezerwowe. Wymiana pomp II stopnia w przyszłości musi następować w komplecie, tzn.
dwie naraz.
10.Gmina Czaplinek przed przystąpieniem wykonawcy ( Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad ) do prac – budowa ronda Plac 3-go Marca – zinwentaryzuje materiały do
odzysku (płytki chodnikowe, krawężniki, kostka polbrukowa), które ZGK zabezpieczy.
Materiały te będą wykorzystane do remontów chodników i placów na terenie miasta
i sołectw.
11.Wystąpiono z wnioskiem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
w sprawie zamontowania ekranów ochronnych na odcinku ul. Drahimskiej od ul.
Młyńskiej do ul. Wąskiej. Zarządca drogi udzielił negatywnej odpowiedzi ponieważ
szerokość chodnika na proponowanym odcinku (1,40 m) jest zbyt mała i nie ma
możliwości zamontowania ekranów ochronnych.
12. Malowanie pasów na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich
i krajowych przełożono na lipiec br.
13. W dniu 5 czerwca br. Straż Miejska przeprowadziła kontrolę zabezpieczenia studzienek –
osadników umiejscowionych przy gorzelni Gospodarstwo Rolne AGROL s.c. Byszkowo
w miejscowości Miłkowo. Z kontroli wynika, że do chwili obecnej cztery studzienki
osadowe nie zostały zabezpieczone poprzez ich przykrycie. Kierownik gorzelni Pan
Zbigniew Krok oświadczył, że od dnia 11 czerwca przystąpi do zabezpieczenia lub
likwidacji nie używanych osadników.
14. Biuro Handlowe Gawex wykonało sieć telewizji kablowej w ul. Bema, Rzeźnicka
i Studzienna za zgodą Burmistrza MiG. Prace na Placu 3 – go Marca wykonano za zgodą
Zarządcy drogi krajowej. W ul. Wałeckiej i Długiej prace prowadzone są za zgodą
Zarządy drogi wojewódzkiej RDW w Drawsku Pom.
15. Wystąpiono do Zarządcy drogi krajowej RDK w Szczecinku o wprowadzenie
dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 20 ul. Dąbrowskiego z ul. Sikorskiego.
16. W pasie dróg krajowych i wojewódzkich zabrania się stosowania progów zwalniających
(ul. Wałecka, Dąbrowskiego). Progi zwalniające mogą być montowane tylko na drogach
osiedlowych. Na ul. Kochanowskiego zostały zamontowane progi
o dopuszczalnej wysokości zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
17. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim z propozycją przejęcia na
własność Powiatu Drawskiego drogi wewnętrznej PKP – część ulicy Dworcowej,
stanowiącej główny dojazd do Dworca PKP w Czaplinku. Nie otrzymano stanowiska
w tej sprawie.
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18. Z Panem Stanisławem Żukowskim – Dyrektorem ZOD „Północ” Sp. z o.o. Karlino
omówiono zasady wykonania oświetlenia części ul. Kaszubskiej oraz uruchomienia linii
oświetleniowej teren przejścia od ul. Poznańskiej do CPN (dojście do firmy BS).
Zapoznano się z problemem złego stanu latarni ul. Sikorskiego.
Z uwagi na duży koszt i różny wygląd lamp na terenie miasta ustalono, że zastaną
zainstalowane opaski wzmacniające oraz wymieniony uszkodzony kabel.
19. Ponownie wystąpiłam do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie o udzielenie odpowiedzi na pismo mieszkańców Czaplinka oraz moje z dnia
9 lutego 2007 r. dotyczące budowy w naszym mieście obwodnicy oraz podjęcia
stosownych działań zmierzających do budowy obwodnicy.
W zakresie spraw mieszkaniowych:
Na koniec grudnia 2006 roku na liście osób oczekujących na przydział mieszkania
komunalnego znajdowało się 145 osób.
W 2007 r. wpłynęło 22 wnioski.
W 2007 roku przygotowany projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego
i mieszkania komunalnego liczył 138 osób.
Odwołania od powyższej listy złożyło 6 osób. Na dzień dzisiejszy po rozpatrzeniu odwołań
na liście znajduje się 141 osób.
W zakresie zabytków:
W dniu 5.06.br. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
o oznakowanie 10 obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy, tj. Kościół p.w.
Trójcy Św. w Czaplinku, Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku, Ratusz,
budynek warsztatowo-mieszkalny ul. Studzienna w Czaplinku, ruiny Zamku Drahim, młyn
wodny w Głęboczku, Kościół p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Piasecznie,
pałac barokowy w Siemczynie, założenie pałacowe w Trzcińcu i Kościół p.w. Chrystusa
Króla w Machlinach.
W zakresie oświetlenia drogowego:
ZOD Północ w Karlinie jest w trakcie wyceny naprawy lub wykonania nowych punktów
oświetlenia drogowego. Dotychczas wykonano 4 punkty świetlne przy drodze od ul.
Poznańskiej do ul. Kochanowskiego ( przejście koło myjni samochodowej i Firmy BS) oraz
wyremontowano nieczynne oświetlenie drogowe przy ul. Pięciu Pomostów
w Czaplinku – rejon drogi do plaży nad jez. Drawsko15 punktów świetlnych.
W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych:
Zatrudniono w ramach robót publicznych na okres od 14.05.2007 roku do 13.08.2007r. 14
osób, które zaangażowano do odbudowy i konserwacji urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych oraz podstawowych. Roboty wykonywane będą w obrębach miejscowości:
Piaseczno, Siemczyno, Niwka, Niwka, Łysinin, Ostroróg, Czarne Wielkie, Sikory, Broczyno,
Kluczewo, Drahimek, oraz Prosinko.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 15 maja 2007 roku uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Parków Drawskiego
i Ińskiego Parku w sprawie koncepcji utworzenia Geoparku.
2. 1 czerwca 2007 r. uruchomiony został Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym, którego współudziałowcem jest Gmina Czaplinek. W związku z tym na terenie
miasta i gminy Czaplinek obowiązywać będzie selektywna zbiórka odpadów.
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Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Czaplinek przy podpisywaniu nowych umów na odbiór odpadów przedsiębiorca ma
obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości pojemniki do selektywnego zbierania
odpadów lub dostosować dotychczasowe pojemniki do nowego systemu.
Cena przyjęcia stałych odpadów komunalnych (odpadów resztowych) do Zakładu
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym wynosi 90 zł brutto/tonę.
Zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek na odbiór odpadów komunalnych
posiadają Zakład Gospodarki Komunalnej, Usługi Komunalne „Błysk” Krzysztof Denis,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” S.C., Remondis Sanitech Poznań
Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów można uzyskać
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 4 lub od
wspomnianych wyżej przedsiębiorców i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.
3. W dniu 17 maja 2007 r. Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska Delegatura Koszalin przeprowadziła kontrolę gospodarki wodno-ściekowej
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej – oczyszczalni ścieków. Podczas kontroli nie
stwierdzono naruszenia wymaganych warunków wprowadzania ścieków do środowiska.
4. Wpłynęło 7 wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu,
odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Sześć ofert wpłynęło w
terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków tj. do 30 kwietnia 2007 r. Jeden
wniosek wpłynął po terminie składania wniosków i będzie rozpatrywany w drugim
terminie tj. do 31 sierpnia 2007 r.
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji wynosi: 10 198,67 zł. W Gminnym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel przeznaczono 21 500 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
Uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnych Związków Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Czaplinku. Ustalono terminarz imprez strażackich: uczestnictwo w sportach
pożarniczych, jubileusz 60-lecia OSP Sikory.
W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 29.05.2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku odbył się
przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 112 o pow. 0,4000
ha, położonej w miejscowości Stare Drawsko:
- cena wywoławcza 74.000,00 zł,
- cena osiągnięta w przetargu 200.000,00 zł (netto).
2. W dniu 05.06.2007 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku odbył się
przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 425/1 o pow. 1,8663 ha, położonej
w miejscowości Broczyno:
- wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 120,00 zł w stosunku rocznym,
- wysokość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu 130,00 zł.
3. W okresie od 27.04.2007 r. do 21.05.2007 r. zawarto 7 aktów notarialnych na łączną
kwotę 295.800,00 zł /netto/ w tym:
- w dniu 27.04.2007 r. zawarto akt notarialny dotyczące sprzedaży działki w Machlinach
na kwotę 25.500,00 zł,
- w dniu 10.05.2007 r, zawarto akt notarialny dotyczące sprzedaży działki na „Osiedlu
Wiejska”- na kwotę 40.300,00 zł,
- w dniu 17.05.2007 r. zawarto 3 akty notarialne dotyczące sprzedaży działek na „Osiedlu
Wiejska” na kwotę 119.800,00 zł,
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- w dniu 25.05.2007 r. zawarto akt notarialny dotyczący sprzedaży działki na „Osiedlu
Wiejska” na kwotę 55.200,00 zł,
- w dniu 21.05.2007 r. zawarto warunkowy akt notarialny dotyczący sprzedaży działki
na kwotę 55.000,00 zł.
4. Zawarto umowę dotyczącą dzierżawy gruntu przy ul. Sikorskiego (deptak)
z przeznaczeniem pod letni ogródek piwny. Umowa została zawarta na
sezon letni.
5. Podpisywane są aneksy do umów dzierżaw gruntów gminnych. Aneksy dotyczą
zmiany stawki czynszu zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy
Czaplinek z dnia 31 stycznia 2007 r.
6. Wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności. Z tego tytułu Gmina uzyska kwotę 6.150,00 zł.
7. Wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości:
- ozn. dz. nr 355/6 w miejscowości Głęboczek,
- ozn. dz. nr 142 w miejscowości Stare Drawsko.
8. Korygowane są faktury VAT dotyczące opłat z tytułu wieczystego użytkowania
gruntów za 2005 i 2006 rok.
9. W dniu 31 maja spotkałam się z właścicielem firmy Tur – Plast, Prezesem firmy Kabel
Technik – Polska oraz firmą Consultingową w sprawie terenu ul. Pławieńska.
10. Na wniosek Gminy Wojewoda Zachodniopomorski decyzją z dnia 06.06.2007 r.
stwierdził nieodpłatne nabycie przez Gminę Czaplinek niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej działką nr 40/06 o powierzchni 1,1118 ha położonej w miejscowości Czarne
Wielkie. W związku z powyższym został zrealizowany wniosek Samorządu mieszkańców
wsi Czarne Wielkie o przejęciu nieruchomości z przeznaczeniem na cele wiejskie.
11. Po uporządkowaniu zapisów w Księdze Wieczystej, 6 czerwca wszczęto postępowanie
rozgraniczeniowe współwłasności w Rzepowie, tj. działki 107 i 112. Polecono jednemu ze
współwłaścicieli 1/9 do rozgraniczenia przejścia i przejazdu na nieruchomości,
umożliwiając tym samym mieszkańcom Rzepowa swobodne przejście na plażę.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 12 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień w tym 1 odmownie.
2. Zaopiniowano pozytywnie plany finansowo- rzeczowe 8
sołectw: Psie Głowy,
Broczynop, Czarne Wielkie, Kołomąt, Prosinko, Siemczyno, Sikory, Żerdno.
3. Wydano dwa zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i cztery
o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego.
4. Urząd Statystyczny w Szczecinie informuje, że w dniach od 1-go do 30 czerwca
2007r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone reprezentacyjne badanie
struktury gospodarstw rolnych. Celem badania jest zapewnienie niezbędnych danych do
kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także
prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Uzyskane dane pozwolą
także na analizę zmian, jakie zachodzą w rolnictwie w okresie po Powszechnym Spisie
Rolnym 2002r. Udział użytkowników wylosowanych gospodarstw rolnych w badaniu jest
obowiązkowy.
Oznacza to, że są oni zobowiązani do udzielenia ścisłych, wyczerpujących zgodnych
z prawdą odpowiedzi. W badaniu zostaną zebrane informacje dotyczące między innymi:
sposobu użytkowania gruntów, pogłowia zwierząt gospodarskich, działalności
gospodarczej, struktury dochodów, pracujących w gospodarstwach rolnych, zagadnień
ekologicznych oraz ciągników i maszyn rolniczych.
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Dane dotyczące gospodarstw indywidualnych zbierane będą przez specjalne
przeszkolonych i upoważnionych ankieterów. W badaniu przewidziano także możliwość
przekazywania danych za pośrednictwem Internetu oraz drogą telefoniczną. Do spisu na
terenie Gminy Jest wylosowanych 87 gospodarstw w tym 16 gospodarstw do spisu droga
telefoniczną.
Bliższe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie internetowej GUS
(www.stat.gov.pl). W urzędzie informacji udziela Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa.
5. W dniu 6 czerwca odbyło się zebranie z sołtysami. Przedmiotem obrad były m.in. sprawy
bezpieczeństwa publicznego, zasady dot. organizowania imprez na terenie sołectwa,
zasady wynajmu sal i świetlic wiejskich, regulamin konkursu „Na najpiękniejszą wieś” ,
kalendarz imprez gminnych, remonty dróg gminnych, realizacja zadań w ramach prac
społecznie-użytecznych, gospodarka odpadami, porządki, umowy na wywóz nieczystości
stałych i płynnych, zasady bezpiecznego usuwania wyrobów z azbestu.
6. Wystosowano do sołtysów pismo informujące o konkursie, który będzie ogłoszony we
wrześniu br. przez Fundację Wspomagania Wsi naboru do programu dotacyjnego, pn.
„Nasza świetlica III”, z którego można otrzymać dofinansowanie na prowadzenie zajęć
edukacyjnych, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, przeprowadzenia remontu
świetlicy itp. Ponieważ zadanie związane z funkcjonowaniem świetlic na terenie naszej
Gminy jest jednym z pilniejszych i wymagających znacznych nakładów finansowych,
poproszono sołtysów o włączenie się w prace przygotowawcze.
7. Wysłano do sołtysów pismo w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na
realizację zadań z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2007-2013.
W ramach tego programu będzie można m.in. otrzymać dofinansowanie na remont,
przebudowę i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej np. świetlic wiejskich,
remiz ochotniczych straży pożarnych. Dotacje udzielane będą także na budowę
i rozbudowę obiektów rekreacyjnych i sportowych. Każda wieś zamierzająca ubiegać się
o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powinna posiadać
opracowany i przyjęty uchwała Rady Miejskiej Program Rozwoju Wsi. Jest to jeden
z wymaganych załączników do wniosku, bez którego nie będzie można skorzystać
z dofinansowania. Poproszono sołtysów o pomoc w przygotowaniu dokumentu
odzwierciedlającego realne potrzeby społeczności lokalnej.
8. Uzyskano zgodę ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na wycinkę 19 szt.
drzew, w tym 4 szt. do wycinki ze Starego cmentarza oraz 15 szt. z terenu Nowego
cmentarza. Kwestię pielęgnacji drzew – 3 pomników przyrody znajdujących się na
Nowym cmentarzu uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
W zakresie promocji i turystyki:
1. Z okazji Świąt Majowych – 1-3.05.07 r. – Gmina Czaplinek przy współudziale
Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku, ZNM Sp.
z o.o., Ośrodka Sportów Wodnych oraz czaplineckiego koła PZW zorganizowała cykl
imprez: piknik rodzinny, regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, otwarty turniej szachowy
oraz koncert zespołów: DayLight i Róże Europy. Majówkę zakończyła projekcja filmu
w amfiteatrze.
2. Dnia 16 maja 2007 roku uczestniczyłam w spotkaniu Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej w Szczecinie w sprawie udziału Gminy w programie euroboiska - Edycja II.
3. 18 maja 2007 roku pani Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami
Klubu „Mares” w sprawie organizacji XXXV Międzynarodowych Mistrzostw Polski
w Łowiectwie Podwodnym w dniach 9 - 10 czerwca br. w Czaplinku.
4. Dnia 19 maja 2007 roku uczestniczyłam w spotkaniu z młodzieżą polsko - niemiecką
poświęconym rozwojowi sportu w Gminie Czaplinek oraz wraz z panią Sekretarz Gminy
w zebraniu wiejskim w Nowym Drawsku w sprawie zagospodarowania plaży wiejskiej.
14

5. Wsparto VI Krajową Wystawę Terierów organizowaną na przez Polski Związek
Kynologiczny. Gmina Czaplinek zakupiła puchary, wykonała druk plakatów, udostępniła
materiały promocyjne oraz zajęła się promocją imprezy. Wystawa odbyła się w dniach 2627 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Drawtur”.
6. W dniu 17 maja 2007 roku pani Sekretarz brała udział w spotkaniu z lokalnymi
gestorami branży turystycznej w sprawie organizacji Study Tour dla dziennikarzy.
W dniach 25-27 maja br. Gmina Czaplinek wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną
zorganizowały Study Tour. Gminę odwiedzili przedstawiciele następujących mediów:
Magazyn Sportów Wodnych „Żagle”, pismo branżowe „Wiadomości Turystyczne”,
Magazyn Kajakowy „Wiosło”, miesięcznik „Poradnik Domowy”, Magazyn „Moda i Styl
Polska”, kwartalnik „Gazeta Rycerska”, miesięcznik „Odkrywca”, Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska oraz Polskie Radio Szczecin.
7. 26 maja br. na czaplineckim rynku i deptaku odbyły się uroczyste obchody: Dnia
Pracownika Samorządowego, Światowego Dnia Książki oraz Dnia Matki. W ramach
obchodów pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku oraz pracownicy Urzędu
Skarbowego z Drawska Pomorskiego udzielali porad i informacji, mieszkańcy skorzystali
z bezpłatnych porad prawnych dwóch radców. W tym dniu można było również kupić,
wymienić lub podarować książki, które zasilą zbiory Biblioteki Miejskiej i świetlic
wiejskich, zapoznać się z twórczością lokalnych poetów: Krzysztofa Rachmacieja i Niny
Czyż. Obchodom towarzyszyły występy w wykonaniu teatrów „BAJA” i „CZAPELKI”
oraz dzieci z klasy III – integracyjna ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz teatru
„YES” z Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Dzień Matki uświetnił koncert pt. „Kochana
Mamo”, podczas którego wystąpili: Natalia Gadzina (laureatka festiwali
międzynarodowych i oraz Szansy na Sukces), Magdalena Kucharska, wokalny i taneczny
zespół TO-TO z CzOK oraz uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego.
8. 28 maja odbyło się spotkanie z dr Danielem Żychlińskim z Archeologicznej Pracowni
Badawczej z Poznania w sprawie organizacji pikniku archeologicznego Osada Garncarska
w Sikorach w dniu 21 lipca 2007 r. Podczas pikniku grupa studentów archeologii z
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawi dzień z życia
średniowiecznej wsi.
9. 30 maja Sekretarz Gminy uczestniczyła w Turnieju Sportowym w Domu Pomocy
Społecznej w Darskowie, gdzie wręczyła też upominek naszemu pensjonariuszowi.
10. W dniu 01.06 wraz z Sekretarzem spotkałyśmy się z panem Markiem Sztarkiem
Prezesem Stowarzyszenia Szczecin „ EXPO” w sprawie organizacji VIII Edycji Polsko –
Niemieckiej Konferencji ANTIKON – „Architektura Ryglowa – wspólne dziedzictwo” na
trasie Szczecin, Cieszyno, Drawsko Pomorskie, Jankowo, Mielenko, Czaplinek, Martew,
Bronikowo, Lubież .
11. Zakończono zbieranie ofert na obsługę ratowniczą kąpielisk miejskich. W trakcie
zbierania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Wpłynęła jedna oferta przed ogłoszeniem
zbierania ofert na kwotę 32 tys. zł brutto, złożona przez Przedsiębiorstwo Red Line Robert Kochanowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Kochanowskiego 20A/12. Na zadanie
zabezpieczono 32 tys. zł.
12. Zawarto umowę na wykonanie dwóch przęseł pomostu pływającego na kąpielisku
miejskim nad jez. Czaplino z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym
„STALEX” na kwotę 12.078 zł brutto.
13. Zgłoszono w Komisariacie Policji w Czaplinku kradzież elementów witaczy
znajdujących się na terenie Gminy. Szkodę wyceniono na kwotę 8 tys. zł.
14. Wystąpiono do zarządców rzek Drawy i Dobrzycy z prośbą o podjęcie działań
w zakresie oczyszczania koryt rzek ze zwalonych drzew, które uniemożliwiają
użytkowanie tych rzek jako szlaków kajakowych.
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15. W dniach 16-17 czerwca br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego
organizuje XIII Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza Drawskiego. Do udziału
w rajdzie z Gminy Czaplinek zgłosiło się 14 reprezentantów.
16. Złożono zapotrzebowanie do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej w Szczecinie na dalsze doposażenie i modernizację Centrum Turystyki
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
17. Zlecono wykonanie planu miasta i uzyskano zgodę na umieszczenie jego na tablicy przy
stacji benzynowej Preem na ul. Kochanowskiego. Plan ma wykonać Zakład Usługowy –
Antoni Drozdowicz, ul. Drahimska 18. Koszt wykonania tablicy – 1605 zł brutto.
18. W ramach kontynuacji współpracy z nieznajomym sponsorem w czerwcu br.,
realizowany będzie kolejny projekt dla najstarszych mieszkańców Gminy Czaplinek –
wyjazd nad morze. Sponsor przekazał środki finansowe w kwocie 40.368,31 zł.
W ramach projektu 100 osobowa grupa seniorów z terenów wiejskich w dniach 20-21
czerwca br. pojedzie nad morze.
19. W dniu 09.06 br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w XXXV Mistrzostwach Polski
w Łowiectwie Podwodnym OW „ AQUARIUS”.
W zakresie złożonych projektów:
1. Udzielono pomocy przy napisaniu dwóch wniosków do Fundacji Wspomagania Wsi
do programu „Pożyteczne wakacje”:
• Sołectwu Łąka – tytuł projektu: „W poszukiwaniu tradycji naszego regionu”. Projekt
zakłada uczestnictwo dzieci z Łąki w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez
Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia „Zapiecek”. Wartość projektu 2.500 zł, kwota
wnioskowana 2.500 zł. Wniosek otrzymał dotację w wysokości wnioskowanej kwoty.
• Sołectwu Trzciniec – tytuł projektu „Podwórko moich marzeń”. Projekt zakłada
organizację czasu wolnego dzieciom pozostającym w domu w czasie wakacji. Wartość
projektu 3000 zł, kwota wnioskowana 3000 zł.
Wniosek otrzymał dotację
w wysokości wnioskowanej kwoty.
• Sołectwu Broczyno – tytuł projektu: „Wakacje z historią w Broczynie”. Projekt
zakłada stworzenie w świetlicy wiejskiej stałej ekspozycji eksponatów związanych
z historią Broczyna. Wartość projektu 5.570 zł, kwota wnioskowana 3.000 zł.
2. Złożono 2 wnioski do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na konkurs „Aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Pierwszy wniosek
pt. „Letnia Akademia Ceramiki” zakłada organizację warsztatów ceramicznych
w Sikorach. Wartość projektu 3.010 zł, wnioskowana kwota dotacji – 2.775 zł. Drugi
wniosek pt. „Świetlica osiedlowa” zakłada utworzenie świetlicy przy Spółdzielni
Mieszkaniowej Wałecka 56. Całkowita wartość projektu – 20.800 zł, kwota
wnioskowana – 12.800 zł.
3. Zarząd Fundacji Polsko-Niemieckiej przyznał dotację Gminie Czaplinek w wysokości
15.750 zł na realizację projektu „Turniej Miast Partnerskich”. Realizacja projektu
lipiec – październik 2007 r.
4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina
otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.190 zł na realizację projektu pn. „Jesienne
porządkowanie rzeki Drawy – skutecznym narzędziem promocyjno-edukacyjnym”.
Na realizacje w/w. projektu środki w kwocie 500 zł również przekazało
Stowarzyszenie Gmini Powiatów Pojezierza Drawskiego.
5. Z programu Miasta Bliźniacze (Town Twinning) otrzymaliśmy odpowiedź
o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie organizacji Turnieju Miast
Partnerskich. O kwocie dofinansowania Gmina zostanie poinformowana w lipcu.
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W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W dniach 25-27 maja br. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” oraz czaplinecki Klub
Seniora gościł grupę 90 „Tempelburczyków” – dawnych mieszkańców naszej Gminy.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Seniora w ramach realizacji zadania
publicznego pn. „Organizacja czasu wolnego osobom starszym" dzięki dotacji
otrzymanej z Gminy Czaplinek.
2. W dnia 1-3 czerwca br. w Czaplinku gościliśmy Orkiestrę Dętą z niemieckiego
miasta partnerskiego Grimmem oraz przedstawicieli Klubu Seniora z Grimmem.
Organizatorami spotkania była Gmina Czaplinek oraz Czaplinecki Klub Seniora.
W czasie pobytu Orkiestra paradowała ulicami miasta oraz przedstawiła koncert na
Rynku. Orkiestra Dęta w tym roku obchodzi jubileusz 25 - lecia swojej działalności.
3 czerwca br., w obecności władz miasta doszło do sformalizowania współpracy
i podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Lokalna”Klub Seniora w Czaplinku, a Stowarzyszeniem Seniorów z Grimmen. Umowa zakłada
między innymi poznawanie kulturalnych zwyczajów partnerów, wymianę
doświadczeń oraz realizację wspólnych projektów na rzecz członków obu organizacji.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
2 maja br. wystąpiłam z pismem do Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
z prośbą o zwiększenie bezpłatnych usług stomatologicznych w naszej Gminie.
Odpowiedź na pismo wpłynęła 28 maja br. Dyrektor NFZ w Szczecinie poinformował, że
niepełne zabezpieczenie świadczeń stomatologicznych spowodowane jest brakiem
lekarzy, którzy chcieliby udzielać świadczenia w Gminie Czaplinek. Do ogłoszonego
przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ konkursu ofert na powiat drawski
w 2007 r. przystąpiło z Gminy Czaplinek trzech świadczeniodawców, którzy otrzymali
kontrakty zgodnie ze złożonymi ofertami. Jednak z dniem 28 lutego br. jeden z nich
rozwiązał umowę z NFZ, a pozostali lekarze nie zwracają się z wnioskami
o podwyższenie posiadanych kontraktów.
W zakresie przedsiębiorczości:
W dniu 18.06. br. o godz. 1700 w sali posiedzeń urzędu odbędzie się kolejne cykliczne
spotkanie przedsiębiorców . Tematem spotkania będzie:
- omówienie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców z terenu Gminy Czaplinek,
- Pan Daniel Owczarek Zastępca Dyrektora Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
omówi możliwości skorzystania z pomocy unijnej dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem programu
„Mikroprzedsiębiorczość wiejska”.
W sprawie wyborów ławników:
Sąd Okręgowy w Koszalinie w związku z przeprowadzonymi w tym roku wyborami
ławników sadowych na kadencję 2008-2011 podał liczbę ławników, który winni być wybrani
przez Radę Miejską w Czaplinku:
- do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim – 3 osoby,
- do Sadu Rejonowego Sadu Pracy w Drawsku Pomorskim – 1 osoba.
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać do 30 czerwca 2007 r. w biurze Rady
Miejskiej w Czaplinku.
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W sprawie budowy marketu:
W związku z toczącą się dyskusją i zapytaniami w sprawie budowy marketu w Czaplinku
ustalono, że studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzą
badania nt. społeczno-ekonomicznych możliwości budowy marketu w Czaplinku.
Uruchomiono również sondę na stronie internetowej ( wynik na drugiej Sesji).
Zgodnie z ustawą o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych ( z maja br.) zezwolenia
nie będzie wymagała budowa obiektu handlowego o powierzchni handlowej do 400 m2.
Zezwolenie gminy będzie niezbędne przy budowie obiektów o powierzchni powyżej 400 m2,
ale nie większej niż 2 tys. m2. Inwestor, który planuje budowę obiektu powyżej 2000 m2
powierzchni handlowej, będzie musiał uzyskać zezwolenie zarówno gminy, jak i Sejmiku
Wojewódzkiego.
W zakresie rozwoju Gminy:
Mając na uwadze zrównoważony rozwój Gminy Czaplinek, zapewniający wysokie standardy
zamieszkania, kształcenia, wypoczynku i stworzenia żyjącym tu ludziom akceptowanych
przez nich perspektyw, wystąpiłam do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych w Warszawie w sprawie udostępnienia informacji, raportu na temat
atrakcyjności Gminy Czaplinek. Poprosiłam o pomoc w przygotowaniu właściwych planów
rozwojowych dla Gminy Czaplinek.
W zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy:
1. Odbyły się Zebrania Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 1, 2 i 3 podczas których
konsultowano z mieszkańcami projekty Statutów Osiedli, uzgodniono plany finansoworzeczowe oraz zgłoszono wnioski.
2. Zatwierdzono plany finansowo - rzeczowe Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1,2, 3 i 4.
W zakresie funkcjonowania urzędu:
1. Mając na względzie ochronę danych i informacji wprowadziłam zakaz używania przez
pracowników sprzętu komputerowego do wysyłania prywatnych e-maili. Rozmowy
telefoniczne jak i wysyłane e-maile na bieżącą będą monitorowane.
2. Zgodnie z założeniami projektu „W sieci Cz@plinka”, przekazano zestawy komputerowe
do Punktów Dostępu do Internetu – PIAP w Czarnym Wielkim, Siemczynie, GCI
w Czaplinku oraz biblioteki w Czaplinku. W przyszłym tygodniu zostanie przekazany
zestaw komputerowy do Punktu Dostępu do Internetu – PIAP w Broczynie.
Inne:
1. W kwietniu i maju dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodzili Pani Anastazja Koremba,
Pan Antoni Skrypoczko i Pan Antoni Sobieszczuk. Z tej okazji Z-ca Burmistrza osobiście
odwiedził Jubilatów i złożył najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia w życiu
rodzinnym.
2. Uczestniczyłam w uroczystościach związanych z obchodami 1 i 3 maja. W dniu 1 maja
m.in. uczestniczyłam w wręczeniu pucharów uczestnikom regat żeglarskich. Natomiast 3
maja wręczyłam puchary i nagrody uczestnikom Turnieju szachowego.
3. W dniu 4 maja 2007 roku uczestniczyłam w uroczystych obchodach związanych z Dniem
Strażaka.
4. W dniu 6 maja 2007 roku Zastępca Burmistrza uczestniczył w zebraniu sołeckim
w Żerdnie.
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5. Dnia 7 maja 200 7 r. Zastępca Burmistrza spotkał się z Panią Elżbietą Prybodą z ZHP
w Złocieńcu w sprawie udostępnienia materiałów promocyjnych oraz dofinansowanie Zlotu
ZHP Kielce.
6. W dniu 9 maja uczestniczyłam w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym na
którym ustalono cenę za przyjęcie jednej tony nieczystości stałych – tzw. reszty
śmieciowej i wynosi ona 90 zł. brutto / tona.
7. Uczestniczyłam wraz z Zastępcą Burmistrza w wyjeździe studyjno – ekologicznym do
gminy Przechlewo. Celem wyjazdu było poznanie rozwiązań ekologicznych Gminy
Przechlewo oraz funkcjonowanie biogazowni firmy Poldanor.
8. Dnia 10 maja 2007 roku uczestniczyłam w Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni
Mieszkaniowej, na którym zgłoszono szereg wniosków i uwag dot. bezpieczeństwa.
9. Dnia 14 maja 2007 roku uczestniczyłam wraz z Sekretarzem w spotkaniu
z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie w sprawie przejęcia
terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
10. Dnia 18 maja uczestniczyłam w 15 –leciu Państwowej Straży Pożarnej oraz obchodach
Dnia Strażaka w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku
Pomorskim.
11. W dniu 20 maja odbył się czat z Burmistrzem Miasta i Gminy Czaplinek w godzinach od
1500-1700, w którym uczestniczyło 18 osób.
12. W dniu 23 maja 2007 roku uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego w Czaplinku.
13. Dnia 25 maja 2007 roku uczestniczyłam w Sesji Rady Powiatu w Drawsku
Pomorskim.
14. W dniu 29 maja uczestniczyłam w szkoleniu z problematyki zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej z organizacjami samorządu terytorialnego województwa
Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Łukęcinie. Natomiast Zastępca Burmistrza
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania w Szczecinie.
15. W dniu 30 maja Zastępca Burmistrza uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „ Osiedle Wieszczów”.
16.W dniu 01.06 spotkałam się z Prezesem ZNM Sp. z o.o. w sprawie spraw kadrowych
OSW.
17. 03.06 uczestniczyłam wraz z Sekretarzem w obchodach „Dnia Dobrodziejstwa Naszego
Domu” w Trzcińcu.
18. W dniu 04 czerwca br. uczestniczyłam w Posiedzenie Rady Nadzorczej ZNM Sp. z o.o.
w Czaplinku.
19. W dniu 06.06. Sekretarz Gminy spotkała się z przedstawicielami Uniwersytetu
A. Mickiewicza w Poznaniu dot. przeprowadzenia badań na temat ekonomiczno –
społecznych korzyści budowy w Czaplinku Marketu. Natomiast Zastępca Burmistrza
spotkał się z wykonawcami hali sportowo – widowiskowej.
20.W dniu 10.06. wraz z Sekretarzem uczestniczyłam w spotkaniu integracyjnym
Środkowopomorskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
w Koszalinie, podczas którego omawiano możliwości wystawy gołębi w Czaplinku
w listopadzie br.
Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 119 mieszkańców, którzy zgłosili 108 spraw do
rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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