INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 15 czerwca 2007 r. do 06 lipca 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 12 zarządzeń:
1. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego. Na rzecznika dyscyplinarnego
wyznaczono p. Marka Młynarczyka – Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowania
wyjaśniające, których celem jest ustalenie okoliczności naruszenia obowiązków przez
pracownika mianowanego oraz ustalenie zasadności wszczęcia wobec niego postępowania
dyscyplinarnego;
2. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2 zarządzenia;
3. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Gimnazjum w Czaplinku;
4. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola w Czaplinku;
5. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 roku;
6. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Informatyka – konserwatora Urzędu
Miasta i Gminy w Czaplinku. Oferty na wolne stanowisko można składać w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku lub w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu
elektronicznego pocztę elektroniczną w terminie do 11 lipca 2007 r.
7. w sprawie przejęcia w roku 2007 do ewidencji Urzędu Miasta i Gminy środków trwałych
pochodzących z realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu informacji
turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim – II etap”;
8. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Czaplinek w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 r. W ramach tego
zadania przyjęto zadanie priorytetowe –„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom
i młodzieży pozostającym na czas wakacji w domach od 1 sierpnia 2007 r. do 31 sierpnia
2007 r. Na realizację zadania w 2007 r. Gmina przeznaczy dotację w kwocie 20.000 zł.
Oferty na realizację zadania można składać do 26 lipca 2007 r. do godz. 1600 w
sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.
9. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. kontroli
wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku,
10. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2006 z dnia 20 maja 2006 r. (dot. zmiany ceny
nieruchomości – działki u. Wiejska),
11. w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątkowych Gminy ( środków
trwałych w sołectwie Czarne Wielkie).
W okresie od 15 czerwca 2007 r. do
następujące działania:

06 lipca 2007 roku zrealizowane zostały

Inwestycje kontynuowane:
1. Zagospodarowanie terenów nadbrzeża jeziora Drawsko, w tym: plaży miejskiej, wykonanie
ścieżek.
Zakończono prace związane z wykonaniem budynku socjalno-sanitarnego. Prowadzone są
czynności
w
zakresie
odbioru
wraz
z
postępowaniem
związanym
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Drawsku Pom.

2. Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym
w Czaplinku.
Prowadzone roboty budowlane wewnętrzne wchodzą w etap robót wykończeniowych.
Wykonywane są okładziny ścienne, gładzie szpachlowane, roboty malarskie, montowane są
grzejniki i urządzenia sanitarne.
Dokonano wyboru i podpisano umowę z dostawcą na wyposażenie hali w sprzęt i urządzenia
sportowe z firmą Prestige Sport Aneta Mieczkowska z Legionowa, z terminem realizacji od
15.08. – 15.09.2007r.
Prowadzone są roboty budowlane zewnętrzne związane z przyłączem sieci cieplnej, budową
parkingu, wejść do budynku oraz kształtowaniem skarp.
Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Sportu o utrzymanie wysokości dofinansowania hali
w roku 2007 na poziomie 1.100.000 zł przy zmniejszeniu nakładów całkowitych, które
zamkną się kwotą 4.850.000 zł.
Decyzja Ministra jest pozytywna dla Gminy.
Inwestycje noworozpoczynane:
1. Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię.
Trwają prace związane z adaptacją budynku na świetlicę i siłownię. Wykonanie prac
odkrywkowych wykazało zły stan techniczny ściany nośnej od strony ul. Polnej, a w takim
stanie nie może ona pozostać jako ściana konstrukcyjna. W tym przypadku zachodzi potrzeba
zmiany projektu budowlanego, w określonym zakresie, który spowoduje rozszerzenie zakresu
rzeczowego i zwiększenie wartości zadania. Wykonanie tych zmian jest niezbędne w celu
dalszego prowadzenia robót zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę. Odbyło się
spotkanie z projektantem celem omówienia zaistniałej sytuacji. Projektant zobowiązał się do
wykonania zmian projektowych w terminie do 09.07.2007r.
Wykonawca w części dobudowywanej wykonał ławy, ściany fundamentowe, ich izolację
pionową i poziomą. W trakcie budowy są ściany przyziemia.
2. Budowa drogi wewnętrznej w m. Stare Drawsko.
Zakończono prace remontowe drogi wewnętrznej w m. Stare Drawsko. Utwardzenie polegało
na stabilizacji dowiezionego kruszywa 0-63mm o gr. warstwy 10cm emulsją asfaltową oraz
zamknięciem nawierzchni podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami
bazaltowymi. Wyremontowany odcinek drogi – 112,0 mb (492,8 m2) . Wartość wykonanych
prac wynosi 28.365,-zł. Miejsca postojowe dla samochodów na własny koszt wykonał
właściciel Restauracji „Drabim”.
Roboty zostały odebrane od wykonawcy. Trwają prace geodezyjne dotyczące wykonania
mapy powykonawczej i ustalenie lokalizacji na gruncie powierzchni wyremontowanej drogi
dla celów uregulowania stanu formalno-prawnego.
3. Przebudowa ulicy Studziennej w Czaplinku.
W wyniku przeprowadzonego (drugiego) postępowania przetargowego dokonano wyboru
wykonawcy robót, którym została firma EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca za kwotę
311.198,-zł.
Została podpisana umowa z wykonawcą robót, dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. i przekazano plac
budowy. Termin realizacji zadania planowany jest w okresie od 05.07. do 30.11.2007r.
4. Parking przy ul. Grunwaldzkiej – Bydgoskiej w Czaplinku.
Zakończone zostały prace związane z budową parkingu przy ul. Grunwaldzkiej i Bydgoskiej
w Czaplinku. Przystąpiono do odbioru wykonanych robót i czynności związanych
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Drawsku Pom.

2

5. Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku – II etap.
W postępowaniu przetargowym dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie II etapu prac
remontowych w przedszkolu, na I piętrze. Zakres prac obejmuje wygospodarowanie kolejnej
sali dydaktycznej, węzła sanitarnego oraz pomieszczenia gospodarczego.
Wykonawca robót została firma – Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk
z Połczyna Zdroju za kwotę 118.747,82 zł z terminem realizacji do 25.08.2007r.
W dniu 03.07.2007r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. Dokonano zgłoszenia
rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym w Drawsku Pom.
6. Budynek socjalno-administracyjny na stadionie przy ul. Parkowej w Czaplinku.
Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy na wykonanie prac
remontowych obiektu. Przetarg został unieważniony, gdyż wartość oferty najkorzystniejszej
przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. Wartość oferty wynosiła 294.000 zł. przy
możliwościach Gminy na poziomie 184.000 zł.
Możliwa
jest
realizacja
zadania
przez
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Czaplinku za kwotę 230.000,-zł., jednak i w tym przypadku zachodzi potrzeba zwiększenia
środków w budżecie Gminy na to zadanie.
Podpisane zostało porozumienie o dofinansowaniu zadania przez Kabel Technik Polska
w kwocie 20.000,-zł. Zakładany termin wykonania zadania do 30.11.2007r. w przypadku
realizacji przez ZGK Czaplinek.
7. Budowa II etapu sieci wod.-kan. i deszczowej Osiedla „Wiejska” w Czaplinku.
Pomimo wyboru wykonawcy robót na wykonanie zadania nie doszło do podpisania umowy
przez wykonawcę. Z tego tytułu wykonawca, tj. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych
Hieronim Gładysz ze Złotowa utracił na rzecz Gminy wadium w kwocie 20.000,-zł., a ten
stan rzeczy opóźnił termin wykonania prac.
Ponowiono postępowanie przetargowe z terminem składania ofert na dzień 02.07.2007r. na
dzień składania ofert wpłynęły dwie oferty. Jedna z ofert ( 588.000 zł) na etapie badania i
oceny ofert została wykluczona, a następnie odrzucona z tytułu braku wymaganych
dokumentów i ich nie uzupełnienia pomimo wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia. W tej
sytuacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zadanie powierzono firmie
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Koszalin za kwotę 637.506,-zł. brutto.
Wykonanie prac planowane jest w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy z wybranym
wykonawcą.
8. Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie projektu budowlanego.
Zadanie to powierzono firmie – Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Instalacji
Sanitarnych Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka za kwotę 3.050,-zl. Termin wykonania do
dnia 31.08.2007r.
9. Projekt budowlany modernizacji ulicy Tartacznej.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie projektu budowlanego.
Zadanie realizowane będzie przez p. Annę Rejman z Drawska Pom. za kwotę 8.000,-zł brutto.
Zakres robót obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót
i kosztorysem inwestorskim, bez dodatkowych opracowań, które mogą zostać nałożone do
wykonania na etapie uzgodnień projektowych.
Zlecono również wykonanie mapy do celów projektowych. Termin wykonania prac do
31.10.2007r.
10. Projekt budowlany sieci wodociągowej Prosinko - Prosino kolonia.
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej ProsinkoProsino kolonia z firmą EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz z Koszalina za kwotę 10.500,-zł
brutto. Termin wykonania prac projektowych – 25.10.2007r.
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Odnośnie projektu budowlanego sieci wodociągowej w m. Kluczewo zinwentaryzowano
zadanie , co do sposobu jego wykonania i przygotowano do wyboru wykonania prac
projektowych.
11. Planowanie przestrzenne.
Dokonano rozstrzygnięcia trzech postępowań przetargowych prowadzonych w trybie
przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy na:
1. Sporządzenie czterech projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinka:
2. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
ewidencyjnego Ostroróg.
3. Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czaplinek.
Najkorzystniejszą ofertę w każdym z przetargów złożyła INTEGRA Spółka z o.o.
Biuro Obsługi Inwestycji z siedziba w Poznaniu, proponując za wykonanie każdego
z zadań następujące kwoty:
1. 140.300,00 zł /brutto/ - zmiany m.p.z.p. miasta Czaplinka,
2. 73.200,00 zł /brutto/ - projekt m.p.z.p. Ostroróg,
3. 43.920,00 zł /brutto/ - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Termin wykonania opracowań – 31.12.2008r.
Inne inwestycje
1. Budowa ronda:
Z dniem 2 lipca 2007 r. planowane było rozpoczęcie robót na zadaniu: „Przebudowa
skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Długiej, Wałeckiej i Złocienieckiej w miejscowości
Czaplinek”. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie. Generalnym wykonawcą zadania jest firma Grupa kapitałowa „POLDRÓG” Spółka z o.o., 78-600 Wałcz, Kłębowiec 90.
W dniu wczorajszym na życzenie Gminy odbyło się spotkanie z inspektorem nadzoru,
wykonawcą i podwykonawcami, na którym ustalono zasady ruchu podczas prac
inwestycyjnych.
I etap prac – rejon ulicy Złocienieckiej,
II etap prac – rejon ul. Zbożowej,Długiej i jeden pas na ulicy Wałeckiej- siepień-wrzesień br
III etap prac- rejon ulicy Wałeckiej rugi pas jedni i Dąbrowskiego – październik br.
Wyrażono zgodę na składowanie materiałów budowlanych na terenie ul.Leśników -Aleja 7
KPP.
Pozostał do uzgodnienia problem przełożenia nitki gazociągu przy obiekcie właściciela
sklepu ,komunikacji autobusowej oraz odzyskania kostki polbruk z rejonu skrzyżowania.
2. Budowa chodnika w ulicy Złocienieckiej.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przedłożyła Gminie
porozumienie dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od
parkingu do ul. Komunalnej. Wynika z niego, iż Dyrekcja zamierza wykonać
w 2007r. projekt budowy oraz przyjmuje na siebie obowiązek inwestora bezpośredniego,
który odpowiadał będzie za wykonanie całego zadania w zakresie rzeczowo-finansowym.
Zadaniem Gminy będzie przekazanie kwoty 20.000,-zł. do 30.11.2007r. na rzecz wykonania
projektu budowlanego ciągu pieszo-rowerowego, udzielenia pełnomocnictw na potrzeby
przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, udział w czynnościach związanych
z prowadzeniem zadania oraz przekazanie nieodpłatnie terenu pod jego realizację.
Czynności związane z przekazaniem terenu są przedmiotem analizy ze strony Gminy, a jest
wśród działek działka prywatna i temat ten wymaga uzgodnienia z właścicielem, co jeszcze
nie nastąpiło.
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W zakresie podatków:
1. Wydano 19 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 7 o nie zaleganiu w podatkach, 12
o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie.
2. Umorzono 1 podatnikowi zaległy podatek od nieruchomości z uwagi na wypadek losowy.
3. Przyznano 2 podatnikom zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat z tytułu utworzenia
lub powiększenia gospodarstwa rolnego, natomiast 1 wniosek załatwiono odmownie.
4. Wystawiono 651 sztuk upomnień na zaległości podatkowe.
5.Wystawiono 124 sztuki tytułów wykonawczych dla osób zalegających w podatkach
i przesłano do właściwych Urzędów Skarbowych.
6.Wydano jedno zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowej z uwagi na zapłatę
zaległości podatkowych.
7.Przeprowadzono 3 kontrole w zakresie podatku od nieruchomości, w tym 1 negatywna
a w dwóch przypadkach stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym
a zgłoszonym do opodatkowania, podatnicy złożyli korekty zgodnie ze stanem faktycznym,
na podstawie których ustalono we właściwej wysokości należny podatek za lata 2002-2007.
8. Pismem z dnia 26.06.2007 r. Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim zawiadomił, że został
sporządzony plan podziału ze sprzedaży nieruchomości przy Sikorskiego 25, w którym
ujęto wierzytelności Gminy. O ile nie zostaną wniesione zarzuty przez pozostałych
wierzycieli to możemy otrzymać środki w granicach 90.000 zł.
9. Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 15 czerwca 2007r. oddalił skargę
wniesioną przez właściciela zlicytowanej nieruchomości położonej w Piekarach.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W miesiącu czerwcu br. W związku z obchodami 600-Lecia Starostwa Drahimskiego
w porozumieniu z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Drawsku w ramach prac
interwencyjnych wykonano remont chodnika na odcinku 230 mb w miejscowości Stare
Drawsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163. Prace polegały na ułożeniu nowej
nawierzchni chodnika z kostki betonowej „POLBRUK”.
W ramach prac interwencyjnych kontynuowana jest przebudowa chodnika
w miejscowości Sikory. Zakończenie zadania planowane jest we wrześniu br.
2. W miesiącu lipcu br. zostaną wykonane prace związane z niwelacją pasa drogowego na
odcinku ul. Jarzębinowej na osiedlu Wiejska w Czaplinku.
3. Od dnia 20 czerwca br. do dnia 1 września br. została wyłączona
z ruchu pojazdów samochodowych ul. Ogrodowa od ul. Sikorskiego do ul. Długiej.
Wyłączenie podyktowane zostało koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa nasilonego
w sezonie letnim ruchu pieszych. Pozytywną opinię wyraził Komisariat Policji w Cz-ku,
Powiatowa Komenda Policji w Drawsku, samorząd mieszkańców Nr 1 oraz właściwe
komisje Rady. W związku z koniecznością usunięcia awarii kanalizacji burzowej ulica
zostanie na czas usuwania awarii wyłączona również z ruchu pieszego.
4. W dniu 19 czerwca Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym otwarciu
Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
5. W okresie od 02.07. do 30.09.2007 r. zatrudniono 20 osób w ramach programu EFS przygotowanie zawodowe.
6. 1 lipca br. miał miejsce kolejny pożar. Poważnemu zniszczeniu uległ gminny budynek
mieszkalny w Czarnym Małym. Dwie rodziny straciły dach nad głową. Dzięki odwadze
i bohaterstwu Pana Stanisława Siniarskiego rodziny te żyją.
Na okres przejściowy jedna rodzina przebywa w Czaplinku u siostry, druga rodzina w
użyczonym przez P.K.Kusa i W.Marcewicza budynku w tej miejscowości. Sklep
spożywczy umieszczono na wniosek mieszkańców
w pomieszczeniach świetlicy i sali
wiejskiej. Obecnie oczekuję na ekspertyzę budowlaną obiektu, od której uzależniam
decyzję, co do dalszych losów budynku. Wystąpiłam z zapytaniem do Zarządu PKP w
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sprawie wolnych pomieszczeń, ceny obiektów możliwych do adaptacji, które gmina
mogłaby przejąć w zamian za zadłużenia.
W związku z liczną grupą osób notorycznie uchylających się od płacenia czynszu za lokale
mieszkaniowe i media rozważam zakup 2 kontenerów mieszkalnych, do których zostaną
przekwaterowane osoby bądź rodziny nie płacące czynszu oraz dewastujące lokale.
7. Wystąpiono z kolejna interwencją do Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
dot. wykonania pilnego remontu drogi Czaplinek – Czarne Małe.
8. Po raz kolejny wystąpiono z wnioskiem do Rejonu Dróg Krajowych w Szczecinku
o zamontowanie barierki ochronnej na wysokości świetlicy wiejskiej w m. Siemczyno
przy drodze krajowej nr 20.
9. Wystąpiono z wnioskami do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 163
ul. Drahimska w Czaplinku.
10. W dniu 22.06.2007r podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Czaplinek
a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie przy udziale Komendy Powiatowej Policji
w Drawsku Pomorskim na podstawie którego Gmina Czaplinek przekaże środki
finansowe stanowiące dochody własne gminy Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie w kwocie 10 000zł. z przeznaczeniem na:
1. Kwota 6000zł na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy
ustalone dla policjantów pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji
w Drawsku Pomorskim w okresie od 01.07.2007r do 30.11.2007r w celu realizacji
zadania polegającego na wykonywaniu służb patrolowych na terenie Gminy
Czaplinek.
2. Kwota 4000zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia, związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Komisariatu Policji Czaplinku.
11.Podczas spotkania w SM ul.Wałecka 56 z udziałem z-cy Burmistrza, kierownika
ref.Gospodarki Komunalnej i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich omówiono
możliwości zagospodarowania terenu parkingu i chodnika przy sklepach. Ustalono,że SM
zakupi kwiaty ,a Gmina w ramach prac interwencyjnych posadzi w istniejących gazonach.
Gmina z ZGK wykona kosztorys prac związanych z wymianą nawierzchni betonowej na
polbrukową oraz zagospodarowanie zielenią pasa oddzielającego parking od chodnika.
Uczestnicy spotkania wstępnie zadeklarowali współfinansowanie kosztów zadania
w 2008r.
12.Szkoły policyjne w Pile, Słupsku, Szczytnie nie uwzględniły naszej prośby dot.
oddelegowania policjantów na praktyki do Czaplinka.
13.Zakończono prace związane z oceną stanu kominów w zasobach Gminy.Obecnie ZNM
przygotowuje wycenę niezbędnych prac dot. naprawy kominów. Wg wstępnej oceny
pilnego remontu wymaga 18 kominów na co potrzeba około 40.000 zł. Gmina na remonty
substancji mieszkaniowej w budżecie 2007r. zabezpieczyła 64.000 zł. Na dzień dzisiejszy
pozostała kwota 14.800 zł. Niezbędne więc będzie zwiększenie tej kwoty z
przeznaczeniem na remonty kominów .Brak będzie również środków na odbudowę
budynku po ostatnim pożarze w przypadku pozytywnej ekspertyzy technicznej.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W okresie od 10 do 30 maja 2007 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku wpłynęły
4 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięć polegających na:
1) przebudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o.
„MACHLINY WIEŻA” nr 3182/3169 (3788) na działce nr 121/20 w Byszkowie,
obręb Trzciniec, gm. Czaplinek;
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2) rekonfiguracji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp.
z o.o. nr 1052/3184 „CZAPLINEK” zlokalizowanej na istniejącej wieży kratowej o
wysokości 40 m na działce nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06 przy ul. Ceglanej w
Czaplinku;
3) budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 32893 zlokalizowanej na
dachu budynku przy ul. Długiej 31 na działce nr 386/15 obręb Czaplinek 03;
4) demontażu, montażu anten sektorowych i parabolicznych, dodaniu drugiego kontenera
i ułożeniu linii zasilającej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 32892
zlokalizowanej na działce numer 502/25 przy ul. Poznańskiej w Czaplinku, obręb
Czaplinek 03, Gmina Czaplinek.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i Kodeksem postępowania
administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody informowane są strony i społeczeństwo
(społeczeństwo informowane jest poprzez zamieszczanie obwieszczeń na tablicach
ogłoszeń UMiG w Czaplinku oraz na stronie internetowej).
Dla przedsięwzięć polegających na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej
w Byszkowie i przy ul. Ceglanej w Czaplinku zostały wydane kolejno w dniu
26 czerwca i 4 lipca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.
W przypadku przedsięwzięcia polegającego budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej
sieci ERA na dachu budynku przy ul. Długiej 31 w Czaplinku do Urzędu wpłynęły
protesty mieszkańców będących stronami postępowania, którzy sprzeciwiają się
budowie tej stacji. W chwili obecnej wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia wraz z raportem
o oddziaływaniu na środowisko znajduje się u Wojewody Zachodniopomorskiego oraz
u Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w celu uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia.
2. W związku z protestami mieszkańców sołectwa Machliny i Broczyno oraz negatywną
opinią znacznej większości radnych Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie
proponowanej przez firmę Aufwind - Schmack Nowa Energia Sp. z o.o. z Poznania
budowy biogazowni w rejonie gorzelni, należącej do firmy Agrol Byszkowo, licząc się ze
stanowiskiem mieszkańców i radnych poinformowałam w/w firmę, że nie wyrażę zgody
na lokalizację biogazowni w proponowanym terenie. Radni w głosowaniu imiennym
wstępnie wyrazili zgodę na lokalizację biogazowni na terenie należącym do firmy
PRIMA, z zastrzeżeniem, ze ma służyć tylko do utylizacji odpadów pochodzących
z fermy w Byszkowie pod warunkiem, że zagwarantowane będzie zneutralizowanie
uciążliwych zapachów w granicach 80%.
3. wystapiono z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie podtopień pól
rolniczych oraz z wnioskiem o uporządkowanie rzeki Dobrzycy i Drawy z zalegających
drzew.
W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 26.05.2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku odbył się
przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:
a) Działka ozn. nr 373 o pow. 0,1087 ha, położona w Czaplinku przy ul. Jarzębinowej 7
- cena wywoławcza 33.100,00 zł,
- nie została sprzedana.
b) Działka oznaczona nr 234 o pow. 0,2161 ha, położona w Czaplinku przy ul. Jesionowej
- cena wywoławcza 43.600,00 zł,
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- cena osiągnięta w przetargu 44.100,00 zł.
c) Działka oznaczona nr 228 o pow. 0,2221 ha, położona w Czaplinku przy ul. Lipowej
- cena wywoławcza 44.800,00 zł,
- cena osiągnięta w przetargu 45.300,00 zł.
d) Działka oznaczona nr 328 o pow. 0,1112 ha, położona przy ul. Wiejskiej w Czaplinku
- cena wywoławcza 22.400,00 zł,
- cena osiągnięta w przetargu 42.000,00 zł.
e) Działka oznaczona nr 329 o pow. 0,1173 ha, położona przy ul. Wiejskiej w Czaplinku
- cena wywoławcza 23.700,00 zł,
- cena osiągnięta w przetargu 41.000,00 zł.
2. Zawarto umowę dzierżawy placu przy ul. Jeziornej na którym było wesołe miasteczko
w okresie od 16.06.2007 r. do 26.06.2007 r.
3. Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych działkami:
- nr 17/1 położonej w obrębie Broczyno,
- nr 128/1 położonej w obrębie Sikory,
- nr 7/6 i 7/12 położonych w Czaplinku, obręb 02.
4. Wydano 4 decyzje o zatwierdzeniu granic działek w postępowaniu rozgraniczeniowym:
- działki nr 43 położonej w obrębie Czarne Małe,
- działki nr 177/1 położonej w obrębie Machliny,
- działki nr 173/1 położonej w obrębie Machliny,
- działki nr 61/1 położonej w obrębie Kuźnica Drawska.
5. Wszczęto postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości:
- działki nr 107 i działki nr 112 położonych w obrębie Rzepowo (współwłasność Gminy
6/9), W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych
znajdujących się na tych działkach.
- działki 178 położonej w obrębie Niwka,
- działki nr 78 położonej w obrębie Ostroróg,
- działki nr 224 położonej w obrębie Kluczewo.
6. W dniach od 18 do 28 czerwca br. trzydziestodwuosobowa grupa studentów
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania z Instytutu Geografii Społeczno –
Ekonomicznej pod kierownictwem dr Zdzisława Kamińskiego i dr Barbary Maćkiewicz
przeprowadzili badania na temat społeczno – ekonomicznych aspektów powstania
w Czaplinku marketu.
Badania obejmowały przeprowadzenie:
- wywiadu kwestionariuszowego badającego zachowania konsumenckie mieszkańców,
- ankiety badające opinię handlowców,
- pomiaru ruchu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 20 i wojewódzkiej nr 163.
28 czerwca br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury studenci zaprezentowali wyniki
przeprowadzonych badań.
W wyniku prowadzonych prac powstał materiał pn. „Analiza, ocena oraz próba prognozy
skutków budowy marketu w Czaplinku dla istniejącej sieci handlowej, zaspokojenia
potrzeb i interesów konsumentów, komunikacji oraz lokalnego rynku”, który dostępny
jest w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej.
7. W dniu 4 lipca podpisano 2 akty notarialne:
a) Akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy
Czaplinek oznaczonej dz. nr 19/21 położonej w Czaplinku, Obr.05 na działkę ozn. nr
19/142 położona w Czaplinku, Obr. 05 będącą w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wieszczów.
b) Akt notarialny dotyczący sprzedaży działki oznaczonej nr 112 położonej
w miejscowości Stare Drawsko. Na kwotę: 200.000,00 zł (netto),
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8. Po przeprowadzeniu konsultacji z sołectwami Broczyno,Byszkowo,Trzciniec oraz
Ośrodkiem Salezjańskim nie wyraziłam zgody na wydzierżawienie terenu na „byłym
lotnisku” w Broczynie pod zlokalizowanie namiotu cyrkowego, w którym
organizowane by były imprezy masowe.
9. Z dniem 8 czerwca 2007 r. została rozwiązana z Firmą Pro-Konstal za porozumieniem
stron umowa dzierżawy działki oznaczonej nr 466/9 położona na terenie „byłego
lotniska” w Broczynie.
10. Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie w sprawie
odłączenia
części
budynku
przy
ul.
Wałeckiej
13
od
Wspólnoty
Mieszkaniowej. Istnieje możliwość dokonania podziału geodezyjnego pod warunkiem
ustanowienia służebności drogowej przez bramę budynku mieszkalnego do ulicy
Wałeckiej. W tej sprawie oczekujemy na stanowisko Wspólnoty.Gmina deklaruje
pokrycie kosztów związanych z dokonaniem podziału geodezyjnego.
11. Prezesowi Firmy Kabel-Technik w związku z ewentualnym niedojściem do transakcji
nabycia terenu przy ul.Pławieńskiej w obrocie prywatnym, zorganizowano wspólne
spotkanie z Prezesem SKR, który jest zainteresowany zbyciem około 1 ha gruntu
uzbrojonego przy ul.Pławieńskiej.
Gmina posiada grunty ,które zgodnie z ustaleniami mpzpm są przeznaczone pod
lokalizację baz, składów i produkcji w rejonie byłej bazy GS (za torami) 7,60 ha oraz
ul.Kolejowa część działki . Tereny te wymagają tzw. odrolnienia i uzbrojenia.
W zakresie spraw mieszkaniowych:
1. Komisja Mieszkaniowa ustaliła i opublikowała listę przydziału mieszkań komunalnych po
rozpatrzeniu odwołań. Z listą można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku
oraz w gablotach na terenie miasta. Nowo wpływające wnioski o przydział mieszkania
Komisja Mieszkaniowa będzie rozpatrywała przy aktualizacji powyższej listy w przyszłym
roku, tj. 2008 r.
2. W miesiącu czerwcu br. został przydzielony lokal mieszkalny w Piasecznie dla osoby
znajdującej się na liście przydziału mieszkań komunalnych oraz wskazany lokal
mieszkalny przy ul. Sikorskiego dla osoby z wyrokiem Sądu o ustalenie prawa do lokalu
socjalnego.
W zakresie oświaty:
1. W dniu 18 czerwca uczestniczyłam w spotkaniu z wizytatorem Kuratorium Oświaty
Delegatury Wałcz na temat oceny pracy Dyrektora Przedszkola w Czaplinku.
2. W dniu 22 czerwca uczestniczyłam w uroczystym zakończeniu roku szkolnego
w Gimnazjum, natomiast w Szkole Podstawowej w Czaplinku uczestniczył Inspektor ds.
oświaty.Przy okazji zakończenia roku szkolnego odbyło się oficjalne pożegnanie
nauczycieli przechodzących na wcześniejszą emeryturę. W Szkole Podstawowej w
Kluczewie na emeryturę przeszedł p.Krzysztof Reszta, któremu za długoletnią pracę, w
tym pełnienie funkcji dyrektora szkoły podziękował Zastępca Burmistrza. Ze Szkoły
Podstawowej w Broczynie odeszło dwóch nauczycieli: p. Dorota Lisiecka – wieloletni
dyrektor szkoły oraz p. Maria Ławrukiewicz – nauczyciel nauczania zintegrowanego.
Panie pożegnała Sekretarz Gminy.
3. Za bardzo dobre wyniki w nauce uczniowie Gimnazjum oraz uczniowie klas IV, V i VI
otrzymali stypendia w wysokości 100 zł. Zgodnie z ustaleniami stypendium przysługuje
uczniom, którzy uzyskali średnią ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę
z zachowania w przypadku uczniów szkół podstawowych lub bardzo dobrą
w Gimnazjum..
Za I semestr roku szkolnego 2006/2007 stypendium otrzymało łącznie 55 uczniów,
w tym: 22 uczniów Gimnazjum, 31 ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i 2 ze Szkoły
Podstawowej w Kluczewie.
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Za II semestr stypendium otrzymało 122 uczniów w tym: Gimnazjum – 44, SP
Czaplinek 68, - SP Kluczewo -2, SP Broczyno -2, SP Machiny -3.
Ponadto uczniowie, którzy uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen bądź zostali
laureatami Wojewódzkich lub Ogólnopolskich konkursów przedmiotowych otrzymali
nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Czaplinku.
W Gimnazjum nagrody otrzymało 8 uczniów, w Szkole Podstawowej w Czaplinku
11, w Szkole Podstawowej w Broczynie 2 , w Kluczewie 1.
4. Wzorem lat ubiegłych Kuratorium Oświaty w Szczecinie organizuje wypoczynek dla
dzieci z najuboższych rodzin woj. Zachodniopomorskiego i dla dzieci byłych
pracowników PPGR. W okresie od 6 do 19 lipca 2007r. - 4 dzieci z najbiedniejszych
rodzin korzystać będzie z bezpłatnego wypoczynku w Ośrodku Wczasowo- Kolonijnym
„Klif” w Rewalu. Organizatorem wypoczynku jest Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Zachodniopomorskiej. 22 dzieci byłych pracowników PPGR na
kolonie letnie pojedzie do Poronina w terminie od 29 do 13 lipca 2007r. Organizatorem
wypoczynku jest Stowarzyszenie „Dar Serca Rodzinie” w Czaplinku.
5. 27 czerwca 2007r .odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Gimnazjum w Czaplinku. Do konkursu przystąpiło 2 kandydatów. W wyniku
postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko została pani Jolanta Skonieczna.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
w Szczecinie stanowisko to zostanie powierzone nowemu dyrektorowi z dniem
1 września 2007r. na okres 5 lat.
W związku z tym, ze Pani Jolanta Skonieczna pełni obecnie funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej w Broczynie, jeszcze w lipcu br., z chwilą spełnienia wymagań do
powierzenia jej funkcji dyrektora Gimnazjum, zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie – rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu.
Problem będzie z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Machlinach, gdyż obecna
dyrektor Pani Zyta Jurczyszyn złożyła wniosek o przeniesienie do pracy w Szkole
Podstawowej w Broczynie na stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego. Po
przeniesieniu
Pani
Jurczyszyn
do
SP
w
Broczynie,
w
SP
w Machlinach nie będzie nauczycieli. Nauczyciele, którzy pracowali w roku szkolnym
2006/2007 - byli zatrudnieni na jeden rok szkolny zgodnie z Kartą nauczyciela.
27 czerwca br. odbył się również konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Czaplinku. Konkurs nie został rozstrzygnięty. Dokumenty złożone do
konkursu nie spełniały wymagań formalnych.
6. W dniu 27 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym wręczeniu
świadectw ukończenia prywatnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 9 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na
wycinkę drzew
z zadrzewień, w tym 1 odmownie.
2. Wydano dwa zaświadczenia o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego.
3. Zakończono reprezentacyjne badanie struktury gospodarstw rolnych. Na 84 wylosowane
gospodarstwa spisu dokonano w 75.
4. W dniu 28 czerwca br. Sekretarz Gminy spotkała się z Firmą DGA w Poznaniu w sprawie
opracowania dla Gminy Czaplinek Programów Rozwoju Wsi, który jest jednym
z elementów projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tj.
Szlaku Solnego.
W zakresie promocji i turystyki:
1. 26 czerwca br. Gmina Czaplinek wspólnie z Polskim Radiem Szczecin zorganizowała
imprezę pn. „Poszukiwacze skarbów”. Impreza odbyła się na plaży miejskiej w Czaplinku
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nad jez. Drawsko. Relacja z przebiegu imprezy znajduje się na stronie internetowej
www.czaplinek.pl www.radio.szczecin.pl
2. Zastępca Burmistrza uczestniczył w podsumowaniu konkursu Plastycznego „Gawędziarz
Pojezierza Drawskiego”, który odbył się w Czaplineckim Ośrodku Kultury.
3. Wraz z Panią Sekretarz uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Podczas spotkania przeprowadzono nowe wybory
Zarządu Stowarzyszenia. Prezesem został p. Jacek Chrzanowski – Wiceburmistrz Miasta
Szczecinek, Wiceprezesem została p. Barbara Michalczik – Burmistrz Miasta i Gminy
Czaplinek.
4. W dniach od 20 do 21 czerwca br. najstarsi seniorzy Gminy Czaplinek byli na wycieczce
w Kołobrzegu i Dźwirzynie w ramach projektu sponsorowanego przez nieznajomego
darczyńcę.
5. W dniu 27 czerwca Sekretarz Gminy uczestniczyła w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.
6. 30 czerwca br. na czaplineckim Rynku odbył się „I Festyn Truskawkowy”. Imprezę
zorganizowano wspólnie z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury.
7. Z właścicielem pałacu w Siemczynie omówiono zasady współpracy w zakresie
udostępnienia pałacu turystom oraz współfinansowania i promocji obchodów Dni
Henrykowa.
W zakresie przedsiębiorczości:
18 czerwca br. odbyło się kolejne w br. spotkanie z przedsiębiorcami. Głównym tematem
spotkania było omówienie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców z terenu Gminy Czaplinek. W drugiej części spotkania została omówiona
pomoc unijna dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013. prezentacji
dokonał Daniel Owczarek – Zastępca Dyrektora Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
W zakresie projektów:
Gmina Czaplinek wykazała zainteresowanie udziałem w projekcie pt. „Zachodniopomorski
Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej
EUROBOISKA Edycja II 2007-2013” i w związku z tym podpisane zostało porozumienie
wstępne, mające charakter listu intencyjnego, z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki
Nożnej. Projekt kluczowy EUROBOISKA II będzie realizowany przez Zachodniopomorski
Związek Piłki Nożnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego. Na jego realizację zostały już przyznane środki unijne w wysokości
8 mln euro. W ramach tego projektu ZZPN planuje stworzyć bazę treningową poprzez
wybudowanie bądź zmodernizowanie ok. 16 boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie
województwa. Każdy z beneficjentów, który zostanie włączony w realizację projektu, może
tutaj liczyć na dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji.
JST które podpisały porozumienie wstępne do dnia 31 czerwca 2007 roku otrzymają
wytyczne dotyczące dalszego postępowania w realizacji projektu Euroboiska Edycja II.
Do podpisania porozumienia ostatecznego, które nastąpi do końca października 2007 r.,
Burmistrz będzie potrzebował zgody Rady Miejskiej wyrażonej w uchwale. Potem takie
zadanie inwestycyjne będzie musiało być ujęte w Budżecie Gminy oraz w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym.
Z ostatnio posiadanych informacji wynika, że zainteresowanych jest ok. 40 JST, z czym
wiąże się dokonanie przez ZZPN odpowiedniej selekcji, która wyłoni boiska do realizacji
w ramach projektu najlepiej spełniające jego wytyczne.
Boiska będą musiały spełniać określone wymogi, które zostaną ustalone ostatecznie przed
podpisaniem porozumienia ostatecznego do końca października 2007 r. Na dzień dzisiejszy
posiadamy wstępne wytyczne odnośnie rodzaju sztucznej nawierzchni, wyposażenia
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(piłkochwyty, bramki, oświetlenie, ogrodzenie) i wymiarów boiska (min 64-75 m szerokości
i min 100-110 m długości).
Decyzja o lokalizacji euroboiska na terenie naszej Gminy nie została jeszcze podjęta, gdyż wg
ZZPN euroboisko powinno znajdować się w pobliżu kompleksu sportowego, a w naszym
przypadku możliwe dwa tereny nie spełniają wskazanych wstępnie wymiarów. Prowadzone
będą z ZZPN w tej kwestii rozmowy. Ostateczną decyzję podejmie Rada.
W zakresie ratownictwa wodnego:
Zawarto umowę na obsługę ratowniczą plaż miejskich (nad jez. Drawsko i Czaplino) z firmą
„Przedsiębiorstwo RED LINE Robert Kochanowski” z siedzibą w Szczecinku. Wartość
umowy 32.000 zł brutto.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. 26 czerwca br. ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
zadanie z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym. W ramach tego zadania
przyjęto następujące zadanie priorytetowe: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom
i młodzieży pozostającym na czas wakacji w domach od 1 sierpnia do
31 sierpnia 2007 r. Termin składania ofert do 26 lipca br. Głównie oczekujemy na ofertę
zapewnienia zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich.
2. 29 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami lokalnych organizacji
pozarządowych. Na spotkaniu Sekretarz Gminy omówiła możliwości pozyskiwania
środków z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w lipcu i sierpniu br. będą prowadzone zajęcia pt. „Wakacyjna zabawa z
komputerem” dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. Zajęcia będą odbywały się w
Gminnym Centrum Informacji od 10 lipca br. (wtorek) o godz. 1100 i będą trwały do godz.
1400.
W zakresie funkcjonowania Urzędu:
1.W okresie od 01 czerwca do 30 września br. zatrudniono 5 osób do odbycia stażu, tj.
w Izbie Muzealnej oraz 4 Publicznych Punktach Dostępu do Internetu w Czarnem
Wielkim, Siemczynie, Gminnym Centrum Informacji w Czaplinku, Bibliotece Miejskiej
w Czaplinku. Natomiast w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia br. zatrudniono 1 osobę do
odbycia stażu w Centrum Turystyki.
2.W dniu 11 czerwca br. przedstawiciele Wydziału Nadzoru i Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
przeprowadzili kontrolę problemową z zakresu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg
i wniosków. Kontrola obejmowała okres przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków od
01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
3. W dniu 20 czerwca br. przedstawiciel Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział
w Szczecinku przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego
w Czaplinku.
4. W dniu 21 czerwca br. przedstawiciele Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadzili kontrolę
sprawdzającą z zakresu nadzoru nad Urzędem Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi,
ewidencją ludności i sprawami wyborczymi.
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Inne:
2. Dnia 21 czerwca Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu w Spółdzielni
Mieszkaniowej na ulicy Wałeckiej, oraz w spotkaniu z wykonawcami hali sportowo –
widowiskowej w Czaplinku.
3. Sekretarz Gminy Czaplinek uczestniczyła w Odpuście w Kościele pod wezwaniem
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Kluczewie.
4. W dniu 24 czerwca uczestniczyłam w uroczystym pożegnaniu Księdza Proboszcza
Wiesława
Pluto-Prądzyńskiego
oraz
powitaniu
nowego
proboszcza
Kazimierza Chudzickiego.
5. 25 czerwca br. spotkałam się z Prezesem ZNM Sp. z o.o. w sprawie obsady personalnej
Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku oraz pracownikami Nadzoru Budowlanego
w Drawsku Pomorskim w sprawie nielegalnych budowli i działań dot. tzw. ruder.
6. W dniu 26 czerwca ze Skarbnikiem Gminy negocjowaliśmy z Dyrektorem PBS
w Czaplinku warunki obsługi bankowej Gminy. Ponadto odbyło się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Wspólników ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku.
7. W dniu 29 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie.
8. W dniu 3 lipca br. podczas spotkania z Komendantem Komisariatu Policji w Czaplinku
omawiano m.in. sprawy związane z:
- ochroną organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych,
- wejściem Klubu Lech do IV Ligii i koniecznością dostosowania stadionu do rozgrywek
ligowych,
- sprzedażą alkoholu podczas imprez,
- kontrolą przestrzegania strefy ciszy na jez. Drawskim,
- zmianą organizacji pracy dzielnicowych.
9. W dniu 4 lipca br. z księdzem proboszczem Kazimierzem Chudzickim omówiono sprawę
konsultacji z parafianami dokumentacji budowlanej na modernizację kaplicy, zamierzeń
dot. wykonania części alejki na cmentarzu komunalnym, organizacji koncertów
organowych oraz organizacji wypoczynku letniego przez Oratorium.
Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 52 mieszkańców, którzy zgłosili 52 sprawy do
rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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