INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 21 lipca 2007 r. do 28 września 2007 r.

W okresie między Sesjami wydałam 38 zarządzeń:
1. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
zakupu podręczników i zakup jednolitego stroju szkolnego. Wnioski składano
w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008, w terminie
do 2 sierpnia 2007 r.;
2. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
3. w sprawie powołania Komisji Opiniującej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym
konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
samorządu gminy w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego. Powołano Komisję Opiniującą w składzie: - Wanda Lipińska –
Przewodnicząca, Agnieszka Kałamajska – członek, Margot Niedziela – Suszek –
członek,Renata Lewandowska – członek.
Zadaniem Komisji było zaopiniowanie ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na
realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym w br,
4. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Przedszkola w Czaplinku:
5. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie;
6. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Broczynie;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5 zarządzeń;
8. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy6 zarządzeń;
9. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 roku –
3 zarządzenia;
10. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących z inwestycji; Przekazano do
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku następujące środki trwałe z inwestycji
– „zagospodarowanie plaży miejskiej I etap”, tj. budynek toalet/natryski, przyłącze
wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne.
11. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
Podinspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku;
12. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czaplinek za I półrocze 2007 r. ;
13.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek

z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie
pomocy finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju szkolnego.
Wydłużono termin składania wniosków z 2 sierpnia do 31 sierpnia 2007 r.;

14. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola w Czaplinku Pani Marii Góra-

wicedyrektorowi Przedszkola na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2007 r. do 28
lutego 2008 r.;
15. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej o pow. 0,0500 ha będącej
częścią działki nr 343, na okres 3 lat dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej
Wspom. Wiernych w Broczynie z przeznaczeniem na budowę kaplicy.
16. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r.; dot. zmiany
wysokości czynszu dzierżawnego;
17. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r.; dot. zmiany
wartości udziału w gruncie działka nr 302/9, obręb 03;
18. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie p. Jolanty
Skoniecznej;
19. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Machlinach p. Zyty
Jurczyszyn;
20. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Gimnazjum w Czaplinku p. Jolancie
Skoniecznej na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.;
21. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie p. Zycie
Jurczyszyn na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.;
22. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
23. w sprawie utworzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
24. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.

W okresie od 21 lipca do 28 września 2007r. zrealizowane zostały następujące działania:
W zakresie pomocy społecznej:
1. Z inicjatywy p. Z. Suberlaka oraz R. Zborowskiego Z- cy Burmistrza Urzędu
i Gminy Barwice nawiązano wstępne rozmowy z Duńską Fundacją Prøject Öst dot.
pozyskania darów dla mieszkańców Gminy Czaplinek,
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W ramach prac interwencyjnych na okres od 07.09. do 31.10.2007r. zatrudniono
20 osób. Osoby te pracują przy budowie chodnika w miejscowości Sikory oraz przy
infrastrukturze komunalnej i zieleni miejskiej.
2. W dniu 7 września 2007r. zakończono zadanie wymiany 20 szt płyt nagrobkowych na
kwaterze wojennej ŻWP. Zadanie wykonano ze środków Rady Ochrony Pamięci
Walki i Męczeństwa po uprzednim złożeniu wniosku przez Gminę Czaplinek , koszt
zadania 10 tyś. zł.
3. ZOD Północ firma obsługująca oświetlenie drogowe do końca roku wykona 15 szt.
nowych punktów tj. 4 szt. Motarzewo, 3 szt. Piaseczno, 8 szt. Głeboczek.Po
interwencji mieszkańca i sołtysa trwają uzgodnienia z ZOD w zakresie innego
usytuowania punktów świetlnych.
4. Budowa parkingu przy ul. Długiej – otrzymaliśmy pozwolenie na kontynuowanie
prac- ZGK do końca października zakończy prace.
5. Sprawa nieruchomości przy ul.Długiej (po zmarłym panu Werblu) jest w sądzie –
sprawę prowadzi Pan Czesław Podkowiak.

6. W sprawie oświetlenia parkingu przy ul. Pławieńskiej

- interweniowaliśmy
kilkakrotnie – powodem awarii był uszkodzony kabel ziemny – awarie naprawiono
w dniu 10 września br.

7. Z zakresu utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych:

Zakończono trzy miesięczny program zatrudnienia 14 osób w ramach robót
publicznych, wykonujących roboty konserwacyjne na terenie Gminy.
W ramach zadania wykonano odbudowę i konserwację rowów otwartych na ok.
długości 12,8km. rurociągów o długości 650mb, oraz cieków podstawowych tj kanał
Czaplinek oraz Dobrzyca Leśna na ogólnej długości 1,2 km.
Wykonane roboty wpłynęły na poprawę stosunków wodnych na powierzchni 280ha
gruntów rolnych i terenów zabudowanych.
Na okres 2,5 miesiąca zatrudniono 5 pracowników, którzy będą wykonywać roboty
konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach Kluczewo, Czarne
Wielkie, Sikory oraz Broczyno.
8. W zakresie remontów świetlic wiejskich przygotowano dokumentacje remontowe,
oraz zaproszono 6 firm do złożenia ofert na wykonanie zadań wg poniższego:
a. Czarne Wielkie- wykonanie podłogi w Sali wiejskiej( termin realizacji
zadania październik 2007 , oraz wykonanie projektu budowlanego na
wykonanie sanitariatów( realizacja 2008r.), przewidywany termin uzyskania
pozwolenia na budowę 30-09-2007r.
b. Czarne Małe przygotowano dokumentację na wymianę poszycia dachu na
świetlicy wiejskiej w m. Czarne Małe.
Termin zbierania ofert na wykonanie zadania upływa 02-10-2007r.
c. Machliny – wykonano dokumentację na wykonanie remontu poszycia dachu,
oraz docieplenie ściany szczytowej.
Termin zebrania ofert na wykonanie zadania upływa z dniem 21-09-2007r.
d. Zlecono wymianę okien w świetlicy wiejskiej w m. Prosinko.
Termin wykonania zadania ustalono do 30-10-2007r.
W zakresie remontu ulic.
1. Remonty ulic miejskich: Gmina zaprosiła wykonawców do składania ofert na

wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta
i gminy zarządzanych przez Gminę Czaplinek. Wpłynęła tylko jedna oferta –
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Remonty Dróg i Mostów Piotr Massel,
ul. Dąbrowskiego 1/2, 78 -550 Czaplinek.Z wykonawcą została podpisana umowa na
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich oraz
drogi do m. Niwka. Termin realizacji zamówienia do 30.09.2007r.
2. Remonty dróg gruntowych: W dniu 04.09.2007r. Gmina dokonała rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego i wyboru oferenta na wykonanie remontów dróg
gruntowych na terenie gminy Czaplinek.Za najbardziej korzystną została uznana
oferta firmy Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic, Zbigniew Kowalczyk,
ul. Wasznika 13, 78-550 Czaplinek.Zostaną wykonane remonty dróg gruntowych
gminnych w oparciu o posiadane możliwości finansowe Gminy w m. Cichorzecze,
Czarne Wielkie, Drahimek, Łąka, Karsno, Miłkowo, Prosino, Rzepowo, Siemczyno,
Żerdno i Żelisławie Planowany termin realizacji zamówienia do 15.10.2007r.
3. Wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - remonty dróg:Do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w miesiącu wrześniu
zostały złożone wnioski o przyznanie środków z terenowego Funduszu Ochrony

4.

5.

6.

7.

8.

Gruntów Rolnych na 2008 rok na modernizację dróg dojazdowych do gruntów
rolnych: Żelisławie – od drogi krajowej nr 20 do m. Wrześnica, Kluczewo –
w kierunku plaży Jezioro Drawsko Wytypowane drogi: Machliny – w kierunku
Dębniewic (do boiska i pól) oraz do m. Prosino nie mogły być zgłoszone ze względów
formalno-prawnych.
Remont muru oporowego w obrębie skrzyżowania – ulic: Szczecinecka i Polna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w drodze decyzji nakazał Gminie
Czaplinek naprawę ogrodzeń i stanowiących część konstrukcyjną murów oporowych
w terminie 6 miesięcy oraz wyłączenie z użytkowania odcinka chodnika ulicy
Szczecineckiej do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Gmina Czaplinek
złożyła odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
wnosząc o jej uchylenie.
Uzasadnienie. Obowiązek naprawy murów oporowych obciąża zarządcę drogi
powiatowej – Starostę Drawskiego zgodnie z art. 25 ustawy o drogach
publicznych„budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań
dróg różnej kategorii wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie
drogowym … należy do zarządcy drogi wyższej kategorii „ Oczekujemy na
decyzję Inspektora Wojewódzkiego.
Wodociąg nad Jeziorem Komorze: Wyraziłam zgodę na wykonanie wodociągu
w granicach działki, która stanowi drogę wewnętrzną Gminy Czaplinek do posesji
położonej nad Jeziorem Komorze na koszt właściciela nieruchomości. Wykonany
odcinek wodociągu został podłączony do istniejącej sieci wodociągowej Gminy
w obrębie Sikory.
Oznakowanie miejscowości wiejskich: Za pośrednictwem Sołtysów dokonano spisu
potrzeb dot. zakupu bądź remontu tablic z nazwami miejscowości. Po dokonaniu
pełnej inwentaryzacji zostaną oszacowane koszty zakupu i montażu, które będą ujęte
w projekcje do budżetu na 2008r.
Obwodnica Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na
petycję mieszkańców Czaplinka w sprawie konieczności budowy obwodnicy
poinformował, że w planach inwestycyjnych GDDKiA na najbliższe lata budowa
obwodnicy Czaplinka w ciągu drogi krajowej nr 20 nie jest ujęta. Oczekujemy
odpowiedzi od powołanego w lipcu Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie dotyczącej podjęcia działań budowy obwodnicy dla
drogi wojewódzkiej nr 163
Organizacja ruchu – ul. Ogrodowa Wprowadzona zmiana organizacji ruchu na
okres sezonu letniego dot. wyłączenia z ruchu pojazdów samochodowych na odcinku
ul. Ogrodowej łączącym ul. Sikorskiego z ul. Długą przyniosła pozytywne efekty dla
bezpieczeństwa ruchu pieszego mieszkańców i odwiedzających nas turystów.
W związku z trwającą przebudową skrzyżowania na Placu 3 – Marca – budowy ronda
i zamknięciem ul. Długiej zostaje utrzymana obecnie obowiązująca organizacja ruchu.
Jednocześnie zostanie przeprowadzona sonda na stronie Internetowej Gminy
Czaplinek w sprawie wyłączenia z ruchu pojazdów samochodowych na tej ulicy.

W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 23 lipca podpisano 3 akty notarialne:
1)Akt notarialny dotyczący sprzedaży działki oznaczonej nr 228 położonej
w Czaplinku przy ul. Lipowej 25 na kwotę: 45.300,00 zł (netto).
2)Akt notarialny dotyczący sprzedaży działki oznaczonej nr 328 położonej
w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 23 na kwotę: 42.000,00 zł (netto).

3)Akt notarialny dotyczący sprzedaży działki oznaczonej nr 234 położonej
w Czaplinku przy ul. Jesionowej 3 na kwotę: 44.100,00 zł (netto).
2. W dniu 30 lipca br. Zastępca Burmistrza z Kierownikiem Referatu Gospodarki
Gruntami i Mieniem Komunalnym uczestniczył w ustaleniu przez geodetę granic
nieruchomości dz. 102, 112 w miejscowości Rzepowo.
3. W dniu 10.08. br. z Kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami i Mieniem
Komunalnym złożyłam kolejna prośbę w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Koszalin w sprawie pozyskania niezbędnych terenów na rozwój Gminy Czaplinek,
szczególnie w zakresie mieszkaniowym, komunalnym oraz rekreacyjno- turystyczno
– sportowym. ANR Koszalin wniosek przekazała do ANR w Szczecinie.
4. W dniu 14.08.2007 r. został odwołany przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonych w Czaplinku przy ul. Poznańskiej przeznaczonych pod zabudowę
garażową, z uwagi na złożony protest przez właściciela sąsiedniej nieruchomości.
5. W dniu 14.08.2007 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:
1) Działka ozn. nr 126/1 o pow. 0,1300 ha, położona w miejscowości Psie Głowy
- cena wywoławcza
8.900,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 17.500,00 zł
2). Działka oznaczona nr 263/2 o pow. 0,0,0700 ha, położona w miejscowości
Kluczewo
- cena wywoławcza 4.800,00 zł
- nie została sprzedana
3). Działka oznaczona nr 119 o pow. 0,3000 ha, położona w miejscowości Machliny
- cena wywoławcza 5.500,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 21.000,00 zł
4). Działka oznaczona nr 44/6 o pow. 0,2000 ha, położona w miejscowości Żerdno
- cena wywoławcza 13.700,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 13.900,00 zł
6. W dniu 28.08.2007 r. o godz. 10.00 odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości
gruntowych, położonych w obrębie Machliny, przeznaczonych pod zabudowę
letniskową:
1). Działka ozn. nr 202/6 o pow. 0,0999 ha:
- cena wywoławcza
13.800,00 zł
- nie została sprzedana
2). Działka ozn. nr 202/7 o pow. 0,0999 ha:
- cena wywoławcza
13.800,00 zł
- nie została sprzedana
3). Działka ozn. nr 202/19 o pow. 0,1888 ha:
- cena wywoławcza
26.000,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 26.300,00 zł
7. W dniu 27.08.2007 r. został podpisany akt notarialny dotyczący sprzedaży na rzecz
użytkownika wieczystego działki nr 410/4, położonej w Czaplinku przy ul. Jeziornej
36, na kwotę: 68.800,00 zł (netto)- sprzedaż w formie ratalnej.
8. Dzierżawcom wysłano obciążenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych za pierwsze
półrocze 2007 r. według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2007 r.
ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
9. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zawarto długoterminową umowę dzierżawy (na
okres 12 lat na grunt rolny oznaczony działką nr 63, położoną w obrębie Prosino.
10. Zawarto na okres trzech miesięcy umowę dzierżawy na świetlicę wiejską

11. w miejscowości Czarne Małe z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu najemcy,

którego lokal został zniszczony podczas pożaru.
12. Na okres trwania remontu w budynku Czarne Małe 7, który uległ pożarowi w dniu
1 lipca 2007 r. dzierżawcę lokalu użytkowego zwolniono z czynszu dzierżawnego
w zamian za przeprowadzenie remontu na własny koszt.
13. W imieniu Gminy Czaplinek terenem przy ul. Wałeckiej 30 zarządza ZNM Sp. z o. o.,
który został zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy na zajmowany teren zgodnie
z wytyczonymi granicami.
14. W związku z wybudowaniem w maju
sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu
mieszkaniowym „Wiejska” wszczęto postępowania w sprawie ustalenia opłaty
adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała
przed
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką
nieruchomość miała po ich wybudowaniu.. Dla 37 nieruchomości stworzono warunki
do podłączenia poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Na dzień 24
maja 2006 r. tj. daty odbioru technicznego wykonanych robót było siedmiu właścicieli
nieruchomości, którzy spełniali przesłanki ustawowe do ustalenia opłaty adiacenckiej.
W stosunku do tych osób wszczęto postępowanie o ustaleniu opłaty. Wydano cztery
decyzje ustalające opłatę adiacencką na łączną kwotę 20.570,- zł. Na wniosek dwóch
właścicieli nieruchomości rozłożono opłatę adiacencką na cztery roczne raty. W toku
załatwiania są trzy sprawy o ustaleniu opłaty. W stosunku do osób posiadających
prawo użytkowania wieczystego w bieżącym roku zostanie zaktualizowana opłata
roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Opłata adiacencka jest unormowana
w rozdziale 7 od art.143 do 148a w ustawie z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm./. Stosownie do tych
przepisów burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej, ustalić opłatę
adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do
korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli wybudowano z udziałem środków Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości
przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne lub leśne. Opłatę adiacencką
wnoszą właściciele nieruchomości i wieczyści użytkownicy,
którzy wnieśli
jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.
15. W wyniku prowadzonych od kilku lat negocjacji Syndyk GS w upadłości wyraził
zgodę na przekazanie na rzecz Gminy garaży położonych na działce 367/2 przy ul.
Wałeckiej i rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy.
16. Prezes Zarządu Kabel Technik Polska Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem
o uporządkowanie sprawy wiaty wykorzystywanej przez mieszkańców budynku przy
ul. Pławieńskiej. Podczas lustracji terenu ustalono, że wiata częściowo posadowiona
jest na działki 502/9 będącej własnością KTP Sp. z o.o. Zostały podjęte działania w
celu uporządkowania terenu.
17. W związku ze sprzedażą przez Syndyka masy upadłości Gminnej Spółdzielni
w Czaplinku drogi wewnętrznej położonej w obrębie ewidencyjnym 08 w Czaplinku
położonej przy ul. Pławieńskiej, na rzecz osoby fizycznej, Gmina z przyczyn
prawnych nie mogła skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości, a tym samym
uwzględnić wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych Czaplinku i „TSC” S.C.
w Czaplinku w sprawie zabezpieczenia dojazdu do magazynu i zakładu. Jedyną
możliwością zapewnienia dojazdu do nieruchomości jest ustanowienie służebności
gruntowej przejazdu ustalonego w formie aktu notarialnego bądź na drodze
postępowania sądowego. Gmina uczestniczyła w spotkaniu Rady Wierzycieli jak
również Spółdzielnia Kółek Rolniczych, na którym opiniowano sprzedaż majątku.

Syndyk referując zamiar sprzedaży informował wierzycieli, iż brak jest
zainteresowania wymienioną nieruchomością, stąd wyrażono zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki.
18. Współwłaścicielom nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Rzeźnickiej został

przedłożony projekt protokołu rokowań
w sprawie nabycia przez Gminę
przedmiotowej nieruchomości za kwotę 50.000 zł. Kwota ta została wcześniej
zaakceptowana przez współwłaścicieli i uwzględniona w budżecie br..
W odpowiedzi na przesłany protokół rokowań strona nie wyraziła zgody na zbycie
nieruchomości za kwotę 50.000 zł. Współwłaściciele są gotowi na zbycie
nieruchomości za kwotę 84.730 zł, zgodnie z przedłożoną Gminie wyceną
nieruchomości, wykonaną przez Pana Ryszarda Gołębiewskiego. Współwłaściciele
nieruchomości wyrazili chęć zbycia nieruchomości w formie ratalnej. Wystąpiono do
strony o przesuniecie terminu udzielenia odpowiedzi na przedstawioną propozycję
zbycia z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych konsultacji i zajęcie
ostatecznego stanowiska uzależnionego od opinii Komisji Rady.
19. Wydano dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
gruntów w prawo własności - łącznie na kwotę 6.935,00 zł.
20. Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych działkami:
- dz. 502/26, dz. 502/27, dz. 502/29 położone w Czaplinku przy ul. Pławieńskiej,
obręb 03, stanowiące własność INTEL –u,
- dz. 326 położoną przy ul. Wałeckiej 10 w Czaplinku, obręb 03, budynek po byłym
kinie .
21. Wydano 8 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości:
działki nr 178 położonej w obrębie Niwka, działki nr 173/1 położonej w obrębie
Machliny, działki nr 355/6 położonej w obrębie Głęboczek, działki nr 15 położonej
w obrębie Łysinin, działki nr 19 położonej w obrębie Łazice, działki 96 położonej
w obrębie Piaseczno, działki nr 107 i działki nr 112 położonych w obrębie Rzepowo.
22. Wszczęto postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości: - działki nr 203
położonej w obrębie Siemczyno, - działki nr 165/1 i działki nr 165/2 położonej
w obrębie Siemczyno,- działki nr 78 położonej w obrębie Ostroróg.
W zakresie oświaty:
1. W dniu 31 lipca br. uczestniczyłam z pracownikami ds. oświaty Urzędu Miasta i
Gminy w spotkaniu nt. problemów kadrowych Szkoły Podstawowej w
Machlinach, które odbyło się w sali wiejskiej w Machlinach oraz 09.08. br.
spotkałam się wraz z Sekretarzem, inspektorem ds. oświaty, Dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Machlinach, Radnym – Sołtysem wsi Machliny z rodzicami
uczniów Szkoły Podstawowej w Machlinach.
2.

8 sierpnia 2007r. odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie. Do konkursu przystąpiło 2
kandydatów. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko
została pani Zyta Jurczyszyn. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie stanowisko to zostało
powierzone nowemu dyrektorowi z dniem 1 września 2007r. na okres 5 lat.

3.

8 sierpnia 2007r. odbył się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Czaplinku. Do konkursu zgłosiła się jedna osoba. Złożone
dokumenty nie spełniały wymagań formalnych, w wyniku czego kandydat nie
został dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego. Obowiązki

dyrektora Przedszkola w Czaplinku zostały powierzone od 1 września na okres
6 miesięcy obecnemu wicedyrektorowi przedszkola – Pani Marii Góra. Zgodnie
z przepisami ustawy o systemie oświaty w styczniu ponownie zostanie ogłoszony
konkurs na to stanowisko.
4.

31 sierpnia odbyło się pożegnanie przechodzących na emeryturę nauczycieli;
dyrektora Gimnazjum pana Janusza Ziętkiewicza i wicedyrektora pani Anny
Ławrynowicz. Na emeryturę przeszła również nauczycielka z Przedszkola
w Broczynie – pani Bożenna Zalipska,

5. W terminie od 20 sierpnia do 17 września (wyjątkowo w tym roku, ponieważ 15
września przypada w sobotę) można było składać wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2007/2008. Jest to pomoc
materialna o charakterze edukacyjnym. W ramach stypendium uczeń może
ubiegać się o udzielenie pomocy na zakup podręczników i przyborów szkolnych,
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania. Pomoc materialna przyznawana jest uczniowi na wniosek:
rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, pracownika socjalnego.
Stypendium może być przyznane uczniowi, z rodziny gdzie dochód na osobę nie
przekracza 351 zł netto.
6. Gmina otrzymała dotację celową z Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie do zakupu podręczników
dzieciom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub uczniom z klas I-III w wysokości 26 280 zł
i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju w szkołach podstawowych
i gimnazjum w wysokości 18 800 zł Dyrektorzy szkół do końca sierpnia
przyjmowali wnioski o udzielenie tej pomocy.
Program skierowany był do
dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.
Kwota dofinansowania podręczników szkolnych jest różna i w zależności od ceny
podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:
Klasa 0 - 70 zł. klasa I - 130 zł klasa II - 150 zł. klasa III - 170 zł.

Dofinansowania podręczników i jednolitego stroju udziela dyrektor szkoły, do
której uczeń uczęszcza po okazaniu dowodu zakupu podręczników lub w
przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu, oświadczenia o cenie
zakupionych podręczników. Zestawienie ilości zebranych wniosków przedstawia
się następująco:
- 30 w klasie „0”,
- 51 w klasach I,
- 37 w klasach II,
- 34 w klasach III szkół podstawowych,
Na dofinansowanie jednolitego stroju wpłynęło 237 wniosków w szkołach
podstawowych i gimnazjum.
7. Gmina odpowiedzialna jest za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół
specjalnych lub ośrodków szkolno – wychowawczych. Uczniowie, którzy
dojeżdżają do klas specjalnych w czaplineckich szkołach dowożeni są autobusami
szkolnymi. Z tymi, które dowożone są do ośrodków szkolno wychowawczych
i szkół specjalnych podpisywane są indywidualne umowy z rodzicami. Rodzice
dowożą swoje dzieci zapewniając im opiekę w czasie przewozu, Gmina zwraca
koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej, ucznia i rodzica.

8. W roku szkolnym 2006/2007 (kwiecień) do sprawdzianu przystąpiło 157
uczniów z klas szóstych szkól podstawowych. Uczeń może uzyskać maksymalnie
40 punktów. Średnia punktów w naszych szkołach kształtuje się następująco:
średnia gminy
- 25,47 punktów, w tym:
SP Czaplinek - 25,51 klasy ogólne i 30,50 klasy specjalne
SP Broczyno - 22,06
SP Machliny - 26,75
SP Kluczewo - 27,00 – wynik najwyższy w gminie
Średni wynik okręgu - 25,96; województwa - 25,83; powiatu - 25,01
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 180 uczniów, w tym 14 uczniów z klasy
specjalnej. Egzamin gimnazjalny uczniowie piszą w dwóch częściach: pierwszego
dnia część humanistyczna, drugiego matematyczno-przyrodnicza. Maksymalna
liczba punktów do uzyskania za każdą część - 50.
Średnia liczba
punktów
okręgu
województwa
powiatu
gminy
Gimnazjum
Czaplinek

W tym, część
humanistyczna
30,89
31,02
29,59
28,29
29,61

Część matematycznoprzyrodnicza
24,57
24,43
23,62
25,19
23,90

Suma punktów
55,46
55,45
53,21
53,48
53,51

9. W szkołach prowadzonych przez gminę na dzień dzisiejszy nie jest przestrzegany
obowiązek noszenia jednolitego stroju przez uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Przyczyna takiego stanu są trudności z dotrzymaniem terminów
przez producentów strojów. W szkole Podstawowej w Czaplinku jednolity strój
posiada tylko 35% uczniów. Ponadto w Szkole Podstawowej w Broczynie
z powodów organizacyjnych nastąpiła zmiana warunków umowy w trakcie realizacji
zadania. Termin realizacji umowy wyznaczono po 30 września 2007r. W przypadku
Gimnazjum dyrektor szkoły jest w trakcie ponownych konsultacji z Radą Rodziców
i rozmów z producentami strojów w celu przyspieszenia daty wprowadzenia
jednolitego ubioru.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1.W dniu 20 sierpnia br. spotkałam się z sołtysami m.in. na temat organizacji tegorocznych
dożynek.
2. W dniu 4 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji „Wykorzystanie
biomasy jako surowca energetycznego”, które odbyło się w Zespole Elektrowni „Dolna
Odra” w Nowym Czarnowie k/ Szczecina.
3.W dniu 8 września br. uczestniczyłam z Sekretarzem Gminy w Dożynkach
gminnych w Wierzchowie.
4.Rozpatrzono 22 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew z zadrzewień
w tym 3 odmownie.
5.Wydano 15 zaświadczeń z zakresu rolnictwa w tym:
11 o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego i 4 zaświadczenia o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
6.Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe sołectw: Łazice, Kuszewo,Kluczewo.

7.Zorganizowano wyjazd na targi rolne do Barzkowic oraz na wystawę maszyn
i sprzętu rolniczego AGRO SHOW 2007 do miejscowości Bednary k/Poznania.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 22 wydałam komunikat w sprawie kontroli utrzymania czystości i porządku na
posesjach w Gminie Czaplinek. Pierwszą kontrolę przeprowadzono z udziałem
Komendanta Straży Miejskiej i inspektora ds. ochrony środowiska w miejscowości
Ostroróg w dniach 23 – 27 sierpnia br.
Skontrolowano 23 gospodarstwa, w tym 4 domki letniskowe.
Właściciele nieruchomości kontrolowani byli głównie pod względem posiadania:
• pojemnika szarego na stałe odpady komunalne
• umów z odbierającym odpady
• dowodów wpłat za korzystanie z usług w zakresie wywozu odpadów
• zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych
• umowy z odbierającym nieczystości płynne
• dowodów wpłat za korzystanie z usług w zakresie odbioru nieczystości
ciekłych
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości
polegających na braku na terenie nieruchomości jakiegokolwiek pojemnika na odpady
oraz zbiornika na nieczystości płynne. Większość mieszkańców Ostrorogu nie ma
podpisanych umów z odbierającym odpady oraz nieczystości ciekłe. Wszyscy
skontrolowani władający nieruchomościami zostali pouczeni o ciążących na nich
obowiązkach związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie
nieruchomości oraz konsekwencjach wynikających z niewypełnienia tych
obowiązków. W celu sprawdzenia wywiązywania się niektórych mieszkańców
Ostrorogu z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach przeprowadzona zostanie rekontrola.
W najbliższym czasie planowane są kontrole w m. Głęboczek, Stare Drawsko,
Pławno, Machliny itd.
2. W okresie od 1 lipca do 11 września br. wpłynęły 24 wnioski o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć polegających
na:
§ budowie sieci wodociągowej Miłkowo-Motarzewo
§ budowie sieci wodociągowej Prosinko-Prosino
§ budowie sieci wodociągowej Wełnica-Karsno
§ budowie sieci wodociągowej Czarne Wielkie-Czarne Wielkie kolonia
§ budowie płyty gnojowej i trzech zbiorników na gnojówkę w m. Prosino
§ budowie zbiornika na gnojowicę oraz płyty gnojowej w Motarzewie
§ remoncie drogi powiatowej na odcinku Kuźnica Drawska-Stare Drawsko
§ budowie kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej i Rzecznej w Czaplinku
§ budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w m. Wełnica
§ wymianie transformatorów w stacjach transformatorowych na terenie miasta i gminy
Czaplinek (wpłynęło 15 wniosków dot. tego przedsięwzięcia)
§ pogłębieniu i uregulowaniu brzegów oczka wodnego, poszerzeniu oczka wodnego,
odbudowie urządzeń melioracyjnych na działkach nr 131/4, 131/5 i 129 w obrębie
Sikory

3. 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 stronie internetowej).W przypadku przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na dachu
budynku przy ul. Długiej 31 w Czaplinku (wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego przedsięwzięcia wpłynął do
tut. Urzędu 31 maja 2007 r.) nadal trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko. Mieszkańcy będący stronami w postępowaniu wnieśli zażalenie do
Ministra Środowiska od postanowienia Wojewody Zachodniopomorskiego
uzgadniającego warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem
ochrony środowiska.
4. Wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu,
odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wnioski wpłynęły
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków tj. do 31 sierpnia 2007 r.
Pierwszy wniosek z powodów formalnych został rozpatrzony negatywnie, drugi
wniosek wymaga uzupełnienia, trzeci wniosek został rozpatrzony pozytywnie
i przyznana została dotacja w wysokości 158,40 zł.
5 W dniach 7-8 września br. odbyła się kolejna edycja spływu kajakowego pn.
„Sprzątanie Drawy”. Akcja odbyła się w ramach projektu „Jesienne porządkowanie
rzeki Drawy – skutecznym narzędziem promocyjno-edukacyjnym”. Projekt
współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Gmina Czaplinek pozyskała dotację w wysokości 1.190 zł na realizację
zadania oraz wsparcie finansowe ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego w wysokości 500 zł. Podczas akcji zebrano ok. 3,5 m3 odpadów.
Wysprzątane zostały brzegi jeziora Drawsko, wyspy Bielawy oraz rzeki Drawy na
odcinku Czaplinek-Złocieniec. Odbiór i transport odpadów do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym zapewnił nieodpłatnie „EKOFIUK” S.C. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Połczynie Zdroju.
6. W dniach 14-15 września br. po raz kolejny na terenie miasta i gminy Czaplinek odbyła
się akcja „Sprzątanie Świata-Polska 2007”. Jak co roku w akcji udział wzięły szkoły i
przedszkola z terenu Gminy Czaplinek. W akcji uczestniczyło ok. 1200 osób. W tym
roku akcja Sprzątania Świata na terenie Gminy Czaplinek powiązana była ze zbiórką
surowców wtórnych. Zebrano ok. 6m3 surowców wtórnych i ok. 6m3 pozostałych
stałych odpadów komunalnych. Wysprzątane zostały brzegi jeziora Drawsko na
odcinku Czaplinek-Stare Drawsko, brzegi jeziora Czaplino, Broczyno, Pławno,
Dołgie, okolice m. Kołomąt, Trzciniec, Kluczewo i Brzezinki oraz tereny zielone
miasta Czaplinka. Gmina zapewniła worki, rękawice oraz transport odpadów do
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym. Akcja współfinansowana
jest przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina
Czaplinek uzyskała z Powiatowego Funduszu dotację w wysokości 1 000 zł na
realizację zadania.

W zakresie promocji, turystyki, kultury:
1. W dniu 04.08. br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w uroczystym otwarciu placu zabaw
w Trzcińcu zrealizowanego w ramach projektu,

2. W dniu 06.08. br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Klubu
Sportowego „LECH” w Czaplinku.
3. W dniu 10.08. br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w koncercie Zespołu Szantowego
zorganizowanego przez sołectwo Nowe Drawsko.
4. W dniu 16.08.2007r. uczestniczyłam z Sekretarzem Gminy w posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w sprawie organizacji
Światowego Dnia Turystyki na Pojezierzu Drawskim, które odbyło się w dniach
26-27 września 2007 r. oraz w dniu 4.09.2007 r. uczestniczyłam w spotkaniu wójtów,
burmistrzów, starosty z Zarządem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego .
5. W dniu 18.08.2007r. uczestniczyłam z Sekretarzem Gminy: w Imprezie „Wypalanie
ceramiki w piecu polowym” w Żelisławiu, oraz w IX Zachodniopomorskich Targach
Wystawienniczych „Złocieniec 2007”.
6. W dniu 26 sierpnia br. z Sekretarzem Gminy uczestniczyłyśmy w XX Prezentacjach
Folklorystycznych Pomorza Środkowopomorskiego w Drawsku Pomorskim.
7. W 22 lipca i 12 sierpnia br. w ramach tzw. „Letnich koncertów organowych” Gmina
Czaplinek zorganizowała bezpłatne koncerty organowe w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Czaplinku. Na zabytkowych organach zagrali studenci Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
8. 11 sierpnia br. zorganizowano imprezę turystyczno-promocyjną „Święto wody i ryby”,
która odbyła się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych. W ramach imprezy odbyły się
regaty żeglarskie, koncerty szantowe zespołów: „Mohadick” z Poznania i „Kubryk” z
Ustki oraz zabawa taneczna. Imprezie towarzyszyły stoiska gastronomiczne z potrawami z
ryb.
9. W dniach 4-7 sierpnia br. Gmina Czaplinek promowała się podczas światowego finału
Zlotu Żaglowców - The Tall Ships' Races 2007. Stoisko promocyjne Czaplinka
zorganizowano w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.
10. 15 sierpnia br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku odbyła się
uroczysta Msza Święta w intencji 63 Rocznicy Rozbrojenia 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej i Wojska Polskiego.
11. 25 sierpnia br. na Ośrodku Sportów Wodnych odbyła się impreza pn. „Czaplineckie
EKO-ECHO”. Podczas imprezy zorganizowano konkurs ekologiczny, wystawę pracy
malarskich
i fotograficznych. Imprezie towarzyszył koncert szantowy zespołu „JOHNY ROGER”
z Gdańska.
12. 26 sierpnia br. na czaplineckim deptaku kucharz firmy Podravka – Andrzej Polan
zaprezentował pokaz kulinarny, zdradzając tajniki kuchni i częstując przechodniów zupą
węgierską bogracz oraz smakołykami z grilla. Degustacji przygotowanych potraw
towarzyszyła kolejna zbiórka pieniędzy na rzecz Gminnego Funduszu Wycieczkowego.
Dzięki hojności uczestników imprezy udało się zgromadzić kwotę 589,49 zł.
Organizatorami imprezy byli: Podravka Polska Sp. zo.o., Jan Trocki „Caffe Bar” oraz
Gmina Czaplinek.
13. 02 września br. na czaplineckim rynku odbył się zlot samochodów terenowych. Głównym
organizatorem imprezy było niemieckie czasopismo „OFF-ROAD” przy współorganizacji
Gminy Czaplinek i Ośrodka Wypoczynkowego „Kusy Dwór”. Imprezie towarzyszył
zespół „Day Light”.
14. 09 września br. w czaplineckim amfiteatrze odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, którą
uświetnił występ zespołu góralskiego. Po Mszy barwny korowód dożynkowy, przy
muzyce zespołów ludowych przeszedł ulicami Czaplinka. Starostami tegorocznych

dożynek byli: Pani Czesława Wesołowska i Pan Eugeniusz Wojciechowski. Podczas
Dożynek
rozstrzygnięto
następujące
konkursy:
- „Na najpiękniejszą wieś” gdzie I miejsce otrzymały sołectwa Kluczewo, Siemczyno
oraz Trzciniec, II miejsce - Łąka, Sikory i Broczyno, a trzecie Stare Drawsko;
- „Na najładniejszy wieniec dożynkowy” podczas którego komisja konkursowa
przyznała pierwsze miejsce sołectwu Machliny. Drugie miejsce otrzymały sołectwa:
Kluczewo, Broczyno i Sikory;
- „Na najładniejsze stoisko promujące sołectwo” wyróżnione zostało sołectwo
Broczyno,
które według komisji najlepiej odzwierciedlało charakter tej miejscowości.
W XIV Turnieju Sołectw ciekawe konkurencje wyłoniły zwycięzców: I miejsce –
Kluczewo, II miejsce – Machiny, III miejsce – Pławno, IV miejsce - ex aequo Żelisławie,
Czarne Wielkie, V miejsce – ex aequo Siemczyno i Byszkowo, VI miejsce – Łąka.
Dożynkom towarzyszyła muzyka ludowa w wykonaniu zespołów: „TARA” z Czaplinka,
„SWOJACY” z Sitna, „JARZĘBINY” z Bornego Sulinowa, „PODLOTKI” z Bornego
Sulinowa, Zespół Ludowy z miasta partnerskiego Marlow oraz kapela góralska
z Zakopanego. Na zakończenie Dożynek odbyła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu
„BEZ ATU” z Łubowa.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. 26 czerwca br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne:
Przeciwdziałanie patologiom społecznym – zagospodarowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży pozostającym na czas wakacji w domach od 1 sierpnia do 31
sierpnia br. Oferty były zbierane do 26 lipca br. W wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego i po zaopiniowaniu ofert przez komisję opiniującą
zostały przydzielone następujące dotacje: Związek Harcerstwa Polskiego na zadanie
pn. „Twoja wiedza Twój sukces – przez wypoczynek, sport i terapię do lepszego
życia” – 5 tys. zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku na zadanie „Wakacyjna
przygoda z OSP w Czaplinku” – 6 tys. zł, Czaplinecki Ośrodek Kultury na zadanie
pn. „Wakacyjna przygoda na mojej wsi” – 9 tys. zł. Dzięki tym dotacjom wyżej
wymienione organizacje i instytucje zorganizowały dla dzieci min. wycieczki do
Kołobrzegu, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia sportowo-pożarnicze, zajęcia
w świetlicach wiejskich, liczne konkursy z nagrodami. Z zajęć prowadzonych przez
OSP, ZHP i CzOK łącznie skorzystało 257 dzieci.
2. Dzieci i młodzież z Czaplinka uczestniczyły również w półkoloniach organizowanych
przez Oratorium św. Jana Bosko. Półkolonie trwały od 23 do 27 lipca br. W ramach
półkolonii organizowane były liczne zajęcia sportowe, edukacyjno-historyczne,
profilaktyczne oraz wycieczki do Kołobrzegu i Świdwina. W zajęciach uczestniczyło
30 dzieci.
3. W Gminnym Centrum Informacji w okresie wakacji letnich prowadzone były zajęcia
pn. „Zabawa z komputerem”. Dzieci uczyły się podstawowej obsługi komputera,
korzystały z internetu, poprzez zabawę poznawały historię Czaplinka.
4. Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz
z budżetu MGOP dofinansowano wyjazdy dzieci nie uczestniczących
w organizowanych zajęciach przez CZOK do Kołobrzegu i Międzyzdrojów.

W zakresie współpracy zagranicznej:

1.

W dniu 25 sierpnia br. Gminę Czaplinek odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej
gminy niemieckiej Ratekau wraz z przedstawicielami Gminy Ostrowice. Wśród gości
był Hans Marten – Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka.
2. W dniach 8-9 wrzesień br. w Czaplinku przebywała 20 osobowa delegacja z miasta
partnerskiego Marlow. Goście uczestniczyli w Dożynkach Gminnych z występem
zespołu ludowego.

W zakresie projektów:
1.
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
przeprowadziła konkurs na projekt realizowany w miejscowościach do 6000
mieszkańców - KULTURA BLISKA 2007 (Chrońmy dziedzictwo kulturowe).
Udział w konkursie polegał na zgłoszeniu projektu, którego istotą była troska o zasoby
kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o
nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi.
Miło nam poinformować, że projekty złożone przez Szkołę Podstawową w Kluczewie
i Teatr „Kotelioty” z Czaplinka otrzymały dofinansowanie w kwocie po 6.000 zł.
Projekt Szkoły Podstawowej w Kluczewie pt. „Cmentarze – pamięć, obecność, znak”
zakłada uporządkowanie starych, zaniedbanych, poniemieckich cmentarzy
w Kluczewie i Broczynie, wydanie informatorów o historii i tradycji tych
miejscowości, postawienie tablic informacyjnych, a przez to poprawę estetyki wsi.
Projekt Teatru „Kotelioty” pt. „Pieśń o średniej wsi” zakłada odtworzenie
i przywrócenie łemkowskich korzeni kulturowych społeczności obecnie zamieszkałej
we wsi Rzepowo. W ramach projektu odbywać się będą cykliczne spotkania
mieszkańców Rzepowa, podczas których prowadzone będą warsztaty śpiewu i haftu
krzyżykowego, zostanie wydany folder informacyjno-promocyjny o wsi. Dzięki
projektowi zostanie utworzony również zespół „ My ze Średniej Wsi” wykonujący
pieśni dawne, pieśni w języku ukraińskim zapamiętane przez najstarszych
mieszkańców Rzepowa.
2. Dobiegły końca dwa projekty dofinansowane z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach
programu „Pożyteczne wakacje”. Projekty realizowały dwa sołectwa: Łąka
i Trzciniec. Projekt sołectwa Łąka „W poszukiwaniu tradycji naszego regionu”
zakładał zapewnienie dzieciom atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego.
Dzieci w ramach projektu brały udział w zajęciach prowadzonych w Żelisławskim
Zapiecku, zwiedziły Izbę Muzealną w Czaplinku, osadę średniowieczną „Sławogród”
oraz ruiny zamku Drahim w Starym Drawsku. Dzięki tym zajęciom i wycieczkom
dzieci poznały historię naszego regionu. Głównym celem projektu sołectwa Trzciniec
pn. „Podwórko moich marzeń” było utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw.
Dzięki uzyskanej dotacji zakupiono materiały i urządzenia potrzebne do realizacji
projektu. Wszystkie prace związane z montażem i urządzeniem placu zabaw wykonali
bezpłatnie mieszkańcy sołectwa.
3. „CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH”
Zgłoszony przez Gminę Czaplinek projekt na remont i wyposażenie świetlicy OSP
w Machlinach do programu „ Centra kształcenia na odległość na wsiach” realizowany
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –
2006 został przyjęty do realizacji. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy
z beneficjentem.
Projekt zakłada wyposażenie świetlicy w:
1. Wysokiej klasy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem: 10 komputerów
z dostępem do Internetu ( w tym 9 stanowisk stacjonarnych, w tym jeden komputer
o wysokich parametrach przystosowany do nauki programów graficznych + 1

notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym ).
2. Specjalistyczny sprzęt do obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych.
3. Sprzęt biurowy: drukarkę, telefax.
4. Meble biurowe.
5. Bezpłatny dostępno wysokiej jakości szkoleń e- learningowych.
6. Bezpłatny dostęp do Internetu ( koszty okablowania sieci, dostępu i korzystania
z Internetu będą pokryte z budżetu projektu ).
7. Ponadto w ramach projektu na świetlicę będzie można zatrudnić, na koszt
realizatora projektu osobę do opieki nad powstałą placówką oświatowo –
edukacyjną.
Projekt trwać będzie od 1.II.2008 r. do 30.VI.2008r.
Po zakończeniu realizacji projektu sprzęt zakupiony na potrzeby projektu przejdzie na
własność Gminy.
„ JESIENNE PORZĄDKOWANIE RZEKI DRAWY ”
Gmina Czaplinek rozpoczęła akcję ekologiczną „Jesienne porządkowanie rzeki Drawy
– skutecznym narzędziem promocyjno -edukacyjnym”. Projekt współfinansowany jest
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akcja
sprzątania odbyła się w dniach 8,9 września br. na odcinku jezioro Drawsko, Wyspa
Bielawa, rzeka Drawa do Złocieńca. Podczas akcji uczestnicy zebrali 3,5 m3 śmieci.
W projekcie uczestniczył również SALOS Czaplinek, Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego oraz Biuro Turystyczne „Mrówka” z Czaplinka.
Gmina Czaplinek pozyskała dotację w wysokości 1.190 zł na realizację zadania oraz
wsparcie finansowe ze SGiPPD w wysokości 500 zł.
Dodatkowym sponsorem projektu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EKOFIUK" S.C. z Połczyna Zdroju, które na własny koszt zapewni wywóz zebranych
śmieci.
W dniu 21 września Br. 80 osobowa grupa Seniorów z terenu gminy Czaplinek
uczestniczyła w wyjeździe do Skrzatusza, który finansowany jest ze środków od
tajemniczego sponsora ( pozostała kwota z wyjazdu z nad morza )
W sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa
Zachodniopomorskiego:
Zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie
przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa
Zachodniopomorskiego zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do planu w terminie do 30
października 2007 r. na adres: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy
34, 70-540 Szczecin lub Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego, ul.
Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.
W zakresie Referatu Podatków
1.

wydano 68 zaświadczenia w sprawie podatków tj. 13 o nie zaleganiu
w podatkach, 55 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie,

2.

umorzono 1 podatnikowi zaległy podatek od nieruchomości z uwagi na
wypadek losowy, natomiast 1wniosek odmowa wszczęcia postępowania
z uwagi na brak zaległości podatkowej,
3. przyznano 10 podatnikom zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat
z tytułu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego, natomiast
3 wniosek załatwiono odmownie, z uwagai na niespełnienie określonych
warunków,
4. wystawiono 133 tytuły wykonawcze na kwotę 24.251,00 zł dla osób
zalegających w podatkach i przesłano do właściwych Urzędów Skarbowych,
5. Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim pismem z dnia 25 lipca 2007r.
zawiadomił, ze został sporządzony
plan podziału za sprzedaży
nieruchomości przy ul. Włókienniczej w Złocieńcu ( nieruchomość była
zabezpieczona hipoteką przymusową w celu zabezpieczenia zaległości
podatkowych ), w którym ujęto wierzytelność Gminy na kwotę 17.194,60 zł.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
Druga i zarazem ostatnia runda negocjacji w sprawie regionalnych programów operacyjnych
zakończyła się pod koniec sierpnia br. dla pięciu województw, negocjacje dla pozostałych
powinny zakończyć się w połowie września.
Jako ostatnie negocjowane będą programy RPO z Komisją Europejską województw
mazowieckiego i zachodniopomorskiego.
Po przyjęciu programów prze Komisję Europejską i Zarządy Województw – Rada
Ministrów w drodze uchwały określi zakres i warunki dofinansowań.
Po odpisaniu kontraktów przez
Ministra Rozwoju Regionalnego z Marszałkiem
o dofinansowanie RPO środkami pochodzącymi z UE i budżetu Państwa, dopiero zostaną
ogłoszone pierwsze konkursy czyli nabór wniosków. Nastąpi to w ostatnim kwartale br.
Najwięcej problemów było z zapisami dot. NATURA – 2000. Inwestycje które będą
negatywnie oddziaływały na te obszary, nie będą mogły być współfinansowane ze środków
RPO.
W zakresie funkcjonowania urzędu:
1. W związku z wolnymi stanowiskami w Urzędzie ogłoszono nabór na stanowisko
Informatyka – konserwatora oraz Podinspektora ds. kontroli wewnętrznej. Ogłoszenia
o naborze wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, na tablicy
ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim Filia w Czaplinku oraz
opublikowano
na
stronie
internetowej
Biuletynu
Informacji
Publicznej.
Na wolne stanowisko Informatyka – konserwatora do dnia 11 lipca 2007 r. wpłynęła tylko 1
oferta – p. Ireneusza Grzyb. Kandydat spełnił formalne wymagania określone w ogłoszeniu o
naborze.
Na wolne stanowisko Podinspektora ds. kontroli wewnętrznej do dnia 20 lipca 2007 r.
wpłynęła również 1 oferta. Kandydatka spełniła wymagania określonew ogłoszeniu.
W wyniku zakończenia procesu naboru na stanowisko została wybrana Pani Beata Biegajło.
2.Dokupiono meble biurowe do Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich,
sekretariatu, Referatu Budżetu, Referatu Inwestycji oraz zabudowano dwie ściany szafami
w pomieszczeniu obok Referatu Gospodarki Gruntami i Mieniem Komunalnym na potrzeby
tego Referatu oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3.W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem wymiany dowodów osobistych
wprowadziłam dodatkowe godziny przyjmowania wniosków:
1). w Urzędzie Miasta i Gminy
- w każdy czwartek do godz. 1700,
- w pierwszą sobotę września tj. 01.09.2007r. od godz. 900 - 1200.
2). Na terenie wiejskim w świetlicach wiejskich: Broczynie, Machlinach – 03.09.2007r.,
Siemczynie, Rzepowie - 04.09.2007r., Sikorach, Czarnem Wielkim – 05.09.2007r.,
Kluczewie, Prosinku – 06.09.2007r., Czarnem Małym - 07.09.2007r.
Jeszcze około 1300 osób nie zgłosiło się po wniosek o wymianę dowodu osobistego.
Obecnie na wydrukowanie dowodu osobistego oczekuje się 2 miesiące.
3.W związku z dobieganiem końca umowy na obsługę telefonii komórkowej oraz telefonii
polskiej Zastępca Burmistrza po szeregu spotkań z przedstawicielami sieci komórkowych
wybrano najkorzystniejszą ofertę sieci Plus GSM, w stosunku do średniej wartości
rachunków za ostatnie 6 miesięcy należy spodziewać się 30% obniżki kosztów związanych z
utrzymaniem telefonii komórkowych. Natomiast telefonia polska obniżenie
opłat
abonamentowych o 18% za dostęp do Internetu dla Urzędu Miasta i Gminy. Uzyskano
również zapewnienie o możliwości uzyskania dostępu do Internetu w lokalizacjach;
Kluczewo, Machliny, Sikory, Broczyno.
Inne:
- W dniu 22 lipca 2007r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w IX Otwartych Wędkarskich
Zawodach Spławikowych o puchar Burmistrza Miasta i Gminy, które odbyły się w
Czaplinku.
- W dniu 25 lipca 2007 r. odbył się w Urzędzie MiG konwent Wójtów, Burmistrzów ze
Starostą Powiatu Drawskiego. W konwencie uczestniczyli: Komendant Policji, Komendant
PSP, Dyrektor Zarządu DPIiPD, Dyrektor ZDP. Omawiano min. sprawy związane
z dofinansowaniem przez Gminę zakupu wideorejestratora ( drugiego ) dla
- Policji na potrzeby całego Powiatu, funkcjonowanie na terenie powiatu Krajowego,
- Systemu Gaśniczego w ramach Zarządzanie Kryzysowego, wyniki kontroli gotowości,
bojowej poszczególnych OSP,
- zwrócono uwagę na konieczność zatrudnienia kierowców osp z pośród przedstawionych
kandydatów,
- problemy z uprzątnięciem zwierzyny leśnej na drogach gminnych, powiatowych
wojewódzkich i krajowych, konieczność zapewnienia zbiorników małej retencji ,
użytkowanie świetlic OSP lub świetlic znajdujących się przy jednostkach OSP, możliwości
naboru kandydatów do patroli szkolnych oraz zasady ich przeszkolenia i zatrudnienia przez
PUP, konieczność wytypowania do Powiatowego zespołu Kryzysowego, konieczność
powołania na terenie powiatu Geoparku, problemy związane z niszczenia dróg przez
transporty leśne.
- W dniu 26 lipca 2007r. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Związku Miasta i Gmin
Dorzecza Parsęty w Karlinie.

- W dniu 27 lipca 2007r. uczestniczyłam w spotkaniu dot. przygotowania kolejnych
projektów przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które będą realizowane przy
wykorzystaniu środków z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata
2007-2013. Spotkanie odbyło się w Krzywopłotach k/Karlina.
- W dniu 07.08.2007r. odbyło się spotkanie z właścicielem gospodarstwa Drahimek, podczas
którego omawiano min. sprawy związane z zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , możliwość przejęcia drogi brukowej przez Gminę w zamian za drogę
będąca gruntową którą właściciel chciałby zlikwidować, aby mieć lepszą możliwość uprawy
terenów rolnych, przejęcia terenu boiska, braku dojazdu do budynku mieszkalnego za
gorzelnią.
- W dniu 11.08.2007 r. uczestniczyłam z Sekretarzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej
w uroczystych obchodach 100 urodzin pani Klary Gies mieszkanki Gminy Czaplinek.
Z życzeniami dla Pani Klary przybyli również – reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Jerzy
Serdyński Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu, oraz wielu innych
dostojnych gości. W imieniu Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojewody
Zachodniopomorskiego wręczono listy gratulacyjne. Uroczystości towarzyszyły lokalne
media: Radio Eska, Telewizja Gawex oraz lokalnego miesięcznika „Kurier Czaplinecki”.
- W dniu 15.08. br. uczestniczyłam z Kombatantami Gminy Czaplinek w Mszy Św.
w intencji tych wszystkich żołnierzy, którzy poświęcili i poświęcają szczególnie na służbie
w dalekich misjach wojskowych swoje życie w obronie największej wartości każdego Polaka
– w obronie polskości oraz w intencji honorowego obywatela Miasta Czaplinek p. Czesława
Życzko.
- W dniu 20 sierpnia oraz 6 września br. spotkałam się z Zarządem Stowarzyszenia
Przyjaciół Czaplinka i Zespołem Redakcyjnym Kuriera Czaplineckiego, omówiono zasady
współpracy oraz poruszono temat budowy obwodnicy.
- W dniu 1 września br. uczestniczyłam z Sekretarzem, Zastępcą Burmistrza w obchodach 68
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
- W dniu 3 września 2007 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZNM
Sp. z o.o. w Czaplinku. Na członków RN wpłynęły 4 oferty. W skład RN powołałam P.Annę
Kapusta i p.Jolante Czepe. Rada spośród swego grona na przewodniczącego wybrała p.Annę
Kapusta.
- W dniu 4 września 2007r. uczestniczyłam wraz Sekretarzem w Posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego z udziałem Wójtów, Burmistrzów
gmin członkowskich.
- W dniu 4 września 2007 r. wraz z Sekretarzem uczestniczyłam w programie telewizyjnym
TVP 3 z cyklu „ Ludzie i ludziska w poszukiwaniu Drawozaura „ nagrywanym m.in.
w Żelisławiu.
- W dniu 8 września 2007r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w obchodach Święta 12 Bazy
Lotniczej w Mirosławcu.
- W dniu 9 września br. uczestniczyłam w VIII szkoleniowym Zlocie Szkolnych Kół
Krajoznawczo – Turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem
spotkania była popularyzacja działalności turystyczno – krajobrazowej oraz promocja
walorów Gminy Czaplinek.

- W dniu 11 września 2007r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Zarządem
Klubu Sportowego „LECH” oraz Komendantem Komisariatu Policji w Czaplinku w sprawie
organizacji rozgrywek IV Ligi na terenie stadionu.
- W dniu 11 września br. przedstawiciele firmy EPA Sp. z o.o ze Szczecina złożyli wniosek
w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania gminy w celu
lokalizacji elektrowni wiatrowej.
- W dniu 11 września 2007r. uczestniczyłam w spotkani z Inspektorem Nadzoru
Budowlanego w sprawie oceny stanu zaawansowania prac i jakości robót przebudowy ulicy
Studziennej,
- W dniu 14 września 2007r. uczestniczyłam w Odpuście parafialnym w kościele pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego,
- W dniu 14 września Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania , które odbyło się w Koszalinie.
Podczas posiedzenia Wicedyrektor Stowarzyszenia Pan Paweł Bartnik przedstawił temat
zarządzania środkami finansowymi z Unii Europejskiej, które będą obsługiwane przez
Stowarzyszenie. Dyrektor poinformował, że wszystkie mikroprojekty (łącznie
z beneficjentami niemieckimi) będzie obsługiwała strona polska. Podczas posiedzenia
dyrektor Bartnik poinformował również o bardzo dobrej sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
Uczestnicy Zarządu następnie wzięli udział w XII Festiwalu Polsko- Niemieckiej Młodzieży,
który odbywał się w tym roku w Koszalinie.
- W dniu 15 września 2007r. wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Panią Sekretarz
uczestniczyłam w V Powiatowym Święcie Plonów w Drawsku Pomorskim,
- W dniu 15 września 2007r. uczestniczyłam w turnieju Siódemek Piłkarskich Drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych o puchar Starosty Drawskiego,
- W dniu 15 września 2007 r. uczestniczyłam z Kierownikiem Referatu Inwestycji,
Budownictwa i Planowania Przestrzennego i radcą prawnym w spotkaniu z właścicielem
działek na których planowana jest budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości
Drahimek .
- W dniu 17 września br. uczestniczyłam w obchodach 68 Rocznicy zbrojnej napaści wojsk
radzieckich na Polskę, oraz w VIII Edycji Polsko – Niemieckiej Konferencji ANTIKON
Architektura Ryglowa – wspólne dziedzictwo 2007, gdzie przedstawiłam m.in. problem braku
środków finansowych na utrzymanie i modernizację budownictwa ryglowego oraz wskazałam
na konieczność budowy obwodnicy , gdyż obecny nasilający się ruch pojazdów szczególnie
TIRÓW zagraża zabytkom i architekturze ryglowej w Czaplinku.
- W dniu 17 września Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu z klubami sportowymi,
Dyrektorami szkół w sprawie programu otwarcia hali sportowo – widowiskowej.
- W dniu 20 września br. Uczestniczyłam w spotkaniu ze związkami Zawodowymi
reprezentującymi nauczycieli ZNP.
- W dniu 20 września uczestniczyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim
w spotkaniu z udziałem przedstawicieli Wojewody i Zarządcy drogi nt. poprawy jakości
infrastruktury transportowej drogi krajowej nr 20. Podczas spotkania wskazałam na
konieczność budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka.
- W dniu 21 września br. uczestniczyłam w Konferencji „ Lokalne Grupy Działania
LEADER” jako trwałe ogniwo w aktywizacji rozwoju obszarów wiejskich w Województwie
Zachodniopomorskim. Na konferencji kilka grup prezentowało wyniki różnych projektów na

które uzyskali znaczne dofinansowanie. W powiecie drawskim zainicjowano grupę ,ale nie
prowadzi się dalszych działań umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych.
- W dniu 21 września br. z pozostałej kwoty zorganizowano wyjazd dla 90 mieszkańców
gminy do Skrzatusza ,dzięki nieznanemu sponsorowi.
- W dniu 22 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym otwarciu
kompleksu sportowego „ EUROBOISKA” W RAMACH INWESTYCJI „
Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury
Sportowej EUROBOISKO 2005 – 2012 w Złocieńcu .
- W dniu 22 września br. uczestniczyłam w Dożynkach firmy ARGI PLUS Sp. z o.o.
w Boninie k. Wierzchowa.
- W dniu 26 września br. z Sekretarzem Gminy – przewodniczącą Rady Programowej
SGiPPD w obchodach Wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki na Pojezierzu Drawskim.

Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 132
rozpatrzenia.

mieszkańców, którzy zgłosili 141 spraw do

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik

