INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 31 października 2007 r. do 9 listopada 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 7 zarządzeń:
1) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
2) zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych przez
Gminę Czaplinek;
3) w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji. Przyjęto na mienie
komunalne Gminy Czaplinek środki trwałe powstałe w wyniku zrealizowanej
inwestycji, tj. parking przy ul. Grunwaldzkiej oraz parking przy ul. Bydgoskiej;
4) w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji, tj. z „Budowy hali
widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym w Czaplinku przy
ul. Wałeckiej 49”;
5) w sprawie zmian w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w jednostkach oświatowych gminy Czaplinek w 2007 r.;
6) w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r.
7) przekazaniu hali widowiskowo-sportowej w dzierżawę do Czaplineckiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji na okres 3 lat.
W okres od 31 października 2007 r. do 9 listopada 2007 r. zrealizowane zostały
następujące działania:
W zakresie budżetu:
§ przygotowano zestawienia zgłoszonych wniosków, zadań i problemów,
§ przygotowano projekt Wieloletniego Planu Inwestycji,
§ przygotowano projekt budżetu Gminy na 2008r., który zamyka się po stronie
dochodów kwota 26 mln zl ,po stronie wydatków kwota 34 mln zł., aby utrzymać
deficyt na poziomie 2007r. trzeba projekt zmniejszyć o kwotę 4-5 mln zł. Jest to
zadanie najtrudniejsze,bo trzeba wybrać najważniejsze zadania, najpilniejsze z właśnie
najważniejszych i najpilniejszych.
W zakresie podatków:
1) Wydano 12 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 3 o nie zaleganiu w podatkach
i 9 o wielkości o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie.
2) Przyznano 6 podatnikom zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat z tytułu
utworzenia gospodarstwa rolnego.
3) Sporządzono listę do wypłaty dla 68 producentów rolnych z tytułu częściowego
zwrotu podatku akcyzowego od nabytego oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolniczej, który zostanie w miesiącu listopadzie przekazany na wskazane
konta we wnioskach.
4) Wysłano wezwania do złożenia informacji w związku z nabyciem lokali mieszkalnych
w większości nabytych od Spółdzielni Mieszkaniowej.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
1) Podpisano umowę na kolejne trzy lata z Zakładem Oświetlenia Drogowego Sp. z o.o.
w Karlinie na eksploatację sieci oświetleniowej będącej własnością Gminy – tj. na 54
punkty oraz przekazane do eksploatacji 25 punkty oświetlenie alejki przy pomniku
Papieża.

2) 7 listopada br. Rada Nadzorcza ZNM Sp. zo.o. przedstawiła protokół kontroli ZNM
przeprowadzonej w dniach 25.10-07.11.2007 r., nt.:
a. oceny ogólnej działalności spółki (umowa, regulaminy, uchwały);
b. opinii do uwag przekazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek na
posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 września 2007 r. dotyczących
działalności spółki i pracy prezesa spółki;
c. analizy wyniku finansowego spółki, w tym wykonania planu remontów
(umowy i ich wykonanie);
d. opinii nt. skarg i wniosków mieszkańców Gminy Czaplinek i sposobu ich
załatwiania przez spółkę;
e. zasadności wydatków ponoszonych na remonty i zakupy na Ośrodku Sportów
Wodnych w Czaplinku.
3) Przedłużono termin wykonania przez Zakład Remontu Dróg i Mostów
p.zb.Kowalczyka remontu dróg gruntowych do 8 listopada br. z uwagi na konieczność
wykonania dodatkowo przepustu na remontowanej drodze do Miłkowa.
W zakresie ochrony środowiska:
Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wymianie transformatora w stacji transformatorowej w Czaplinku,
Kluczewie i Wełnicy.
W zakresie planowania przestrzennego:
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy sieci
wodociągowej Miłkowo-Motarzewo.
W zakresie oświaty:
16 listopada br. rozpocznie się montaż nowych pieców c.o. w Gimnazjum. Już rozpoczęto
prace przygotowawcze, tj. remont komina, wymiana rur doprowadzających ciepło do sali
gimnastycznej, częściowe wylewanie posadzki w kotłowni. Na okres 2-3 dni niezbędne
będzie zawieszenie zajęć lekcyjnych. Będą one odpracowane w wolne soboty
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
7 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli członków Stowarzyszenia Czaplineckie
Gospodarstwa Agroturystyczne CZAGA. Na spotkaniu wypracowano propozycje zadań do
projektu budżetu 2008. Prezes Stowarzyszenia Jan Mirowski przedstawił działania podjęte
przez Stowarzyszenie w 2007 r. i planowane na rok 2008r..
Głównym tematem przewijającym się dyskusji agroturystów była konieczność naprawy dróg.
W zakresie ochrony zdrowia:
Zawarto umowę z Pomorskim Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.
w Szczecinku na wykonanie bezpłatnych badań w kierunku raka prostaty u 200 mężczyzn.
Badania będą wykonane w dniach 12 - 30 listopada br. w laboratorium w Ośrodku Zdrowia
Medyk
w
Czaplinku.

W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 30.10.2007 r. o godz. 10.00 odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości
gruntowych:
1) Działki oznaczonej nr 361 pow. 0,0990 ha, płożonej przy ul. Wiejskiej 5 w Czaplinku
- cena wywoławcza 28.800,00 zł

- cena osiągnięta w przetargu 35.000,00 zł (netto)
2) Działki oznaczonej nr 360 o pow. 0,0992 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 7
w Czaplinku
- cena wywoławcza 28.900,00 zł
- nie została sprzedana 30.100,00 zł (netto)
3) Działki oznaczonej nr 359 o pow. 0,1000 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 9
w Czaplinku
- cena wywoławcza 30.400,00 zł
- działka nie została sprzedana
4) 4).Działki oznaczonej nr 358 o pow. 0,1442 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 11
w Czaplinku
- cena wywoławcza 43.900,00 zł
- działka nie została sprzedana
5) 5).Działki oznaczonej nr 54/2 o pow. 0,0628 ha, położonej przy ul. Drahimskiej
w Czaplinku
- cena wywoławcza 25.400,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu 40.400,00 zł (netto).
2. Wydano decyzje:
zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonej:
- działką nr 334/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Siemczyno
- działką nr 7/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Pławno.
oraz o rozgraniczeniu nieruchomości oznaczonej działką nr 120 położonej w obrębie
ewidencyjnym Psie Głowy.

Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 10 mieszkańców, którzy zgłosili 9 spraw do rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik

