INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 25 stycznia 2007 r. do 27 lutego 2008 r.
W okresie między Sesjami wydałam 16 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2 zarządzenia;
2. w sprawie organizowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac interwencyjnych i robót
publicznych;
3. w sprawie nadzorowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac społecznie użytecznych;
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 3 zarządzenia;
5. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do
podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją
partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
6. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta ds. informacji turystycznej i marketingu;
7. w sprawie powołania Komisji Opiniującej do oceny ofert zgłoszonych przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2008 roku – 3 zarządzenia;
8. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy w
Czaplinku oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek;
9. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku;
10. w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich. Zezwolenia na wynajem świetlic wydaje
Burmistrz zawierając umowę najmu. Wnioski o wynajem sali należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w
Czaplinku, po zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej,
11.
w
sprawie
upoważnienia
p.
Marka
Młynarczyka
Kierownika
Referatu
Inwestycji
i Budownictwa do załatwiania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy następujących spraw:
a) uzgadniania
dokumentacji
budowlanych
na
Zespole
Uzgadniania
Dokumentacji
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim,
b) udziału w czynnościach odbiorowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Czaplinek,
c) dokonywania wszelkich uzgodnień dotyczących planowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury
technicznej, których budowa należy do zadań własnych gminy,
d) podpisywania wszelkich pism będących odpowiedzią na pisma kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy
przez osoby fizyczne i prawne a pozostających w zakresie Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu
Miasta i Gminy w Czaplinku.
12. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek.
13. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Programu urządzania i pielęgnacji terenów zielonych w mieście
i gminie Czaplinek”.

W okresie od 25 stycznia 2007 r. do 27 lutego 2008 r. zrealizowane zostały następujące działania:
W zakresie inwestycji:
Budowa dróg na Osiedlu „Wiejska”
Dokonano zaktualizowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych
wykonania
i
odbioru
robót
drogowych
pod
kątem
etapowania
robót
i przygotowania dokumentacji przetargowej.
Aktualizowana
jest
także
dokumentacja
budowlana
oświetlenia
ulicznego
wraz
z załącznikami. Budowa dróg będzie realizowana z chodnikami, terenami zielonymi
i skarpami oraz oświetleniem ulicznym.
W 2008 r. planowane jest wykonanie drogi wraz z pozostałymi elementami infrastruktury drogowej w ul. Lipowej
wraz z dojazdami.

Monitoring hali widowiskowo-sportowej
Budynek hali został wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu i skomunikowany z firmą ochroniarską,
która świadczyć będzie usługi ochrony obiektu.
Zadanie zostało wykonane przez firmę „Install” z Koszalina.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Łąka
Wykonawca robót firma „Sanitech” z Gorzowa Wielkopolskiego przystąpiła do wykonania sieci wodnokanalizacyjnej do m. Łąka. Obecnie układana jest sieć na odcinku od m. Łąka do m. Czaplinek.
Podpisana została umowa o przyłączeniu do sieci energetycznej z RE Drawsko Pom.
Wykonawca zamierza zakończyć prace instalacyjne do końca maja 2008 r. skracając termin wykonania o 3
miesiące.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Drahimek
Wykonawca zakończył układanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków. Przystąpił do
wykonywania prób szczelności wykonanych sieci. Do stanu pierwotnego przywracana jest nawierzchnia drogowa.
Rozpoczęte zostały roboty montażowe związane z budową przepompowni ścieków. Termin zakończenia i
uruchomienia zadania planowany jest do 31.03.2008 r.
Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych
Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów
budowlanych modernizacji Ośrodka na podstawie posiadanej koncepcji.
Na postępowanie to wpłynęła 1 oferta firmy OSA Biuro Projektowe s.c. z Poznania na kwotę 260.287 zł brutto (w
pierwszym przetargu też była 1 oferta za kwotę 268 tys. zł).
W zakresie budżetu i podatków:
1. Wydano 32 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 24 o wielkości o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie
oraz 8 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 243 zł.
3. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości.
4. Wystawiono i przesłano do właściwych urzędów skarbowych 93 tytuły wykonawcze na zaległe podatki na
kwotę 10.459zł.
5. Wysłano do PFRON wniosek o przekazanie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia
w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej na kwotę 74.324 zł (Gmina otrzymała w 2007 r. 50%
w/w
kwoty
a
drugie
50%
otrzyma
w I półroczu 2008 r.).
6. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko organów podatkowych1307/07, II FSK
1308/07, II FSK 1309/07/ oddalających skargi kasacyjne od wyroków WSA w Szczecinie, które oddalały skargi
wniesione przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w
Koszalinie
utrzymujące
w
mocy
decyzje
Burmistrza
Miasta
i Gminy
Czaplinek
w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2001-2003. WSA w Szczecinie
również oddalił skargę wniesioną przez podatnika na decyzje SKO w Koszalinie utrzymującą w mocy decyzję
BMiG w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 rok, sprawa przez NSA
nie była jeszcze rozpatrywana. Kwota sporna w przedmiocie opodatkowania stacji transformatorowych za lata
2001-2004 wynosi w granicach 120.000 zł.
W związku z powyższymi wyrokami wezwano podatnika do złożenia korekt deklaracji
w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2005- 2008.
7.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina
zobowiązana jest do zwrotu jednorazowo podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.083.707,13 zł
Urzędowi Skarbowemu w terminie do 30.06.2008 r. W sytuacji gdy Gmina nie dokona zwrotu naliczone będą
odsetki podatkowe. Zamierzam wystąpić z wnioskiem o umorzenie tej kwoty bądź rozłożenie spłaty na dogodne
raty.

W zakresie gospodarki gruntami:

1. W dniu 30 stycznia 2008 r. zostały podpisane trzy akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości:
nr 356, przy ul. Wiejska 13,
nr 357, przy ul. Wiejska 17,
nr 355, przy ul. Wiejska 15
na łączną kwotę 108.400,00 zł netto.
2. W dniu 1 lutego został podpisany akt notarialny dotyczący przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności działki oznaczonej nr 171, położonej w miejscowości Machliny na kwotę 10.740,00 zł netto.
3. W dniu 5 lutego 2008 r. został podpisany akt notarialny dotyczący sprzedaży na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego
przy
ul.
Drahimskiej
15/2
w
Czaplinku,
na
kwotę
4.095,00 zł.
4. Wydano dwie decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:
- Dz. nr 108/1 o pow. 0,6538 ha, obręb ewidencyjny Żerdno,
- Dz. 80/2 o pow. 1,5900 ha, obręb ewidencyjny Ostroróg.
5. Wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe:
- Dz. nr 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny,
- Dz. nr 132 położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny.
6. Został ogłoszony drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czaplinku:
przy ul. Wiejskiej 5 oznaczonej nr działki 361 o pow. 0,0990 ha, KW 18120,
Cena wywoławcza: 28.800,00 zł,

przy ul. Wiejskiej 9 oznaczonej nr działki 359 o pow. 0,1000 ha, KW 18120,
Cena wywoławcza: 30.400,00 zł ,
przy ul. Wiejskiej 11 oznaczonej nr działki 358 o pow. 0,1442 ha, KW 18120,
Cena wywoławcza: 43.900,00 zł,
Przet arg
o dbędzie
się
w
dniu
18
mar ca
2008
r.
o
godzinie
10.0 0
w siedz ib ie UMiG w Czaplinku.
7. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonej nr 525/15 o pow. 98 m2, położonej w Czaplinku
w
obrębie
03
na
wniosek
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
w
Czaplinku,
została
wydane
decyzja
wygaszająca
trwały
zarząd
ustanowiony
na
w/w nieruchomości. Przedmiotowy teren stał się zbędny dla działalności prowadzonej Przez ZGK gdyż
położony jest poza strefą ochronną ujęcia wody. Działka przeznaczona będzie do sprzedaży.
8. Rozwiązano z dniem 14 maja 2008 r. umowę z ZECH-DREWPAK Zakładem Pracy Chronionej w Połczynie
Zdroju na dzierżawę terenu o pow. 0,1039 ha oznaczonego nr 4/2 położonego w Obr. 02 w Czaplinku.
Rozwiązania dokonano w związku z odmową przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim zatwierdzenia
projektu
budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę – przebudowę budynku usytuowanego na ww. działce.
9. 09.03.2006r. PKP O/ Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie zwrócił się
z propozycją do Gminy o przejęcie działek będących w użytkowaniu wieczystym:
Nr 176/2,176/4,178/2,178/3 w Obr. Żelisławie oraz Nr 209/1,209/4,209/7 i 209/9 (drogi)
w obrębie Czarne Małe o łącznej pow. 1.1777 ha w zamian za zadłużenie.
Uchwałą Nr XLI/356/06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 11.09.2006r. wyrażono zgodę na nabycie
nieruchomości
dz.
Nr
209/7
w
Czarnym
Małym,
dz.Nr
176/2
w
Żelisławiu
i dz.Nr 5 o pow. 1.3457 ha w Czaplinku.
Aktem notarialny Nr A 5543/2007 w dniu 16.07.2007r. w zamian za zadłużenie nabyto
działkę nr 5 w Czaplinku o pow. 1.3457 ha za kwotę 25.800 zl…
Uchwałą nr XVI/146/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007r. uchylono
uchwałę wcześniejsza, a więc nie wyrażono zgody na przejęcie dróg wewnętrznych.
23.11.2006r. decyzją Nr GMK 74301/26/06 Burmistrz Mig Czaplinek zatwierdził podział nieruchomości PKP
przy ul.Dworcowej o pow. 11.17472 ha wskutek czego powstało 20 odrębnych działek, w tym 4 działki
stanowiące drogi wewnętrzne i dojazdowe PKP.
14.03.2007r. pismem Nr N6f-613/18/2007 PKP zwróciło się z wnioskiem o zmianę za porozumieniem stron
treści zapisu w/w decyzji dla 4 działek /drogi/ wskutek czego Gmina miałaby z mocy prawa przejąć działkę Nr
1/8 oraz 1/3.

Niestety podany artykuł 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwia Gminie takie przejęcie, ale tylko
w przypadku dróg publicznych, a wskazane drogi stanowią drogi wewnętrzne.
Ponadto z uwagi na fakt, ze działka nr 1/8 będąca droga dojazdową do PKP i łączy drogę powiatową z drogą
wojewódzką (ul.Pławieńska) wystąpiono 11 maja 2007r. z wnioskiem Nr GKO-5543/1/07 do Starosty Powiatu
Drawskiego o przejęcie tej działki i zaliczenie drogi dojazdowej do PKP do kategorii dróg powiatowych.
Negatywnej odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 26.06.2007r. pismo Nr ZDP-ZP 12/07
ponadto
zwrócił
się
z
wnioskiem,
aby
Gmina
przejęła
działkę
nr 3 tj. ulicę Dworcową.
W rozmowie z Dyr. ZDP stwierdziłam, że Gmina w takiej formie nie jest zainteresowana przejęciem tej drogi.
Zadaniem Gminy jest odzyskanie zadłużenia od PKP czy to formie pieniężnej czy w formie gruntu, ale nie drogi
co spowodowałoby konieczność wyasygnowania około 80.000 zł na zainstalowanie oświetlenia drogi przejętej
od PKP, konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie, remonty, odsnieżanie oraz budowę chodnika.
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej:
1.
Podpisano porozumienie pomiędzy Starostą Drawskim a Gminą Czaplinek w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych na okres 04.02.2008 r. - 30.11.2008 r. Gmina Czaplinek na ten cel wyasygnuje kwotę
100 000 zł (40% środków), natomiast Starostwo Powiatowe 146 664 zł (60% środków). W chwili obecnej w
ww. pracach zatrudniono 62 osoby. W kolejnych miesiącach będą zatrudniane następne osoby.
2. W chwili obecnej w ramach prac interwencyjnych – program 1-5 EFS zatrudnionych jest 13 osób – umowa
kończy się 29 lutego 2008r. Od 01.03.2008r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych zostanie w ZGK
Czaplinek 20 osób na okres 6 – m-cy. W/w osoby będą pracowały przy utrzymaniu zieleni miejskiej,
porządkowaniu
miasta
i gminy, oraz przy remontach w infrastrukturze komunalnej.
3. Usunięto awarię rurociągu melioracyjnego w miejscowości Piaseczno.
4. Do 31.03.2008 r. zostaną wykonane prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew, zgodnie z zatwierdzonym
planem
wycinki
i
pielęgnacji
drzew
na
rok
2008
w m. Broczyno, Kluczewo, Ostroróg, Stare Drawsko, Piaseczno oraz na terenie miasta przy ulicy Dworcowej,
Parkowej, Pięciu Pomostów, Leśników, Słonecznej.
Wszystkie prace wykona Firma Handlowo – Usługowa Marian Janiec, Ostroróg 7/1,
78-445 Łubowo, która jako jedyna złożyła ofertę.
5. W dniu 19.02.2008 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Czaplinku oraz
Komisji
Mieszkaniowej
powołanej
przez
Burmistrza
Miasta
i Gminy Czaplinek na którym kontynuowano aktualizację listy przydziału mieszkań komunalnych, oraz ustalono
zasady przydziałów strychów do adaptacji na lokale mieszkalne.
6. Mieszkańcy Sołectw Machliny i Broczyno złożyli do Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek petycję z prośbą o
poparcie
w
sprawie
przebudowy
chodników
i
drogi
wojewódzkiej
nr 163 przebiegającej przez m. Broczyno i Machliny. Petycję Mieszkańców Sołectw wraz
z wnioskami kierowanymi do Gminy Czaplinek przez mieszkańców i radnych dotyczących poprawy stanu
technicznego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 163 przekazałam do
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim w drodze decyzji nakazał, Zarządowi Dróg
Powiatowych w Drawsku Pomorskim dokonać naprawy muru oporowego i chodnika w pasie ul. Szczecineckiej
w Czaplinku w terminie 8 miesięcy.
Zarząd Dróg Powiatowych złożył odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnosząc o jej uchylenie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
8.
Istnieje
możliwość adaptacji
strychu
na
lokal
mieszkalny w
m.
Pławno.
Podania
o przydział strychu są przyjmowane do 03.03.2008 r.. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania osób
znajdujących się na liście przydziału mieszkań komunalnych.
9. Wniosek mieszkańców koloni Kluczewo dotyczący budowy zatoki postojowej dla autobusów przekazano do
Zarządcy drogi wojewódzkiej nr 163 wraz z deklaracją udziału finansowego Gminy na wykonanie tego zadania.
10. W dniu 22.02. br. spotkałam się z lokatorami obiektu ul. Pławieńska 5a,przedstawicielami
ZNM Sp. z o.o. nt. usunięcia azbestu z wiaty i zabezpieczenia opału przed opadami.

11. Od 01.02.2008r w związku ze zwiększeniem liczby punktów świetlnych ( ul. Długosza, wjazd z ul.
Pławieńskiej na Osiedle Wieszczów ), oraz z 15% podwyżką cen energii elektrycznej podpisany został aneks do
umowy
na
świadczenie
usług
oświetleniowych.
W chwili obecnej ryczałt na świadczenie w/w usług ( 1204 punkty świetlne ) wynosi 47 612.60 zł. brutto. / m-c
było 44 058,46zł. brutto / mc . Wzrost o 3554,14zł brutto / mc, w roku 42.649,68 zł.
12. ZOD Północ Sp. z o.o. Karlino uzyskał uzgodnienia dot. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego – budowy kabla oświetleniowego i punktów świetlnych Piaseczno szt. 5, Motarzewo 6 szt.
13.Podczas spotkania z Radą Nadzorczą Sp. z o.o. ZNM omówiono wyniki kontroli. RN ustaliła, że Prezes Spółki
wyjaśnienia złoży do dnia 27 lutego br.
14. Na skutek gwałtownej wichury nastąpiło szereg wyłączeń zasilania energią elektryczna obiektów gminnych
ujęć wody , oczyszczalni ścieków, przepompowni. Prace naprawcze służb komunalnych trwały dwie doby.
Niezbędne jest zakupienie drugiego agregatu prądotwórczego i cysterny do zaopatrzenia mieszkańców wodę.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1. W dniu 15 lutego br. uczestniczyłam z Komendantem Gminnym OSP w odprawie podsumowującej działalność
Państwowej
Straży
Pożarnej
w
2007
r.,
która
odbyła
się
w Drawsku Pomorskim.
2. W miesiącu lutym odbywają się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy
Czaplinek.
20 lutego uczestniczyłam z Komendantem Gminnym OSP w sprawozdawczym zebraniu OSP Kluczewo, a 22
lutego w sprawozdawczym zebraniu OSP Broczyno.
W zakresie ochrony środowiska:
1. 11 stycznia br. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – do 30 kwietnia br. Na dotacje dla osób fizycznych na
zadania związane z utylizacją azbestu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczono 18 300 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz składania wniosków można uzyskać pod
adresem:
Referat
Gospodarki
Komunalnej
i
Ochrony
Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6, pok. 4, kontakt telefoniczny: (094) 37 26 211 oraz na
stronie internetowej Gminy: www.czaplinek.pl
2. W dniu 1 lutego 2008 r. przeprowadzona została kolejna kontrola w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie
posesji.
Tym
razem
kontrola
przeprowadzona
została
w miejscowości Głęboczek.
Skontrolowano 9 gospodarstw domowych. 11 gospodarstw nie zostało skontrolowanych z uwagi na nieobecność
właścicieli. Należy zaznaczyć, że większość właścicieli gospodarstw nie zastano, ponieważ przebywają w
gospodarstwach tylko w sezonie turystycznym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 9 gospodarstw posiada pojemniki na surowce wtórne i
stałe
odpady
komunalne
oraz
posiada
umowy
z
odbierającym
odpady.
6 gospodarstw posiada zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych, jednak żaden
z właścicieli nie posiada umowy z odbierającym nieczystości płynne.
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.
3. Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
przedkładają burmistrzowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska m.in. azbestu. Informacje złożone w poprzednich latach podlegają
corocznej aktualizacji.
Powyższe
informacje
za
rok
2007
należy
składać
w
Urzędzie
Miasta
i
Gminy
w Czaplinku w terminie do 29 lutego br.
4. W związku z zanieczyszczeniem terenów w kierunku Żelisławia po dokonanej kontroli
zostało wszczęte postępowanie wobec sprawców zamieszkałych w Gminie Złocieniec.

W zakresie zdrowia i opieki społecznej:
1. W ramach programu „Ochrona zdrowia na 2008 r.” w dniach 4-6 luty odbyły się bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat. Badania wykonała firma Fado S.A. „Centrum Usług
Medycznych” z Gdańska. Z badań skorzystało 420 kobiet. Kobiety poniżej 50 roku życia mogły wykonać
badanie odpłatnie. Z tej usługi skorzystało 16 kobiet.
2. W dniu 5 lutego br. z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, Przewodniczącym Rady Powiatu i
Starostą
uczestniczyłam
w
spotkaniu
z
Wojewodą
w sprawie funkcjonowania pogotowia w Czaplinku, podczas którego przedstawiłam wniosek w sprawie
utrzymania
Specjalistycznego
Zespołu
Ratownictwa
Medycznego
i przekazałam petycję mieszkańców zawierającą ponad 2200 podpisów.
Rzecznik prasowy wojewody poinformował, że decyzja w tej sprawie zapadnie do 30 marca br.
3. W związku z przygotowywaniem raportu o stanie zdrowia mieszkańców Gminy Czaplinek w latach 2006-2007
wystąpiono do: Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpitala Powiatowego w
Drawsku Pomorskim, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Starosty Powiatowego, Ośrodków Zdrowia
Medyk i Eskulap o przekazanie wszelkich informacji do opracowania raportu.
4. W ramach współpracy z Gminą Barwice i dzięki zaangażowaniu p.Zygmunta Suberlaka otrzymaliśmy 22 palety
soków i sosów które zostały skierowane do sołectw Kluczewo, stare Gonne, Prosino, Prosinko, Drahimek,
kolejne 11 palet skierowano do sołectw Czarne Wielkie, Sikory, Broczyno,Machliny.
Paczki z darami odzieżowymi skierowano do MGOPS celem rozdysponowania wśród najbardziej
potrzebujących.
Dziękuje sołtysom za zaangażowanie i pomoc w rozdysponowaniu darów, które przekazuje strona duńska w
ramach projektu O”ST.
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
Od 01.01.2008 r. GKPiRPA przeprowadziła kontrole sklepów na terenie miasta i gminy. Przeprowadzono rozmowy
z osobami nadużywającymi alkohol i pouczono ich o skutkach jakie może wywołać picie alkoholu. Wiele osób
skierowano na rozmowy w punkcie terapeutycznym do spraw uzależnień w Czaplinku. Kilka osób po rozmowach
podjęło decyzję o wstąpieniu do klubów abstynenckich i grup AA. Komisja wnioskowała do Sądu Rejonowego w
Drawsku
Pomorskim
o
skierowanie
jednej
osoby
na
leczenie
odwykowe
w oddziale zamkniętym. Członkowie komisji w czasie swoich dyżurów informowali osoby borykające się z
problemem uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, ich członkowie rodzin zostali również poinformowani o
możliwościach zapobiegania bądź ewentualnego leczenia uzależnień. Ponadto rozdano wiele broszur i ulotek
reklamujących zdrowy i trzeźwy styl życia.
W zakresie projektów:
1.
W dniu 25 stycznia br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym omówienia zasad
przygotowania wspólnego projektu z gminami Połczyn Zdrój, Barwice.
2.
3.

W dniu 4 lutego br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Pojezierza Drawskiego dot. przygotowania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Czaplinku złożono projekt do programu Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży na wymianę dzieci z miastem partnerskim Grimmen. Wnioskowana kwota 8.500 zł.
4.
We współpracy z Gimnazjum złożono wniosek do programu English taeching na dodatkowe zajęcia nauki
języka angielskiego dla dzieci z terenu Gminy Czaplinek. Wnioskowana kwota 11.900 zł.
5.
Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury na zadanie pn. „Podniesienie kwalifikacji opiekunów świetlic
wiejskich z terenu Gminy Czaplinek”. Wnioskowana kwota 25.300 zł.
6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Czaplinek przystąpił do realizacji Projektu
systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa na przyszłość”. Projekt realizowany będzie przez
MGOPS
od
marca do 31 grudnia 2008 r.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w dniu 30 stycznia br. w projekcie uczestniczą wszystkie
gminy powiatu. Liderem jest Powiat Drawski.
Wartość realizowanego projektu dla naszej Gminy wynosi 129.277 zł. Warunkiem otrzymania środków
finansowych jest wniesienie wkładu własnego (10%) w kwocie 12.928 zł z budżetu MGOPS.

Powrót Funduszu Alimentacyjnego:
W roku bieżącym wchodzi w życie nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z
19.10.2007 r. Nr 192, poz. 1378) i zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych
oraz
zaliczce
alimentacyjnej.
W kształcie obowiązującym w chwili obecnej świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą mogły być
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, gdyż w art. 12 ust. 2 zapisano: „Do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy
społecznej.”.
Jest to zadanie zlecone gminie i w przypadku utrzymania tego zapisu gmina będzie musiała przejąć to zadanie.
Zaliczki alimentacyjne obecnie wypłacane są ok. 80 osobom na kwotę ok. 29 tys. zł. Na dzień dzisiejszy
oczekujemy na zmianę tego zapisu.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. 12 lutego br. odbyła posiedzenie Komisja Opiniująca oferty złożone przez organizacje pozarządowe do
konkursu na dwa zadania: „Organizacja czasu wolnego osobom starszym” oraz „Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i młodzieży”. Na zadanie – Organizacja czasu wolnego osobom starszym wpłynęły 2 oferty,
a na Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży wpłynęło 5 ofert. Jedna oferta nie spełniła wymogów
formalnych i zgodnie z ogłoszeniem o konkursie została odrzucona.
2. 13
lutego
br.
Sekretarz
Gminy
oraz
Inspektor
ds.
organizacji
pozarządowych
i promocji zdrowia uczestniczyły w szkoleniu: Nowe możliwości finansowania zadań samorządu z dziedziny
kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego. Szkolenie to było zorganizowane w związku ze zmianą ustawy o
sporcie kwalifikowanym (zmiany weszły w życie 1 stycznia br.).
3. 14 lutego br. obradowały dwie Komisje Opiniujące oferty złożone przez organizacje pozarządowe do
konkursów
na
zadania:
„Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym”
–
5 ofert, „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”- 5 ofert, „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” –
2 oferty oraz „Działanie na rzecz kultury i tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego” –
4 oferty.

Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych i została przez Komisję odrzucona. 21 lutego br. odbyło się
spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego celem było omówienie poszczególnych ofert oraz
przedstawienie kwot przyznanej dotacji. Wysokość przyznanych dotacji:
I.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
• Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – 52.000 zł (kwota wnioskowana 85.900 zł),
• Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny – 20.400 zł (kwota wnioskowana 46.450
zł),
• Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 12.700 zł (kwota wnioskowana 25.580 zł),
• Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 1.500 zł (kwota wnioskowana 1.500
zł),
• Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie – 3.400 zł (kwota wnioskowana
3.400 zł).
II.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym:
• Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – 13.000 zł (kwota wnioskowana 18.800 zł),
• Salezjańska
Organizacja
Sportowa
SALOS
Zarząd
Lokalny
–
13.000
zł
(kwota wnioskowana 27.000 zł),
• Salezjańskie
Stowarzyszenie
Wychowania
Młodzieży
w
Pile
–
2.560
zł
(kwota wnioskowana 3.500 zł),

•

III.

IV.

V.

VI.

Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
w Czaplinku – 2.500 zł (wnioskowana kwota 7.000 zł),
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 3.000 zł
(kwota wnioskowana 10.520 zł.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
• Kiwanis International Klub Czaplinek – 1.500 zł (kwota wnioskowana 1.750 zł),
• Salezjańska
Organizacja
Sportowa
SALOS
Zarząd
Lokalny
–
1.800
zł
(kwota wnioskowana 8.000 zł),
• Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 4.100 zł
(kwota wnioskowana 5.900 zł),
• Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
w Czaplinku – 1.800 zł (kwota wnioskowana 5.000 zł),
• Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – 800 zł (kwota wnioskowana 1.000 zł).
Organizacja czasu wolnego osobom starszym
• Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – Klub Seniora – 4.500 zł
(kwota wnioskowana 4.776 zł,
• Oferta Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z powodu braków formalnych została odrzucona.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
• Kiwanis International Klub Czaplinek – 830 zł (kwota wnioskowana 830 zł),
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 6.582 zł
(kwota wnioskowana 6.582 zł).
Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
• Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka – 1.900 zł (kwota wnioskowana 4.400 zł),
• Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 2.500 zł (kwota wnioskowana 5.875
zł),
• Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
w Czaplinku – 600 zł (kwota wnioskowana 800 zł),
• Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Broczynie została odrzucona z powodu braków formalnych.

W zakresie promocji, kultury i turystyki:
1. 2 lutego br. już po raz kolejny dzięki wsparciu finansowemu tajemniczego sponsora, najstarsi mieszkańcy
Gminy Czaplinek uczestniczyli w koncercie czaplineckiego chóru VOCA oraz zespołu ludowego MAZOWSZE.
Koncert odbył się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po występach chórów dla najstarszych
mieszkańców przygotowano II Bal Seniora, który odbył się w ośrodku wypoczynkowym Kusy Dwór. Zabawę
taneczną wraz z licznymi konkurencjami poprowadził kołobrzeski Zespół DUET.
2. W dniu 5 lutego br. o godz. 1200 odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej
w Czaplinku. Biblioteka czynna jest: w poniedziałek od godz. 11.00 do 15.00, a od wtorku do piątku od godz.
11.00 do 18.00.
3. 9 lutego br. w hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku odbył się HALOWY TURNIEJ ORLIKÓW. Mecze
były rozgrywane między drużynami w sześciu kolejkach po dziesięć minut każdy mecz. W rozgrywkach
wyłoniono
następujących
zwycięzców:
I miejsce - UKS Siódemka ze Szczecinka, II miejsce - BAŁTYK Koszalin, III miejsce – PIONIER Borne
Sulinowo, IV miejsce - LKS "LECH" Czaplinek, V miejsce- KOTWICA Kołobrzeg, VI miejsce – UKS ALBOR
Wałcz , VII miejsce – DARZBÓR Szczecinek, VIII miejsce - DRAWA Drawsko Pomorskie.
4. Ogłoszono konkurs na pamiątkę, logo i hasło z Gminy Czaplinek o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
Czaplinek. Celem konkursu jest wyłonienie i popularyzacja najbardziej atrakcyjnych
pamiątek
symbolizujących Gminę Czaplinek oraz pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji Gminy Czaplinek.
Konkurs
jest
otwarty
i obejmuje następujące kategorie: Kategoria I - pamiątka symbolizująca Gminę Czaplinek, Kategoria II artystyczne dzieła z lokalnym motywem, Kategoria III - hasło oraz logo promujące Gminę Czaplinek.

5. W dniach 11 – 22 luty trwały ferie zimowe, w trakcie, których odbywał się szereg zajęć dla dzieci i młodzieży.
Szkolny Związek Sportowy zorganizował „Feriadę na sportowo” z licznymi konkursami i turniejami
sportowymi. Oratorium Św. Jana Bosko prowadziło zajęcia w formie półkolonii. Pod opieką animatorów i
wolontariuszy dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych oraz wyjechały do teatru
PLECIUGA w Szczecinie i na basen do Świdwina. W Czaplineckim Ośrodku Kultury, Sportu
i
Rekreacji
trwały
zajęcia
i
warsztaty pod
hasłem
„FERIADA
ART-EKO
2008”.
W Ośrodku Sportów Wodnych rozpoczęły się zajęcia żeglarskie i warsztaty szkutnicze dla dzieci i młodzieży.
W Bibliotece Publicznej i Gminnym Centrum Informacji odbywały się zajęcia komputerowe (gry i zabawy z
komputerem), spotkania z dobrą książką (Klub Miłośnika Książki). Na czas ferii zimowych biblioteka była
czynna
również
w soboty w godz. 10.00-13.00.
Szkoła Podstawowa w Broczynie była realizatorem programu „Pożyteczne ferie 2008”, na który uzyskała
dofinansowanie
z
Fundacji
Wspomagania
Wsi.
Dzieci
uczestniczyły
w zajęciach pod hasłem „z nauką za pan brat”. Szkoła Podstawowa w Kluczewie
w pierwszym tygodniu ferii prowadziła zajęcia artystyczno-sportowe, informatyczne oraz wyrównawcze dla
uczniów klas VI.
W 11 świetlicach wiejskich prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży (ogniska, wycieczki do lasu,
zabawy i gry świetlicowe). Dzieci wzięły również udział w konkursie plastycznym organizowanym przez
CZOKSiR związanym z ekologią.
6.

23 lutego br. na zakończenie ferii Gmina Czaplinek oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku
zorganizowały dla dzieci i młodzieży „Kulig na kółkach” z konkursami, grochówką i ogniskiem. Nocna
wichura i silny wiatr spowodował, że była mała ilość uczestników. Dziękuję OSP Czaplinek za zaangażowanie i
pomoc w organizacji kuligu.

7.

4 marca br. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń prowadzących bezpłatną
działalność sportową na rzecz dzieci i młodzieży w sprawie wysokości opłat oraz form wykorzystania z hali
widowiskowo-sportowej przez te organizacje.

8.

W związku z obchodami 63 rocznicy wyzwolenia Czaplinka zapraszam na następujące uroczystości: 2
marca br. o godz. 18.00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego obędzie się Msza Święta. Po Mszy w
sali widowiskowej CzOKSiR odbędzie się recital Przemysława Kucharskiego oraz studenta Akademii
Muzycznej z Bydgoszczy. W poniedziałek 3 marca br. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym pod
pomnikiem Nieznanego Żołnierza odbędzie się apel poległych oraz składanie wieńców przez delegacje.

9.

W zakresie funkcjonowania hali i OSW ustaliłam z dyrektorem CzOKSiR ,że na gospodarza hali zatrudni
p.W.Giwojno. Spośród zgłoszonych ofert dokonana wyboru osoby, na która uzyska dofinansowanie z PUP (staż,
interwencyjny), z dniem 1 marca zostanie skierowana do pomocy również osoba zatrudniona w ramach prac
interwencyjnych. Podobne formy zatrudnienia ustalono na OSW. Zobowiązano do poszukiwania osoby celem
zatrudnienia do obsługi łodzi Europa. Wyrażono zgodę na zakup i zainstalowanie okien w świetlicy OSW po
zakończeniu ferii.

10.

Na prowadzenie działalności w pomieszczeniu siłowni i fitness w hali widowiskowo-sportowej wpłynęły 2
oferty z tego jedna nie spełniała warunków określonych w ogłoszeniu. Oferta na dzierżawę pomieszczenia
siłowni
została
unieważniona
w związku ze zbyt niską ceną tj. 3.000 zł netto rocznie. Koszt utrzymania tego pomieszczenia wynosi
szacunkowo 13.000 – 15.000 zł.

W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 7-8 marca br. delegacja władz Gminy weźmie udział w uroczystości z okazji zakończenia pełnienia
funkcji Burmistrza miasta partnerskiego Marlow p. Heino Suchta. Pan Heino Schut pełnił tę funkcję od 1990 roku.

Prowadzone sprawy sądowe:
1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Czaplinku pozwała Gminę Czaplinek o zapłatę odszkodowania w
wysokości 20 tys. zł, opierając swoje żądanie na zawartej w dniu 20.06.1992 r. umowie pomiędzy Burmistrzem
Miasta i Gminy Czaplinek a Spółdzielnią Kółek Rolniczych, reprezentowaną przez p. Stanisława Mikołajczyka.
Odbyło się jedno posiedzenie Sądu. Kolejny termin posiedzenia Sądu został wyznaczony na 18.03.2008 r.
2.
W sprawie dot. nieruchomości w Czaplinku przy ul. Długiej 9 Sąd poszukuje spadkobierców Jana Alfreda
Wierbel (zm. 25.09.1990 r.) poprzez ogłoszenie. Do prowadzenia tej sprawy a tym samym ponoszenia kosztów
Sąd wyznaczył Gminę. Gmina uiściła tytułem opłat za ogłoszenie kwotę 1032 zł. Nowego terminu w sprawie nie
wyznaczono. Uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostwo Powiatowe.
Sprawa powinna zakończyć się w ciągu 3 - 6 miesięcy.
W zakresie planowania przestrzennego:
W dniu 14.02.2008 r. odbyło się
spotkanie z przedstawicielami firmy „Integra”,
z
którą
Gmina
Czaplinek
zawarła
umowy
dot.
prac
planistycznych.
Celem spotkania było zapoznanie się z realizacją poszczególnych etapów prac planistycznych w ramach
wykonywanych zadań wynikających z zawartych umów.
Zespół projektowy dwukrotnie przesłał projekt planu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który
dwukrotnie wydał negatywne postanowienie w sprawie uzgodnienia. Postanowienia WKZ blokują, a tym
samym przedłużają czas trwania procedury sporządzania zmiany m.p.z.p.
„Integra”
zgłosili
swoje
zastrzeżenia
Na
spotkaniu
przedstawiciele
firmy
w stosunku do wydanych postanowień jak i pracy WKZ, a w stosunku do zgłaszanych przez Burmistrza obaw
dotyczących dalszego przedłużania się etapu uzgadniania stwierdzili, iż na spotkaniu przedstawiciela firmy
„Integra”
z
WKZ,
które
odbyło
się
w dniu 25.01.2008 r. zostały wyjaśnione niejasności w sprawie ochrony zasobów archeologicznych, i na
podstawie tych wyjaśnień zostały naniesione korekty do projektu zmian w planie.
W celu usprawnienia procedowania uzgodniono, iż firma przedstawi:
- harmonogram poszczególnych prac planistycznych,
- Burmistrz będzie na bieżąco informowany o problemach, które mogłyby wydłużyć prace planistyczne,
- w marcu br. odbędzie się spotkanie z udziałem radnych, na którym zaprezentowane zostaną projekty
wykonywanych już prac.

W zakresie oświaty:
1. 31 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Czaplinku uczestniczyłam w zakończeniu projektu „Szkoła Równych
Szans”, finansowanego w całości przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.. Na realizację projektu
„Czaplineckie jakie cudne - tu rosnę zdrowo i żyję aktywnie” szkoła pozyskała 67 080 zł. stwarzając uczniom
możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.
Uczniowie mieli możliwość skorzystania z różnorodnych form aktywności pozalekcyjnej, takich jak: wycieczki
krajoznawcze, warsztaty twórcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia praktyczne na terenie miasta i gminy.
Zakupiono również sprzęt elektroniczny, sportowy i materiały potrzebne do zajęć.
Szkoła Podstawowa w Broczynie w ramach programu „Szkoła Równych Szans” do 29 lutego realizuje projekt
pt.
„Tu
mieszkam
i
żyję”.
Na
realizację
zadania
otrzymała
33 680 zł.
2. 31 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Kluczewie odbyło się uroczyste podsumowanie działalności w ramach
zajęć
pozalekcyjnych
kółek
„o
Unii
Europejskiej”
i „kółka teatralno- muzycznego”. Uczniowie przedstawili wytwory swojej działalności oraz bogaty program
artystyczny
W
uroczystości
uczestniczyli
rodzice
uczniów
oraz
inspektor ds. oświaty tut. urzędu.

3. W dniu 4.02.08r. uczestniczyłam w ogólnym zebraniu Rady Pedagogicznej i rodziców Szkoły Podstawowej w
Broczynie, na którym poinformowałam rodziców uczniów byłej Szkoły Podstawowej w Machlinach o
zamiarze likwidacji tej szkoły i związanej z tym procedurze. Rodzice nie zgłosili uwag. Ponadto
poinformowałam zebranych o działaniach Gminy mających na celu polepszenie warunków nauczania, o
zamierzeniach remontowych w tej szkole (zagospodarowanie strychu, budowa małej sali gimnastycznej, altany
dla uczniów w obejściu szkoły) oraz o tym, że oczekujemy lepszych wyników nauczania.
4. 4 lutego uczestniczyłam z inspektorem ds. oświaty w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w
Szkole
Podstawowej
w
Kluczewie,
a
7
lutego
w
Radzie
Pedagogicznej
w Gimnazjum uczestniczyła Sekretarz Gminy wraz z inspektorem ds. oświaty.
W imieniu burmistrza przedstawili zadania jakie spełnia Gmina w stosunku do oświaty oraz oczekiwania
Radnych i władz miasta w stosunku do działalności szkół.
Nauczyciele zasygnalizowali największe problemy, z którymi borykają się na co dzień: bezpieczeństwo
uczniów i nauczycieli w szkole. „wizyty osób obcych” na terenie szkoły.
5. Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony został projekt zmiany
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Termin wprowadzenia zmian
– 1.09.2008r. Zmiany dotyczą:
a)
nauczania w klasach łączonych - łączyć będzie można tylko dwie następujące po sobie klasy i co
najmniej połowa zajęć będzie realizowana w klasach rozłącznych. Obecnie: łączone są wszystkie zajęcia
w oddziałach: 0 – I i II-III oraz łączenie zajęć w kl. IV-V-VI.
Ten zapis spowoduje znaczny wzrost liczby realizowanych godzin, a tym samym wzrost kosztów
utrzymania szkoły. W SP tygodniowa liczba realizowanych godzin zwiększy się o 40, w klasie
specjalnej w SP w Czaplinku tygodniowa liczba realizowanych godzin prawdopodobnie zwiększy się o
20.
b)
na zajęciach z informatyki liczba uczniów nie może przekraczać liczby stanowisk
w pracowni komputerowej, z tym że w pracowni nie może być więcej niż 18 stanowisk. Obecny zapis:
podział
na
grupy
jest
obowiązkowy
na
zajęciach
z informatyki, jeżeli liczba uczniów przekracza 24. Zmiana spowoduje dodatkowy podział na grupy i
zwiększenie godzin we wszystkich szkołach - łącznie o 8 godzin.
6. W szkołach podstawowych i w gimnazjum została przeprowadzona kontrola w zakresie działalności świetlic
szkolnych:
zatrudnienia,
wyposażenia,
systemu
pracy,
a w szczególności realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków spędzania
czasu przed i po zajęciach lekcyjnych.
25 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy i siłowni w Gimnazjum. Meble, stoliki
i krzesełka na świetlicę zakupiono w ramach środków własnych szkoły, natomiast sprzęt na siłownię zakupiony
został za pieniądze zgromadzone przez uczniów w poprzednich latach, podczas akcji np. zbierania makulatury.
Zgromadzona kwota to 24 000 zł.
8. W związku z tym, że w gimnazjum do użytku szkolnego zostały oddane dodatkowe,
3 pomieszczenia w szkole nastąpiła zmiana planu lekcji. Od 25 lutego szkoła pracuje na jedną zmianę.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 a kończą o 14.20.
7.

9. Od 25 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Broczynie będą mieli dwie godziny lekcyjne wychowania
fizycznego na hali widowiskowo-sportowej. Na zajęcia co tydzień uczniowie będą dowożeni autobusami
szkolnymi we wtorek (54 uczniów) i w czwartek (48 osób). Uczniowie szkoły w Kluczewie (34 osoby) do
Czaplinka
będą
przyjeżdżali
w piątki raz w miesiącu. Plan lekcji wszystkich szkół został tak ułożony aby zaspokoić potrzeby uczniów i
nauczycieli wszystkich szkół.
10. W pierwszym semestrze stypendium za wyniki w nauce otrzymało: 17 uczniów gimnazjum, 47 Szkoły
Podstawowej
w
Czaplinku,
6
Szkoły
Podstawowej
w
Broczynie
i 1 ze szkoły w Kluczewie. W szkołach podstawowych uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie
klas IV-VI. Średnia ocen tych uczniów wynosi przynajmniej 5,0 i ocena z zachowania jest wzorowa lub bardzo
dobra.
Rok
temu
,
na
zakończenie
I
semestru
roku
szkolnego
2006/2007,
stypendium
za
wyniki
w
nauce
otrzymało:
22 uczniów Gimnazjum, 2 ze SP w Kluczewie oraz 31 uczniów ze SP w Czaplinku. Stypendium za wyniki w

nauce uczeń może otrzymać na zakończenie każdego semestru (2 razy w roku szkolnym), jeżeli uzyskał średnią
ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie w szkole podstawowej lub co
najmniej
dobre
w Gimnazjum. Wysokość stypendium wynosi 100 zł. Również tą drogą chcemy zachęcić uczniów do osiągania
lepszych wyników w nauce.
11.Zinwentaryzowano potrzeby na wiaty ochraniające przed deszczem i wiatrem dojeżdżających uczniów.
Ustalono, że 25 tysięcy zł. pozwoli na zakup i montaż wiat przeszklonych: w Machlinach, w Szkole
Podstawowej w Czaplinku, altany drewnianej ze stołami i siedziskami w SP w Broczynie, postawienie wiaty
blaszanej w Kuźnicy Drawskiej i Cichorzeczu oraz wyremontowanie wiaty w Miłkowie.
12. Pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola p.M.Góra powierzono dalsze pełnienie obowiązków do czasu
wyłonienia nowego Dyrektora ,które planowane jest w czerwcu br.
13. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, szkoły publiczne powinny zapewnić możliwość korzystania uczniom z
gabinetu profilaktycznego. Pielęgniarki szkolne zatrudniane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia w
Szczecinie, określając liczbę uczniów objętych opieką. W II połowie stycznia 2008 r. dokonany został przegląd
stanu zabezpieczenia medycznego dzieci i młodzieży w szkołach Gminy Czaplinek. W Gimnazjum i w SP
w
Czaplinku
oraz
w
Przedszkolu
profilaktyczną
opiekę
pielęgniarską
sprawuje
p. Kazimiera Tomczak, w SP w Kluczewie i w SP w Broczynie – p. Małgorzata Kryczka. W SP w Broczynie
nie ma możliwości wydzielenia odrębnego pomieszczenia na gabinet profilaktyczny. Innych nieprawidłowości
nie stwierdzono.
14. Pod koniec ubiegłego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie osób
bezrobotnych
z
zakresu
„Pracownik
ochrony
fizycznej
st.
I i pracownik szkolnej służby porządkowej”. Z gminy Czaplinek przeszkolono dwie osoby bezrobotne.Chęć
zatrudnienia osób na te stanowiska zgłosiła SP w Czaplinku oraz Gimnazjum.
15. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała jeszcze środków finansowych na wypłatę stypendiów szkolnych w
2008r. jeszcze na miesiąc marzec 08r. zakupiono bilety miesięczne dla trzynastu uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, za kwotę 820,59 zł. Decyzję o zakupie biletów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z
rodzin o najniższych dochodach podjęto po przeprowadzonej kontroli dowozów (od 7 do 14.01.08r.)
16. Rodzice dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kluczewie poprosili o przeniesienie ich dzieci do SP w
Czaplinku, począwszy od II semestru. Podręczniki dla tych uczniów zakupione zostały ze środków gminnych.

17.

Środki finansowe zaoszczędzone w związku z likwidacją dowozu uczniów na II zmianę
w Gimnazjum przeznaczone zostaną na potrzeby uczniów, w tym:
1) dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Broczynie do hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku i z
powrotem
–
dwa
razy
w
tygodniu
(we
wtorki
i
czwartki),
ze Szkoły Podstawowej w Kluczewie – raz w miesiącu,
2) dowożenie
uczniów
na
zajęcia
pozalekcyjne
w
szkołach.
Poprosiliśmy
szkoły
o przedstawienie propozycji zajęć. Ze względu na ferie, informację taką powinniśmy otrzymać w
najbliższych dniach,
3) dowóz uczniów na inne imprezy okolicznościowe organizowane w szkołach (dyskoteki, rajd, akcja
„Sprzątanie świata itp.).

18. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy Machlin wyrazili zgodę na sprzedaż budynku
byłej szkoły podstawowej, z wnioskiem aby uzyskane środki skierować na potrzeby
sołectwa.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1.
Rozpatrzono 26 wniosków dot. wydania zezwolenia na wycinkę drzew
w tym 3 odmownie.
2. Wydano 9 zaświadczeń z zakresu rolnictwa w tym: 1 o okresie prowadzenia
gospodarstwa rolnego , 6 zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
2 zaświadczenia o posiadaniu praktycznych kwalifikacjach rolniczych.
3. Zatwierdzono cztery plany finansowo-rzeczowe sołectw tj. Sikory, Stare Drawsko,
Machliny, Łąka.

z

zadrzewień

4. Zorganizowano spotkanie z sołtysami na którym m.in. omówiono :
- ważniejsze zadania do realizacji w 2008 r. zapisane w budżecie,
- stawki opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich,
- projekt uchwały w sprawie zasad i wysokości diet dla sołtysów,
- wytypowano 7 miejscowości do wykonania Planów Odnowy Wsi,
- terminy i miejsca ważniejszych imprez.

W zakresie reagowania kryzysowego:
1. Z WKU Szczecinek podpisałam „Protokół uzgodnień” w sprawie: uzgodnienia zasad współdziałania w zakresie
realizacji zadań na rzecz mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych oraz wymiany informacji w
Systemie Reagowania Kryzysowego. W stosunku do poprzednich protokółów podpisywanych w latach
poprzednich ten protokół poszerzono o wymianę informacji w Systemie Reagowania Kryzysowego.
2. W dniu 21.02.2008r. zatwierdziłam „Plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek na rok 2008”.

W zakresie kontroli gminnych jednostek organizacyjnych:
W okresie od stycznia do lutego odbyły się następujące kontrole:
• Od 17.01.2008 r. do 18.01.2008 r. przeprowadzono kontrolę wykorzystania dotacji udzielonej
Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność hali widowiskowo-sportowej. Okres
objęty kontrolą - listopad, grudzień 2007 r.
• Od 05.02.2008 r. do 15.02.2008 r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości pozyskiwania dochodów przez
Czaplinecki
Ośrodek
Kultury,
Sportu
i
Rekreacji
w latach 2006 i 2007.
• Od 28.01.2008 r. do 30.01.2008 r. przeprowadzono kontrolę realizacji wniosków lokatorów przez ZNM Sp.
z o.o.
W zakresie funkcjonowania urzędu:
1. Ogłoszono nabór na stanowiska: Młodszego referenta ds. organizacyjno-kadrowych, Młodszego referenta ds.
wymiaru podatków lokalnych oraz Młodszego referenta ds. informacji turystycznej i marketingu. 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 stanowiska do dnia 29 stycznia 2008 r. wpłynęło:
12 ofert na stanowisko Młodszego referenta ds. organizacyjno-kadrowych, w tym
5 ofert spełniło formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,
9 ofert na stanowisko Młodszego referenta ds. wymiaru podatków lokalnych, w tym
4 oferty spełniło formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Po rozmowie kwalifikacyjnej z poszczególnymi kandydatami na stanowisko Młodszego referenta ds.
organizacyjno-kadrowych, Komisja rekrutacyjna przydzieliła największą ilość punktów p. Monice Poliwka zam.
Niekursko
ale
kandydatka
złożyła
rezygnację.
W
wyniku
zakończenia
procedury
naboru
na
stanowisko
Młodszego
referenta
ds. organizacyjno-kadrowych zatrudniona została p. Katarzyna Mazurek, która jako druga uzyskała największą
ilość punktów. Na stanowisko Młodszego referenta ds. wymiaru podatków lokalnych zatrudniona została p.
Elwira Jędrzejczak, która uzyskała największa ilość punktów.
Na
stanowisko
Młodszego
referenta
ds.
informacji
turystycznej
i
marketingu
do
20 lutego 2008 r. złożono 6 ofert.
2. W okresie od 17 grudnia 2007 r. do 17 marca 2008 r. w ramach umowy na zorganizowanie stażu dla
bezrobotnych, zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim, staż odbywa 6 osób, w tym w
Urzędzie
Miasta
i
Gminy
–
3
stażystów,
1
w
Gminnym
Centrum
Informacji,
1
w
Bibliotece
Publicznej
oraz
1 w świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim.

Wzorem poprzednich okresów PUP
i US przychylił się do
wniosku Burmistrza
i przeszkolił 2 stażystów do obsługi punktu informacyjnego Urzędu Skarbowego, który zlokalizowany jest w
lokalu
przy
ul.
Rynek
1
(wejście
od
strony
ul.
Sikorskiego).
W punkcie można uzyskać informacje dotyczące prawidłowego wypełniania zeznań podatkowych lub złożyć
formularz
zeznania
podatkowego
za
2007
rok.
Zapraszamy
w godzinach:
- poniedziałek - środa 700 - 1500
- czwartek - 730-1600
- piątek - 730 -1500
3. W okresie od 14.01- 08.02 br. w Urzędzie odbyło praktykę 2 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Złocieńcu,
w
tym
1
osoba
z
Technikum
Ekonomicznego
i 1 z Technikum Ochrony Środowiska. Obecnie od 20.02 – 12.03.2008 r. praktykę odbywa student socjologii
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie.
4. Wystąpiłam z wnioskiem do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie o nadanie uprawnień dla p.
Małgorzaty Gozdek do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w systemie Platformy Wyborczej w
związku
z
przeprowadzonymi
wyborami
na
okres
od 20 lutego 2008 r. do 31 października 2010.
5. Na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne od dnia 1 maja 2008 r. wszystkie urzędy administracji publicznej zostały zobowiązane do
przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Nasza Gmina udostępniła taką usługę już w początkowych
miesiącach roku 2007. W celu skorzystania z możliwości komunikacji z urzędem, drogą elektroniczną,
niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez obie strony - petenta oraz urząd.
Oprócz możliwości wysyłania korespondencji "podpisanej cyfrowo" na adres czaplinek@czaplinek.pl.
zapraszamy również do skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, która znajduje się pod adresem
http://esp.czaplinek.pl.
Zamieściliśmy
tam
10
gotowych,
najczęściej
wykorzystywanych
formularzy.
W
miarę
upływu
czasu
i rosnących potrzeb naszych petentów będziemy zwiększać ilość przygotowanych formularzy. Mamy nadzieję,
że
uruchomione
usługi
ułatwią
Państwu
załatwianie
spraw
w Urzędzie.
6. Zgłoszono na piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej zastrzeżenia do niektórych wniosków pokontrolnych
dot. przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Czaplinek za lata 2003-2006, z
prośbą o ponowne ich przeanalizowanie i uwzględnienie wyjaśnienia. Ponadto udzielono odpowiedzi na
zalecenia pokontrolne. W związku z w/w. kontrolą Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wydał
postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia dyscypliny finansów
publicznych wobec Zastępcy Burmistrza w kadencji 2003-2006.
7. W okresie od 14 - 22.02 br. przedstawicielka Wydziału Finansów i Budżetu Delegatury ZUW w Koszalinie
przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie: realizacji dochodów Skarbu Państwa w 2007 r., prowadzenia
ewidencji księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w 2007 r., terminowości przekazywania
sprawozdań kwartalnych i rocznych, wykorzystania dotacji celowych na zadania własne i zlecone.
W dniu 22.02. br. kontrolujący podsumował kontrolę w obecności Zastępcy Burmistrza
i Skarbnika Gminy.
Złożono gratulacje:
Po rocznej przerwie na poprzednie stanowisko – Dyrektora Oddziału PZU SA w Szczecinie powrócił p. Bogdan
Kosiński.
Od 9 stycznia br. funkcję Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w
Szczecinie pełni p. Henryk Cegiełka.

Funkcję Prezesa ARiMR w Warszawie pełni Dariusz Wojtasik, Prezesa ANR – Wojciech Kuźmiński, Prezesem
KRUS został Roman Kwaśnicki.
Wszystkim Panom przesłałam życzenia z okazji objęcia zaszczytnych funkcji.
Inne:
1.

W dniu 25 stycznia br.
z okazji jubileuszu 90 urodzin.

Zastępca

Burmistrza

złożył

gratulacje

Pani

Piskozub

Stanisławie

W dniu 1 lutego br. z Sekretarzem Gminy złożyłyśmy gratulacje 90 letniej jubilatce Pani Oldze Krogulskiej wieloletniej mieszkance Czaplinka.
2.

26.01.2008 r. uczestniczyłam w studniówce uczniów Zespołu Szkół w Czaplinku
w Balu Charytatywnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dziecko - Rodzina - Dom.

oraz

3. W dniu 28 stycznia br. uczestniczyłam w Odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim
a Sekretarz uczestniczyła w konferencji dot. pozyskiwania inwestorów strategicznych, która odbyła się w
Szczecinie.
4. W dniu 2 lutego 2008 r. z Sekretarzem Gminy jako organizatorzy uroczystości uczestniczyłyśmy w II Koncercie
Noworocznym oraz w Balu Karnawałowym Seniora. Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady za udział
w Koncercie i Balu.
5.

W dniu 6 lutego 2008 r. z Zastępcą Skarbnika uczestniczyłam w szkoleniu nt. zasad przeprowadzania
kontroli
przez
Regionalną
Izbę
Obrachunkową,
która
odbyła
się
w Szczecinie.

6. 07 lutego br. spotkałam się z Komendantem Komisariatu Policji w Czaplinku nt. podjętych działań
prewencyjnych oraz uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarządu Nieruchomościami Miejskimi
Sp. z o.o. w Czaplinku.
7. 08 lutego br. uczestniczyłam w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa
Zachodniopomorskiego w Tucznie, gdzie m.in. wicemarszałek W. Husejko przedstawił projekt podziału
środków w ramach RPO.
8.

W dniu 14 lutego br. złożyłam wniosek i przedstawiłam problem
w Koszalinie nt. gospodarowania gruntami ANR i funkcjonowania pogotowia.

w

Biurze

Poselskim

9. W dniu 18 lutego br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Świdwinie w uroczystościach pogrzebowych lotników.
10. 20 lutego spotkałam się z Komendantem Komisariatu Policji w Czaplinku w sprawach organizacyjnych
Z przedstawicielem firmy EPA omawiałam temat budowy masztu do pomiaru wiatru.
11. W dniu 25 lutego br. spotkałam się z Burmistrzem Jastrowia w sprawach gospodarczych.
12. Informuję, że w dniu 11 marca br. w godz. od 1400 – 1600 w sali narad Urzędu mieszkańcy znajdujący się w
trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać nieodpłatnie z usług prawnych radcy prawnego Urzędu.
13. W trakcie 4 już czatu z mieszkańcami w czasie 2 godz. udzieliłam odpowiedzi dla 39 osób
na 45 pytania. Na pozostałe pytania odpowiedź została umieszczona na stronie
internetowej.
14. Przyjęłam 29 mieszkańców, którzy zgłosili 37 spraw, zastępca burmistrza przyjął 10 mieszkańców, którzy
zgłosili 7 spraw do rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik

