INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 28 lutego 2008 r. do 29 marca 2008 r.

W okresie między Sesjami wydałam 9 zarządzeń:
1. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
Młodszego referenta ds. informacji turystycznej i marketingu;
2. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
5. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Czaplinek w 2008 r.;
6. w sprawie ustalenia zasad dofinansowywania przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
wycieczek szkolnych z rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta i Gminy
w Czaplinku. Wnioski o dopłatę do wycieczki można składać do dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku;
7. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania ustnych przetargów na
zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek;
8. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2007
rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury
za 2007 rok,
9. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ; dot. zmiany numeru
nieruchomości.

W okresie od 28 lutego 2008 r. do 29 marca 2008 r. zrealizowane zostały następujące
działania:

W zakresie inwestycji:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Łąka
Wykonawca robót firma „Sanitech” z Gorzowa Wielkopolskiego przystąpiła do wykonania
sieci wodno-kanalizacyjnej 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.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Drahimek
Wykonawca zakończył układanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do
budynków oraz uruchomieniem przepompowni ścieków. Do stanu pierwotnego przywracana
jest nawierzchnia drogowa. Termin zakończenia i uruchomienia zadania planowany jest do
31.03.2008 r. Wykonawca kompletuje dokumenty odbiorowe i przygotowuje zadanie do
odbioru. Porządkowany jest stan formalno-prawny w związku ze zmianą częściową trasy sieci
wod.-kan. na odcinku 250mb. Na wniosek wykonawcy robót zmieniony został termin
zakończenia zadania na dzień 30.04.2008r. z uwagi na zmiany projektowe trasy sieci wod.kan., potrzebę zmiany projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

Wykonawca pismem z dnia 27.02.2008r. wystąpił również z wnioskiem o zmianę wartości
umownej realizowanego zadania z tytułu zmiany stawki podatku VAT z 7% na 22% od dnia
01.01.2008r. do robót budowlano-montażowych wykonanych po tym dniu. Kwota netto
pozostałaby w dotychczasowej wysokości, natomiast brutto uległaby zwiększeniu o różnicę
w wysokości stawki podatkowej, co z robotami zmian projektowych stanowi kwotę
120.000zł.
Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości Żerdno 13
Przygotowano dokumentację przetargową. W dniu 17.03.br. ogłoszono przetarg
nieograniczony z terminem składania ofert na dzień 07.04.2008r. Zakładany termin
wykonania zadania w okresie 45 dni od dnia podpisania umowy.
Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej – etap II, Rzecznej i Pilskiej
Ogłoszono zbieranie ofert na stronie internetowej Urzędu na opracowanie projektów
budowlanych branży drogowej. Wpłynęło po 2 oferty na drogę w ul. Wąskiej i Pilskiej
i 1 oferta na drogę w ul. Rzecznej. Najbardziej korzystnymi ofertami, które zostały przyjęte
przez Gminę, są:
- na ul. Wąską i Pilską – oferta Pani Anny Rejman z Drawska Pom. za kwotę 3.500 zł brutto
za każde zadanie,
- na ul. Rzeczną – oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „DACH” Sp. z o.o.
z Koszalina za kwotę 9.150,00 zł brutto.
W dniu 27.03.br zostały zawarte umowy z wykonawcami na opracowanie projektów
budowlanych z terminem realizacji do 30.08.2008r.
Budowa dróg na Osiedlu „Wiejska”
Dokonano zaktualizowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót drogowych pod kątem zetapowania robót
i przygotowania dokumentacji przetargowej.
Aktualizowana jest także dokumentacja budowlana oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej
z dojazdami. Budowa dróg będzie realizowana z chodnikami, terenami zielonymi i skarpami
oraz oświetleniem ulicznym. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja przetargowa na
wybór wykonawcy robót.
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i w m. Kluczewo do jeziora
Trwają prace projektowe z terminem wykonania do 31.03.2008r. Po wykonaniu dokumentacji
budowlanej wdrożone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót
drogowych oraz dokonane zostanie zgłoszenie wykonania robót do Starostwa Powiatowego.
Zostały podpisane przez Gminę Czaplinek i przesłane do Urzędu Marszałkowskiego umowy
o dofinansowanie zadania z FOGR w kwocie 140.000zł na drogę do m. Wrześnica
i w kwocie 39.900zł na drogę w m. Kluczewo.
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. Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 17.03.2008r. odbyło się
z inicjatywy Burmistrza spotkanie konsultacyjne z udziałem radnych z Komisji Rozwoju
Gospodarczego i osób ze środowiska żeglarskiego, dotyczące możliwości zmiany posiadanej
koncepcji poprzez umniejszenie zakresu rzeczowego.
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Ustalono potrzebę wykonania badań geologicznych i batymetrycznych części jeziora
planowanego do budowy obiektów inżynierii wodnej oraz programu funkcjonalnoużytkowego w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania.
Budowa pomostu w Starym Drawsku
Wykonana dokumentacja budowlana jest na etapie pozyskiwania decyzji o inwestycji celu
publicznego i o uwarunkowaniach środowiskowych. Postanowieniem Wojewody Gmina
Czaplinek zobowiązana została do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.
Po uzyskaniu decyzji złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Złożony
został wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę pomostu.
Termomodernizacja SP Czaplinek
Przygotowany został zakres rzeczowy robót, przedmiary robót i kosztorys inwestorski.
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego dla zadania poniżej 14.000 euro.
Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Górnej
Roboty budowlano-montażowe zostały wykonane na zlecenie Banku. Po doprowadzeniu
terenu do stanu pierwotnego (struktury nawierzchni drogi) i zawarciu umowy pomiędzy
Gminą a Bankiem nastąpi realizacja zobowiązania finansowego przez Gminę.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska
Dokonano aktualizacji zakresu rzeczowego robót planowanych do wykonania w ramach III
etapu, przygotowano kosztorys inwestorski i przedmiary robót.
Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego
W dniu 27.03.br został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji
deszczowej odprowadzającej sieci opadowe z budynku przy ul. Sikorskiego 22.
Termin zbierania ofert upływa dnia 17.04.2008r.
Budowa kanalizacji w ul. Rzecznej
Wykonawca prac projektowych branży drogowej na budowę drogi w ul. Rzecznej w zakresie
swoich obowiązków ma również zaprojektowanie kanalizacji sieci deszczowej w części
ul. Rzecznej, w tym samym terminie (tj. do 30.08.2008r.)
Boiska wielofunkcyjne:
1. Realizując priorytetowe działania Rządu RP określone w expose Premiera Donalda Tuska,
a także zadania Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie rozbudowy ogólnodostępnej
infrastruktury sportowej na terenie całego kraju, Ministerstwo Sportu i Turystyki
opracowało modelowy projekt kompleksu sportowo rekreacyjnego. W ramach projektu
powstaną kompleksy dwóch boisk – boisko piłkarskie (o wymiarach 30 x 62 m,
ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości 5 m) oraz boisko
wielofunkcyjne (o wymiarach 18 x 32 m ogrodzone do wysokości 4 m). Wymagana
warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi ok. 3.500 m2. Na tym terenie planuje
się także budowę budynku sanitarno-szatniowego i ewentualnie placu zabaw.
Wstępny koszt budowy kompleksu wynosi około 1.000.000,00 zł. Zadanie
dofinansowywane będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości do
333 tys. zł. (nie więcej niż 33 % wartości kosztorysowej).
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Pozostałe koszty pokryją Urzędy Marszałkowskie (w 1/3) i jednostki samorządu
terytorialnego (również w 1/3) uczestniczące w programie. W bieżącym roku
Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na program kwotę 180 mln złotych.
Do realizacji w roku 2008 z terenu województwa zachodniopomorskiego Marszałek
Norbert Obrycki zaproponował 40 boisk z ok. 100, które zostały zgłoszone przez Gminy
i Powiaty.
Gmina Czaplinek poczyni starania o uwzględnienie w ramach Programu realizacji
w roku 2009 budowy kompleksu boisk przy hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku.
Jest to jedyna lokalizacja spełniająca wszystkie wymogi zakwalifikowania do Programu.
Warunkiem koniecznym będzie ujęcie kosztów realizacji zadania w budżecie Gminy
Czaplinek.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie zadań w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek
samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej”. W ramach programu
można uzyskać wsparcie w zakresie „małych inwestycji i remontów” polegających na
modernizacji, remoncie lub budowie obiektów sportowych. Dofinansowanie może
wynieść maksymalnie 50% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż
20.000 zł. Z terenu Gminy Czaplinek rozpatrywana jest możliwość zgłoszenia do
Programu zadania polegającego na modernizacji boiska do koszykówki na Osiedlu
Wieszczów w Czaplinku, zlokalizowanego przy ul. Staszica. Termin składania wniosków
upływa w dniu 14 kwietnia 2008 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
przeznacza na realizację Programu w 2008 roku kwotę 400.000 zł.
W zakresie podatków:
1. Wydano 35 zaświadczeń w sprawie podatków tj.25 o wielkości o wielkości gospodarstwa
rolnego i dochodzie oraz 10 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej na kwotę
1.545,80zł, natomiast w 2 przypadkach umorzono postępowanie w sprawie umorzenia
jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości na dzień złożenia wniosku.
3. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od
nieruchomości.
4. Załatwiono 3 wnioski w sprawie zwolnienia z podatku rolnego z tytułu nabycia lub
powiększenia gospodarstwa rolnego, w tym: 1 pozytywnie i 2 odmownie.
5. Wystawiono i przesłano do właściwych urzędów skarbowych 42 tytuły wykonawcze na
podatki na kwotę 17.205,00zł.
6. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej I raty podatków i obecnie trwa księgowanie wpłat
dokonanych w pierwszym kwartale.
7. Wysłano wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości jezior płynących na kwotę 11.411 zł.
8. W związku z pozytywnym dla Gminy wyrokiem NSA w sprawie opodatkowania stacji
transformatorowych jako budowli na wezwanie organu podatnik dokonał korekt deklaracji
w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2006-2008 i uiścił kwotę 72.489 zł łącznie
z odsetkami za zwłokę.
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W zakresie gospodarki gruntami:
1. W dniu 18 marca odbył się drugi ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych
w Czaplinku przy ul. Wiejskiej:
- działka ozn. nr 361 o pow. 0,0990 ha
cena wywoławcza: 28.800,00 zł (netto)
cena osiągnięta w przetargu: 35.200,00 zł (netto)
- działka ozn. 359 o pow. 0,1000 ha
cena wywoławcza: 30.400,00 zł (netto)
cena osiągnięta w przetargu: 32.000,00 zł (netto)
- działka ozn. nr 358 o pow. 0,1442 ha
cena wywoławcza: 43.900,00 zł (netto)
cena osiągnięta w przetargu: 45.000,00 zł (netto)
2. Został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości:
- położonej w miejscowości Piaseczno oznaczonej jako działka nr 85/2 o pow. 0,0900
ha, cena wywoławcza: 24.300,00 zł,
- położonej w miejscowości Broczyno oznaczonej jako działka nr 365/1 o pow. 0,4600
ha cena wywoławcza: 3.500,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00.
3. W dniu 14 marca 2008 r. zawarto umowę dotyczącą dzierżawy placu przy
ul. Kochanowskiego i Słowackiego na okres jednego dnia 19.03.2008 r. pod
zlokalizowanie cyrku.
4. Zatwierdzono podział działki nr 288/37 położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 13.
Podjęte czynności prawne mają na celu załatwienie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej
Wałecka 13, dotyczącego uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez
odłączenie od wspólnoty lokalu na rzecz Gminy.
5. Ponownie zostały podjęte działania zmierzające do przeprowadzenia remontu i adaptacji
pomieszczeń po byłych klasach Szkoły Podstawowej w Prosinku. Wystąpiłam z pismem
do najemcy – emeryta oświaty o udostępnienie korytarza i schodów dla ZNM Spółka
z o.o. i osobom przez niego wskazanym w celu przeprowadzenia prac remontowych.
Korytarz i schody są bezprawnie zajmowane przez w/w najemcę. W przypadku nie
udostępnienia Zarządowi Nieruchomościami Miejskimi lub wskazanym przez niego
osobom będę zmuszona wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem.
6. Wydano decyzję w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
gruntu w prawo własności:
- działki ozn. nr 265/1 o pow. 0,0091 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Chrobrego,
w obrębie ewidencyjnym 03. Po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% opłata
z tytułu przekształcenia wyniosła 49,00 zł,
- działki ozn. nr 412/31 o pow. 0,0018 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Górnej,
w obrębie ewidencyjnym 03. Opłata z tytułu przekształcenia wyniosła 440,00 zł,
- działki ozn. nr 14 o pow. 0,0605 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Mazurskiej,
w obrębie ewidencyjnym 03. Po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% opłata
z tytułu przekształcenia wyniosła 587,00 zł.
7. Właściciel gospodarstwa rolnego znajdującego się na wyspie Bielawie złożył wniosek
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste pozostałej części Wyspy Bielawa, na której
jest gotowy przeprowadzić wszelkie prace porządkowe.
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W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej:
1. W dniu 04.03.2008r. z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska uczestniczyłam w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
a 18 marca br. uczestniczyliśmy w spotkaniu udziałowców, które odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Świdwinie. Podczas spotkania uzgodniono niezbędne zmiany w umowie
Spółki m.in. dot. zmian PKD, zmiany w nazwie ( siedziba w Wardyniu Górnym a nie
w Świdwinie), zapis o zwiększeniu kapitału Spółki bez konieczności udziału Notariusza.
2. Komisja Mieszkaniowa ustaliła i opublikowała nową listę przydziału mieszkań
komunalnych. Z listą można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku oraz
w gablotach na terenie miasta. Odwołania od listy przydziału mieszkań komunalnych
można składać do 7 kwietnia br. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy. Osoby
odwołujące się będą przyjmowane indywidualnie przez Komisję Mieszkaniową w dniu
8 kwietnia br. od godz. 1600 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.
3. Gmina zakupiła mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych dla terenu
obejmującego planowany przebieg obwodnicy dla miasta Czaplinka. Mapy te zostały
przekazane do Wydziału Planowania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z prośbą
o podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy
obwodnicy dla drogi Nr 163 we współpracy z Politechniką Koszalińską.
4. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 20 osób w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Czaplinku na okres od 04.03.2008r do 31.08.2008r., do utrzymania zieleni
miejskiej, porządkowania miasta i gminy oraz prac remontowych w infrastrukturze
komunalnej.
5. Obecnie w ramach prac społecznie użytecznych na terenie miasta i sołectw gminy
Czaplinek pracuje 102 osoby.
6. Z budżetu Gminy Czaplinek wyasygnowana została kwota w wys. do 15 000 zł na zakup
materiałów do wykonana remontu lokalu mieszkalnego ( po pożarze ) w m. Czarne Małe
Najemca lokalu mieszkalnego remont wykona we własnym zakresie.
7. W związku z interpelacją zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27.02.2008 r.
wystąpiłam z wnioskiem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
w sprawie likwidacji zastoiska wody przy skrzyżowaniu ul. Wałeckiej z ul. Bydgoską,
oraz z prośbą o rozwiązanie problemu pojazdów parkujących w pasie zieleni przy
ul. Wałeckiej 73.
8. Wniosek zgłoszony na Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku w dniu 27.02.2008 r. w sprawie
remontu drogi Czaplinek – Nowe Kaleńsko, został przekazany do Zarządu Dróg
Powiatowych w Drawsku Pomorskim.
9. W związku z wnioskiem zgłoszonym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27.02.2008 r. oraz
licznymi prośbami mieszkańców w sprawie dokonania naprawy uszkodzonej drogi
gruntowej od firmy stolarskiej „Kacper” w kierunku lotniska w Broczynie, wystąpiłam
z prośbą o poprawę stanu nawierzchni do właścicieli drogi, a w części należącej do Gminy
poczynimy starania zmierzające do poprawy stanu nawierzchni tej drogi.
10. W związku z interpelacją zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku w dniu
27.02.2008 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Siemczyno,
wystąpiłam do Rejonu Dróg Krajowych w Szczecinku z prośbą o zamontowanie
dodatkowej barierki ochronnej w m. Siemczyno przy drodze krajowej nr 20. Jednocześnie
zwróciłam się z prośbą o dokonanie lustracji obiektów budowlanych położonych
w m. Siemczyno przy drodze krajowej nr 20.
11. W dniu 13.03.2008r. została usunięta ostatecznie awaria magistrali wodociągowej przy
skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wałeckiej.
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12. Przygotowano raport o stanie sieci dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
krajowych) na terenie Gminy Czaplinek, który będzie przedmiotem obrad najbliższej Sesji
Rady Miejskiej.
13. Departament Dystrybucji Wydział zarządzania majątkiem sieciowym ENERGAOPERATOR SA Gdańsk zwrócił się z zapytaniem dot. lokalizacji na terenie Gminy farm
wiatrowych.
Dane są niezbędne do planowania dalszego rozwoju sieci elektroenergetycznych. Gmina
przedstawi również potrzeby w zakresie większej mocy energetycznej w rejonie
ul. Poznańskiej, Pławieńskiej, Kolejowej niezbędnej naszym przedsiębiorcom.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 12 marca 2008 r. zostały wysłane pisma do Telefonii Komórkowych z prośbą
o przesłanie informacji na temat stacji bazowych zlokalizowanych na terenie miasta
i gminy Czaplinek oraz przesłanie ostatnich wyników pomiarów pól
elektromagnetycznych emitowanych przez stacje.
Informacja ta niezbędna jest do ustalenia przez Radę Miejską w Czaplinku miejscowości,
w których można pobierać opłatę miejscową, w myśl przepisów ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
2. W okresie od 01.01.2008 r. – 28.03.2008 r. wpłynęło 7 wniosków o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
a) rozbudowa i przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w obrębie Szkoły
Podstawowej w Czaplinku,
b) przebudowa drogi wewnętrznej w Kluczewie,
c) przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Siemczyno,
d) remont mostu w ciągu drogi powiatowej – ul. Jagiellońskiej w Czaplinku,
e) przebudowa i rozbudowa Zakładu Przemysłu Drzewnego w Czaplinku,
f) budowa przystani żeglarskiej na jez. Drawsko w m. Stare Drawsko,
g) budowa suszarni i silosów zbożowych dla Gospodarstwa Rolnego w Drahimku.
3. W dniu 17 marca 2008 r. firma AGRI-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dawniej
PRIMA) przedłożyła Burmistrzowi, zgodnie z najnowszą ustawą o nawozach
i nawożeniu, kopię planu nawożenia dla fermy w Byszkowie na 2008 r. wraz z pozytywną
opinią do planu wydaną przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Koszalinie.
Przedkładając do zaopiniowania Okręgowej Stacji plan firma Agri-Plus musiała dołączyć
aktualne wyniki badań gleb z użytków rolnych w gospodarstwie i nawozu naturalnego tj.:
• oznaczenie w glebie odczynu (pH) oraz zawartości przyswajalnych składników
pokarmowych roślin (fosforu, potasu i magnezu);
• oznaczenie w glebie zawartości azotu mineralnego (N-NH4 i N-NO3);
• wyniki analizy nawozu naturalnego, w którym należy oznaczyć zawartość azotu,
fosforu, potasu i magnezu.
Plan nawożenia wraz z wynikami badań dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Czaplinku w pokoju nr 4.
4. Trwa 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
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Dotychczas zinwentaryzowano na terenie miasta i gminy Czaplinek ok. 33 000 m2
wyrobów zawierających azbest. Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska przedkładana jest, co
roku, przez Burmistrza do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
5. 21 marca br. do Urzędu wpłynęło pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
dot. ograniczenia szkód powodowanych przez bobry na obszarze Gminy Czaplinek.
Z pisma wynika, że redukcja liczebności bobra, podobnie jak kormorana czarnego może
odbywać się:
• po uzyskaniu zezwolenia ministra właściwego ds. środowiska, jeżeli zezwolenie
dotyczy obszaru wykraczającego poza granice jednego województwa lub jeżeli ma to
związek z działaniami podejmowanymi przez ministra właściwego do spraw
środowiska, w tym dotyczącymi realizacji krajowej strategii ochrony
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, programów ochrony
gatunków zagrożonych wyginięciem lub realizacji umów międzynarodowych,
• po uzyskaniu zezwolenia Wojewody – na terenie danego województwa,
• po podjęciu przez sejmik województwa uchwały mającej na celu ograniczenie
populacji zwierząt, stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia
i gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
Aby sejmik województwa mógł podjąć uchwałę mającą na celu ograniczenie populacji
bobrów, Gmina Czaplinek musi wykazać, że bobry stanowią dla gospodarki człowieka
zagrożenie nadzwyczajne. Poparciem powinna być informacja o skali wyrządzanych
przez ten gatunek szkód (ich liczba, częstotliwość, rodzaj, kosztowność) oraz szczegółowa
informacja o miejscu i czasie występowania szkód.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1. W dniu 01.03. br. z Komendantem Komendant Gminny OSP uczestniczyłam w zebraniu
sprawozdawczym OSP Machliny.
2. Wymieniono 4 okna w budynku OSP Kluczewo.
3. Wyposażono OSP Sikory w motopompę PO 5 o wydajności 800 l/min.
W zakresie remontów i utrzymania sal i świetlic wiejskich:
1. Zakończono II etap robót wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w m. Machliny.
2. Zakupiono podręczny sprzęt gaśniczy w celu wyposażenia świetlic wiejskich na terenie
Gminy.
3. Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów:
1) „Remont, budowa zaplecza sanitarnego i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnym
Wielkim”,
2) „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym”,
3) „Remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kluczewie – etap I”,
złożone w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego przeszły
pozytywnie formalny, techniczno-ekonomiczny i merytoryczny etap weryfikacji
wniosków, jednak nie mogą zostać przyjęte do realizacji z powodu wyczerpania środków
finansowych.
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W ramach konkursu złożonych zostało 96 wniosków z terenu woj.
zachodniopomorskiego, z czego 6 wniosków uzyskało dofinansowanie. Do podziału było
ok. 400.000 zł, z czego Gmina Czaplinek złożyła wnioski o dofinansowanie na kwotę
160.804 zł.

W zakresie melioracji wodnych szczegółowych:
1. Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych w m. Piaseczno.
2. Zlecono kontrolę cieków wodnych w sześciu obrębach Gminy Czaplinek, pod względem
zapór budowanych przez dzikie zwierzęta, oraz likwidację zastoisk wodnych na gruntach
rolnych i terenach zabudowanych.
W zakresie projektów:
1. Wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną LOT Czaplinek przygotowano i złożono
ofertę do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja
imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym promujących walory turystyczne i krajoznawcze Województwa
Zachodniopomorskiego”.
Ubiegamy się o dofinansowanie imprezy pn. „Święto wody i ryby” promującej walory
jez. Drawsko, która odbędzie się w dniach 9-10 sierpnia br. Całość zadania – 20.147 zł,
kwota wnioskowana 11.357 zł.
2. Złożono wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wydanie informatora pt.
„Czaplinek miastem partnerskim” w nakładzie 4 tys. egzemplarzy –
2 tys. w języku polskim i 2 tys. w języku niemieckim. Całość zadania – 31.300 zł,
wnioskowana kwota 22.800 zł.
3. Złożono wniosek do programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami”
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu
samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość projektu 160 tys.
zł, wnioskowana kwota – 104 tys. zł.
4. Przygotowywany jest wniosek do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Promocja rozwoju Miasta
i Gminy Czaplinek” polegającego na: opracowaniu strategii promocji, przeprowadzeniu
akcji promujących rozwój, przeprowadzeniu cyklu seminariów dotyczących promocji,
promocji gminy na imprezach targowych oraz przygotowaniu wydawnictw
promocyjnych. W przypadku dofinansowania projekt będzie realizowany w latach
2009-2011. Wartość projektu 1 mln 100 tys. zł, wnioskowana kwota 935 tys. zł.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. 27 lutego br. dla organizacji pozarządowych został ogłoszony otwarty konkurs ofert na
zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego osobom starszym w 2008 r.”. Oferty, w tej
edycji, na to zadanie składano do 28 marca br. Wpłynęła jedna oferta złożona przez
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim.
2. 4 marca br. uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami sportowych organizacji
pozarządowych oraz Dyrektorem CzOKSiR. Spotkanie dotyczyło wysokości opłat oraz
form wykorzystania hali widowiskowo-sportowej przez organizacje pozarządowe
prowadzące bezpłatną działalność sportową.
3. Wystąpiono z zapytaniem do biur rachunkowych o możliwość prowadzenia księgowości
organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Czaplinek, szczególnie tym, które ubiegają
się o dotacje z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych. Na oferty oczekujemy do
4 kwietnia br.
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W zakresie promocji, kultury i turystyki:
1. W związku z obchodami 63 rocznicy powrotu polskości na Pomorze Zachodnie
2 marca br. o godz. 18.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się
uroczysta msza święta z udziałem poczt sztandarowych Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych oraz Ochotniczej Staży Pożarnej Gminy Czaplinek. Po
mszy w sali widowiskowej CzOKSiR z uroczystym recitalem wystąpił Przemysław
Kucharski oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drawska Pomorskiego. 3 marca odbyły się
uroczystości na Cmentarzu Komunalnym. w których udział wzięli min. radni, delegacje
zakładów pracy, stowarzyszeń oraz czaplineckie szkoły i przedszkola. Obchodom
rocznicowym asystowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Mirosławca.
Historię wydarzeń przedstawił Pan Janusz Kowalczyk. Następnie ksiądz proboszcz
Kazimierz Chudzicki odmówił modlitwę za poległych, a wojsko przeprowadziło Apel
Poległych. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem.
2. 9 marca br. Klub Morsa z Koszalina przy współpracy z Gminą Czaplinek zorganizował
zimową kąpiel dla morsów. Kilkunastoosobowa grupa sympatyków zimnej
wody spotkała się na plaży miejskiej nad jeziorem Drawsko. Nad bezpieczeństwem
uczestników czuwała czaplinecka Ochotnicza Straż Pożarna.
3. 15 marca br. na czaplineckim deptaku odbył się II Jarmark Wielkanocny. Wśród stoisk
handlowych ze świątecznymi produktami znalazły się również stoiska Szkół
Podstawowych z Czaplinka, Broczyna i Kluczewa oraz stoisko Gimnazjum. Zebrane
fundusze szkoły przeznaczyły na wycieczki szkolne. Również pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Czaplinku już po raz kolejny z własnej inicjatywy przygotowali stoisko
z domowymi wypiekami, kartami świątecznymi. Dochód ze sprzedaży tych wyrobów
w wysokości 283,36 zł został przeznaczony na Fundusz Wycieczkowy Dzieci ze szkół
gminnych. Tradycyjnie w fontannie zaprezentowany został ogromny kosz wielkanocny
z pisankami oraz palmami przygotowanymi przez 5 sołectw – Broczyno, Drahimek,
Kluczewo, Sikory i Trzciniec. Atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych
podkreślały również zwierzęta prezentowane wokół kosza. Wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację Jarmarku serdecznie dziękuję.
4. W dniu 18 marca br. z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyłam
w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które odbyło się
w Świdwinie a Sekretarz Gminy uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, które odbyło się w Drawsku Pomorskim.
5. Przygotowano pismo do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
o przekazanie Gminie Czaplinek kamizelek i opasek odblaskowych zwiększających
bezpieczeństwo rowerzystów na drogach.
6. 29 marca br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej CzOKSiR odbędzie się impreza pt.
„Marzec miesiącem kobiet”. W programie występ zespołu tanecznego „Feeling”
ze Szczecina, karaoke, poczęstunek. Serdecznie zapraszamy.

W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 7-8 marca br. sześcioosobowa delegacja Gminy Czaplinek uczestniczyła
w uroczystym pożegnaniu Burmistrza Gminy partnerskiej Pana Heino Schütta odchodzącego
na zasłużoną emeryturę. Nowym Burmistrzem Marlow został Pan Norbert Schüler.

W zakresie oświaty:
1. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Szkoły
Podstawowej w Machlinach z dniem 31 sierpnia 2008 r.
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2. Ponieważ Gmina nie otrzymała jeszcze środków finansowych na wypłatę stypendiów
szkolnych, ponownie zakupiono 12 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do
szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, którym zakupiono bilety spełniają kryteria ustawy
„o pomocy społecznej”.
3. 11 kwietnia br. planowane jest posiedzenie I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Czaplinku. Na sesji młodzi radni odbiorą zaświadczenia o wyborze na radnego
i złożą ślubowanie.
4. Gmina Czaplinek wspólnie z gminami: Drawsko Pom., Kalisz Pomorski, Ostrowice,
złożyła wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Pracy w
Szczecinie
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zadania „ Ogniska
przedszkolne na wsi”. Przy pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu planujemy utworzyć
pięciogodzinne, bezpłatne oddziały przedszkolne w miejscowościach, które posiadają
odpowiednią bazę lokalową (świetlice z WC) i prognozy demograficzne wskazują na
potrzebną liczbę dzieci (minimum 12) w wieku 3, 4 i 5 lat.
5. W szkołach podstawowych i gimnazjum odbyły się eliminacje, na szczeblu szkolnym do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. 3 kwietnia odbędą się eliminacje
międzyszkolne w celu wyłonienia drużyny, która reprezentować będzie Gminę na
szczeblu powiatowym. Uczniowie Gimnazjum w Czaplinku współzawodniczyć będą
z uczniami Gimnazjum w Trzcińcu. Turniej składa się z dwóch części: teoretycznej
i praktycznej. Turniej organizowany jest m.in. przez Polski Związek Motorowy,
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji.
6. Dyrektorzy Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Czaplinku złożyli wspólny wniosek
o dofinansowanie zakupu i instalacji 2 zestawów do monitoringu wizyjnego: do Szkole
Podstawowej i Gimnazjum. Zestaw stanowi: 16 kamer + osprzęt + dodatkowy koszt
założenia sieci. Całkowity koszt zakupu i instalacji monitoringu, w tym wkład szkół oraz
wnioskowana kwota dotacji wynosi:
lp

Nazwa szkoły

Koszt
całkowity

Wkład własny szkoły

1.

SP w Czaplinku

33 667

22 388 (10 000 + koszty

29 848

kabla, listwy i montażu 12 388)
18 437 (10 000 + koszty
kabla, listwy i montażu 8437)

11 411

40 825

22 790

2

Gimnazjum
Razem

63 515

Wnioskowana
kwota o
dofinansowanie
11 379

We wrześniu 2007r. składaliśmy wniosek do Kuratorium Oświaty o dofinansowanie
monitoringu wizyjnego w tych dwóch szkołach: w SP Czaplinek – 8 kamer + koszt
założenia sieci oraz w Gimnazjum - 6 kamer + koszt założenia sieci. Koszt całkowity
zadania wynosił 28 000 zł., wkład własny Gminy miał wynieść – 5 600 zł., dotacja,
o którą ubiegaliśmy się - 22 400zł. Nie otrzymaliśmy dofinansowania. W maju 2008r.
ponownie będziemy ubiegać się o dofinansowanie tego zadania.
7. Przedsiębiorstwo PKS oddział w Złocieńcu zwróciło się z wnioskiem o interwencję
u właściciela drogi Czaplinek – Łysinin, o spowodowanie poprawy stanu tej drogi
z zastrzeżeniem, że jeżeli stan drogi nie ulegnie poprawie do września 2008 roku
zmuszeni będą zawiesić kurs autobusu na tej trasie (w trosce o bezpieczeństwo pasażerów
i kierowcy).
8. Właściciel Firmy PPHU „Iras” Pan Ireneusz Gacki zwrócił się z wnioskiem o zmianę
stawki za 1 km przewozu z 2,09 zł. do 3,00 zł. Zgodnie z zapisem umowy stawka za 1 km
przewozu może ulec zmianie, jeżeli średnia cena oleju napędowego na stacjach
benzynowych w Czaplinku wzrośnie lub zmaleje o 0,50 zł.
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Od dnia zawarcia umowy do 11.03.08r. średnia cena oleju napędowego wzrosła o 0,37 zł,
w związku z czym poprosiliśmy o opinię radcę prawnego. W opinii Pani Mecenas,
istnieje możliwość negocjacji ceny, jeżeli zachodzą okoliczności, których strony nie
mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Pan Gacki wyjaśnił, ze takimi
okolicznościami są m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników o ok. 17%,
wzrost cen usług naprawczych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych o ok. 20%, wzrost
zatrudnienia wymuszony przez nowe normy czasu pracy kierowców o 50%.
Drugim rozwiązaniem jest możliwość rozwiązania umowy za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem i ogłoszenie nowego przetargu na realizacje tego zadania.
Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w kwietniu br,
9. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Drawsku POM. poinformowała, że został
uruchomiony „Program Stypendiów Pomostowych 2008/2009” przeznaczonych dla
młodzieży wywodzącej się ze środowisk popegerowskich (maturzystów, którzy ukończyli
szkołę ponadgimnazjalną w 2008r. i spełniają określone w programie warunki m.in. średni
dochód netto na osobę w rodzinie 788 zł).
Roczne stypendium 3.800 zł ( w 10 ratach po 380 zł) przyznawane jest na okres
pierwszego roku dziennych studiów magisterskich. Druki są do odbioru w Urzędzie
Miasta i Gminy w Czaplinku, pokój Nr 4 lub w jednostce Gospodarczego zasobu ANR
w Drawsku Pom.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 42 wnioski dot. wydania zezwolenia na wycinkę drzew z zadrzewień
w tym 3 odmownie.
2. Wydano 6 zaświadczeń z zakresu rolnictwa w tym: 4 o okresie prowadzenia
gospodarstwa rolnego , 2 zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
3. Zatwierdzono dwa plany finansowo-rzeczowe sołectw tj. Broczyno i Pławno.
4. W dniu 17 marca 2008 r. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano
szkolenie rolnicze nt. „Płatności obszarowych i ONW”.
5. Wystąpiono do kół łowieckich o podanie informacji o osobach uprawnionych do
przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie obwodu
łowieckiego dzierżawionego przez koło łowieckie.
6. Trzech sołtysów z naszej gminy zgłosiło się do projektu „Europejska Akademia Sołtysów”
realizowanego przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Szczecinie. Główne i ważniejsze cele projektu to:
1) nauka pisania i realizacji projektów dotyczących naszych wsi oraz umiejętność
korzystania z osiągniętych celów,
2) wymiana doświadczeń,
3) aktywizacja mieszkańców wsi,
4) kształtowanie świadomości ekologicznej środowiska wiejskiego,
5) promowanie wsi poprzez pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
6) nabycie umiejętności integrowania i inspirowania środowiska lokalnego.
W zakresie kontroli gminnych jednostek organizacyjnych:
1. W dniach od 25 - 28.02.2008 r. przeprowadzono kontrolę finansowo - księgową
w Zakładzie Budżetowym Przedszkoli w Czaplinku za okres roku 2006 i 2007.
2. W dniach od 07.03.2008r. do 10.03.2008r. przeprowadzono kontrolę realizacji wniosków
lokatorów zamieszkałych przy ul. Górnej i Długiej.
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W zakresie wymiany dowodów osobistych:
Do 120 mieszkańców gminy wysłano pisma przypominające o obowiązku złożenia
dokumentów w celu wyrobienia dowodu osobistego. Do wyrobienia zostało jeszcze 92
dowody osobiste z tego 36 osób przebywa długotrwale za granicą.
W zakresie zdrowia i opieki społecznej :
1. W dniu 11 marca 2008 r. uczestniczyłam w prezentacji współdziałania jednostki
ratowniczo - gaśniczej PSP oraz zespołów ratownictwa medycznego nad jez. Wilczkowo.
Prezentacja miała na celu udowodnienie głównie Burmistrzowi Gminy Czaplinek, że
wprowadzona zmiana w Czaplinku nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia
mieszkańców. Po prezentacji odbyła się długa rozmowa z przedstawicielami Wojewody
na temat wdrożonego w życie planu ratownictwa medycznego w województwie
zachodniopomorskim na lata 2008-2013. Każda ze stron pozostała przy swoim
stanowisku. Wojewoda ma podjąć decyzje do 31 marca br.
2. Gmina Czaplinek w ramach współpracy z Gmina Barwice otrzymała kolejne dary
z Fundacji Duńskiej w postaci soków i dżemów. Dary przydzielone zostały dla
mieszkańców
sołectw Siemczyno, Głęboczek, Rzepowo, Piaseczno, Trzciniec
i Byszkowo.
Współpraca z Komisjami Rady:
Podczas posiedzeń komisji, szczególnie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki
omawiano sposób załatwienia zgłoszonych wniosków i problemów i m.in. ustalono, że
Gmina:
1. wykona ogrodzenie działki przy ul. Drahimskiej celem zabezpieczenia terenu przekazanego
w dzierżawę na budowę domu dla Agnieszki,
2. zleci wskazanie granic oraz ustalenie powierzchni zajętej działki będącej własnością osoby
fizycznej, a zajętej w części poprzez urobek z budowanej w 1998r. oczyszczalni
w Czaplinku,
3. w II półroczu br. rozważy możliwości finansowe przygotowania zmiany m.p.z.p. terenu
nad Jeziorem Czaplino oraz przygotowania projektu budowlanego na budowę dróg w tym
rejonie, a szczególnie ul. Żuławskiej,
4. podejmie rozmowy z nowymi właścicielami gospodarstwa w Łące (ANWIL) celem
uzyskania terenu na przygotowanie boiska wiejskiego i terenu pod budownictwo
komunalne wg projektu „Bezpieczne osiedle”,
5. po nabyciu części lokalu mieszkalnego (jeden pokój) oraz lokalu użytkowego od
właściciela byłego Kina wydzierżawi lokal użytkowy dotychczasowemu najemcy do roku
czasu, a następnie przeznaczy go na sprzedaż w drodze przetargu,
6. dokona podziału terenu nabytego od współwłaścicieli przy ul. Rzeźnickiej na 2 działki
i przeznaczy w br. do sprzedaży w drodze przetargu,
7. na terenach będących własnością Gminy przy ul. Pławieńskiej (za torami PKP)
w uzgodnieniu z Zarządem Słupskiej Strefy Ekonomicznej utworzy podstrefę SSE oraz
przygotuje projekt na uzbrojenie tych terenów (głównie wod-kan ul. Pławieńska) celem
ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO. Wystąpiono do przedsiębiorców głównie
z tego rejonu z zapytaniem czy są zainteresowani nabyciem gruntów na inwestycje,
8. wyceni niezbędną wielkość działki na plażę nad Jeziorem Drawsko w rejonie Siemczyna
i przeprowadzi negocjacje z właścicielem gruntu.
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Złożono gratulacje:
Stanowisko Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Szczecinie pełni p. Iwona Stępień – Pilipczuk, natomiast stanowisko Zastępcy Dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie – p. Andrzej
Zubrzycki. Funkcję Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Województwa Zachodniopomorskiego objął p. Jacek Chrzanowski.
Wyżej wymienionym przesłałam życzenia w związku z objęciem zaszczytnych stanowisk.
Inne:
1. W dniu 28 lutego br. uczestniczyłam w zebraniu Grupy Członkowskiej PBS
w Czaplinku.
Sekretarz Gminy z Kierownikiem Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
uczestniczyła w szkoleniu nt. kontakty z mediami w działalności rzeczników prasowych.
2. W dniu 01.03.2008r. z Sekretarzem uczestniczyłam w nagraniu TVP 3 Szczecin dla
programu TeleKurier nt. projektów finansowanych przez tajemniczego sponsora.
3. W dniu 12 marca br. Oraz 26.03.08r. spotkałam się z Komendantem Komisariatu Policji
w Czaplinku w sprawie podejmowanych działań przez policję w zakresie poprawy
bezpieczeństwa szczególnie na terenie miasta. Omówiono formę korzystania
z pomieszczenia na obsługę fotoradaru.
4. Podczas posiedzenia RN 12.03.08r. zapoznałam się z wynikami kontroli spółki.
5. W dniu 14 marca br. pracownicy urzędu i kierownicy, księgowi gminnych jednostek
organizacyjnych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu dyscypliny finansów publicznych
oraz zamówień publicznych do 14 tys. euro. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. W dniu 20 marca br. złożyłam gratulacje 90 - letniej jubilatce Pani Annie Nagórce wieloletniej mieszkance Czaplinka.
7.

W dniu 27 marca 2008 r. uczestniczyłam w naradzie Państwowych Powiatowych
i Granicznych Inspektorów Sanitarnych województwa zachodniopomorskiego, które
odbyło się w ośrodku wypoczynkowym „Nad Srebrnym” w Starym Drawsku.

Przyjęłam 46 mieszkańców, którzy zgłosili 51 spraw do rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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