INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 30 kwietnia 2008 r. do 28 maja 2008 r.

W okresie między Sesjami wydałam 10 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 2
zarządzenia;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2
zarządzenia;
4. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Strażnika Straży Miejskiej (2 etaty).
Oferty składano w terminie do dnia 26 maja 2008 r. Wpłynęły trzy oferty.
5. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny;
6. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w użytkowanie wieczyste;
7. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania wycieczek szkolnych z rachunku dochodów
własnych Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku;
8. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008r.

W okresie od 30 kwietnia 2008 r. do 28 maja 2008 r. zrealizowane zostały następujące
działania:
W zakresie inwestycji:
1. 8 maja 2008r. z Kierownikiem Referatu Inwestycji uczestniczyłam na zaproszenie Pani
Burmistrz Mirosławca w spotkaniu poświęconym problematyce drugostronnego zasilania
energetycznego Gminy Czaplinek, Złocieniec, Kalisz, Wierzchowo i Mirosławiec,
w kontekście budowy linii energetycznej 110 kV GPZ Czaplinek – GPZ Mirosławiec.
Spotkanie zorganizował Burmistrz Mirosławca w Urzędzie Miasta i Gminy
w Mirosławcu. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Rejonu Energetycznego w Drawsku
Pom, Rejonu Energetycznego Piła, Przewodniczący Rady Powiatu Wałeckiego, Starosta
Powiatu Wałeckiego, przedstawiciel jednostki wojskowej w Mirosławcu, projektanci.
Plany budowy niezbędnego zasilenia od 7 lat nie mogą uzyskać pozytywnej opinii
jednego z Nadleśnictw.
2. 12 maja br. z Kierownikiem Referatu Inwestycji spotkałam się:
- z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego w Koszalinie nt. zapewnienia dostawy gazu do
działek Nr 324, 325, 326, 327, 240, 242, 244 w ul. Lipowej na Osiedlu Wiejska oraz
zamierzeń firmy związanych z infrastrukturą gazową dla terenów pod przyszłe
budownictwo mieszkaniowe,
- z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich nt. modernizacji drogi Nr 163 CzaplinekWałcz, przebudowy skrzyżowania ul. Wałecka - Rzeźnicka, zmiany zarządcy dla drogi
163 – ul. Szczecinecka i Polna,
- z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nt. projektu budowlanego wymiany dachu
na ratuszu i odtworzenia wieżyczki.

3. Gmina Czaplinek w kwietniu br. zwróciła się z wnioskiem do Prezesa Zarządu Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o objęcie strefą terenów Gminy znajdujących się przy
ul.Pławieńskiej (za torami), w maju br. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, z uwagi na fakt, że
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z urzędami marszałkowskimi przystąpiło do
opracowywania strategii stref ekonomicznych zwróciła się do Gminy Czaplinek z prośbą
o przekazanie informacji na temat wolnych obszarów inwestycyjnych, które znajdują się
na terenie Gminy i są przeznaczone lub planowane pod przemysł i usługi.
Ujęcie tych terenów w strategii województwa umożliwi objęcie tych obszarów statusem
specjalnej strefy ekonomicznej.
Uzyskanie dla tych terenów statusu specjalnej strefy ekonomicznej pozwoli Gminie na
ubieganie się o środki unijne na uzbrojenie ich w niezbędną infrastrukturę techniczną
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013,a inwestorzy uzyskają szereg ulg.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Drahimek i do m. Łąka
Zgodnie z umową zakończono roboty związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej
w m. Drahimek. W dniu 02.05.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania.
Roboty instalacyjne w m. Łąka są zaawansowane w zakresie rzeczowym w 70%. Pozostały
do wykonania roboty na terenie samej miejscowości Łąka.
Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości Żerdno 13
W dniu 24.04.br. podpisano umowę z wykonawcą robót, tj. z Przedsiębiorstwem Robót
Instalacyjno-Montażowych ze Szczecina za kwotę 42.578,00 zł. Wykonawca przystąpił do
realizacji zadania. Zakończenie robót zgodnie z umową do 09.06.2008r.
Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej, Rzecznej i Pilskiej
Trwają prace projektowe związane z opracowaniem projektów budowlanych branży
drogowej przebudowy dróg w ul. Wąskiej, Pilskiej i Rzecznej.
Wykonawca projektu drogi w ul. Rzecznej – PPU „DACH” Sp. z o.o. ze Szczecinka
przedłożył Gminie do uzgodnienia dwa warianty koncepcji projektowanej ulicy (rozwiązań
dot. szerokości jezdni, konstrukcji i odwodnienia).
Po uzgodnieniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego ustalono, że będzie to ciąg
pieszo-jezdny z kostki polbrukowej wraz z dwoma progami zwalniającymi.
Budowa drogi w ulicy Lipowej na Osiedlu „Wiejska”
W dniu 14.05.2008r. dokonano otwarcia ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu
przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy drogi
w ulicy Lipowej na osiedlu Wiejska wraz z budową oświetlenia ulicznego .
Wpłynęło 5 ofert. Wartość każdej ze złożonych ofert przekracza możliwości finansowe
Gminy.
Przygotowano propozycję zwiększenia środków w ramach przesunięć między działami.
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i części drogi w m. Kluczewo do jeziora
Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.
Termin zbierania ofert upłynął 20.05.2008r. Termin wykonania robót ustalono do 90 dni od
daty podpisania umowy. W dniu 14.05.08r. wpłynął od jednego z wykonawców protest
dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zastosowania innej technologii robót, wg
protestującego, tańszej. Protest ze względów formalnych został odrzucony, gdyż nie
dochowano terminu ustawowego na jego wniesienie.

2

Budowa pomostu w Starym Drawsku
Wybrano wykonawcę raportu oddziaływania na środowisko, którym została Pracowania
Kształtowania Środowiska EMMAA ze Szczecina za kwotę 11.468 zł. Termin opracowania
raportu ustalono do dnia 11.07.2008r.
Termomodernizacja SP Czaplinek
W dniu 24.04.2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 12 szt.
okien drewnianych na PCV w sali gimnastycznej oraz 3 szt. drzwi stalowych na drzwi
z aluminium izolowanego w bloku dydaktycznym. Termin zbierania ofert upływa dnia
19.05.2008r. Termin wykonania – 45 dni od daty zawarcia umowy.
Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22
Podpisano umowę z wykonawcą robót, tj. z firmą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca.
Wykonawca wchodzi na plac budowy 26.05.2008r. Termin wykonania zadania upływa
23.06.2008r.
W zakresie podatków:
1. Wydano 21 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 15 o wielkości o wielkości
gospodarstwa rolnego i dochodzie oraz 6 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie 6 wniosków w sprawie zwolnienia z podatku rolnego,
w tym: 3 z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego i 3 z tytułu utworzenia
gospodarstwa rolnego.
3. Wystawiono 116 tytułów wykonawczych na zalegających w podatkach na kwotę
18.183zł i przesłano do właściwych urzędów skarbowych ze względu na miejsce
zamieszkania podatnika.
4. Przygotowano listę do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla 75 producentów
rolnych na kwotę 173.130,18zł.
5. Wysłano sprawozdanie o nie udzielanej pomocy w rolnictwie za miesiąc kwiecień br.
6. Wysłano do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w Drawsku Pomorskim
2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników w celu
zabezpieczenia zobowiązań wobec Gminy w kwocie 12.389zł plus należne odsetki za
zwłokę.
7. W związku z zabezpieczeniem zaległości podatkowych hipoteką na nieruchomości
dłużnika do Gminy wpłynęła kwota 1.130,00 zł.
8. W dniach od 15 do 19 maja rozliczono sołtysów z zainkasowanej II raty podatków.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
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. Nowo wpływające wnioski o przydział mieszkania
Komisja Mieszkaniowa będzie rozpatrywała przy aktualizacji powyższej listy
w I kwartale 2009 r.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W ramach robót publicznych zatrudniono w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
12 osób na okres 4 m-cy (od 15.05.2008r. do 11.09.2008r.). Osoby te będą pracowały
przy remontach chodników i zieleni miejskiej.
W ramach prac interwencyjnych na okres 6 m-cy (od 01.03.2008r do 31.08.2008r.)
zatrudnionych w ZGK jest 20 osób, które wykonują prace na terenach zieleni miasta
i w infrastrukturze komunalnej.
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Do utrzymania porządku na wyspie Bielawie zatrudniono 1 osobę na okres 5 m-cy
(05.05.2008r do 30.09.2008r.).
W ramach prac społecznie użytecznych na terenie miasta i w sołectwach pracuje 129
osób.
Kary nałożone przez Sąd w granicach 20 – 30 godzin miesięcznie odrabia średnio
w miesiącu kilka osób.
2. Wystąpiono do właściciela terenu przy sklepie monopolowym przy ul. Poznańskiej
firmy Detal Partner Sp. z o.o. z Gdańska o doprowadzenia terenu przy sklepie do
właściwego i estetycznego wyglądu.
3. Wyrażono zgodę na korzystanie z Dworca PKS dla nowoutworzonych kursów
autobusów:
Kraków – Kołobrzeg – Kraków:
linia czynna będzie w okresie 20.06.2008r. do 15.09.2008r. w następujące dni
tygodnia: piątek, sobota, niedziela i poniedziałek.
Przyjazd do Czaplinka - kierunek Kołobrzeg - 03:57
Przyjazd do Czaplinka – kierunek Kraków - 22:08
Sanok – Kołobrzeg – Sanok:
linia czynna będzie w okresie 20.06.2008r do 01.09.2008r. kurs codziennie
Przyjazd do Czaplinka – kierunek Kołobrzeg – 06:50
Przyjazd do Czaplinka – kierunek Sanok
- 22:40
4. Oświetlenia drogowe – nowe punkty Motarzewo i Piaseczno.
Zakład Oświetlenia Drogowego Sp. z o.o. w Karlinie przygotowuje dokumentację
techniczną na w/w zadania. Następnie przystąpi do realizacji zadania w terenie.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił do regulacji położenia studzienek.
Z uwagi na koszty w br. będzie możliwa regulacja 10-12 studzienek w ulicach
Wałecka, Dąbrowskiego, Drahimska, Pławieńska, Dąbrowskiego,
6. Jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatu Drawskiego i wszystkie
gminy z tego powiatu wystąpiły do Ministerstwa Skarbu Państwa o to aby w procesie
prywatyzacji / komunalizacji PKS Szczecinek uwzględnione zostały interesy w/w
jednostek poprzez utrzymanie dotychczasowych zadań Placówki Terenowej
w Złocieńcu, która jest w strukturach PKS Szczecinek, a która świadczy usługi
transportowe przewozu pasażerskiego, min. w bardzo dużym zakresie dowozu dzieci
do szkół.
W zakresie drogownictwa:
1. Trwają prace związane z odnową oznakowania poziomego, oraz uzupełnieniem
ubytków nawierzchni bitumicznych na ulicach zarządzanych przez Gminę Czaplinek.
2. Podpisano umowę na wykonanie usługi związanej z kruszeniem gruzu
ceglano – betonowego z firmą „MARGIP” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo
– Handlowe J. Błażejewicz Złocieniec. Planowany termin realizacji zamówienia do
10.06.2008 r. Przygotowano harmonogram najpilniejszych zadań drogowych przy
użyciu skruszonego gruzu.
3. W 2008 r. wpłynęło 7 wniosków o zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 6318,79
zł, oraz wystawiono 17 opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na łączną kwotę 3031,50 zł.
4. W czerwcu br. zostaną zamontowane progi zwalniające na ul. Toruńskiej
i ul. Kochanowskiego.
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W zakresie melioracji:
1. Zorganizowano roboty publiczne na potrzeby utrzymania w sprawności urządzeń
melioracji wodnych na terenie Gminy Czaplinek. Przy zatrudnieniu 15 pracowników,
głównie z terenów wiejskich, roboty prowadzone będą w okresie od 15.05.2008r do
30.10.2008r. w obrębach miejscowości: Sikory, Łysinin, Ostroróg, Czarne Małe,
Siemczyno, Żelisławie, Broczyno, Machliny, Kluczewo i Prosino. Zatrudniono na
umowę zlecenie kierownika w/w robót p. A. Daniuka.
2. W rejonie Czarnego Wielkiego już drugi miesiąc usuwaniem szkód wyrządzonych
przez bobry zajmuje się 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie
użytecznych oraz 2 zatrudnionych na umowę zlecenie.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim przeprowadził kolejne
badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki zostały pobrane
z punktu poboru wody zlokalizowanego na wodociągu w miejscowości Niwka
w budynku nr 5, Wełnica, Trzciniec, Prosinko, Rzepowo. We wszystkich przypadkach
Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
W przypadku miejscowości Karsno i Czarne Małe Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu. W związku z tym
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku został zobowiązany do doprowadzenia
do obowiązujących wymagań sanitarnych jakości wody dostarczanej odbiorcom.
2. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj.
zachodniopomorskiego przyznał dotację w wysokości 944,64 zł na realizację projektu
pn. „Zachowanie walorów przyrodniczych Wyspy Bielawy”, w ramach którego
zaplanowano m.in. wysprzątanie Wyspy Bielawy. Akcja zostanie przeprowadzona
w dniu 7 czerwca br. Zapisy na akcję prowadzi Pani Monika Sapińska (tel.
kontaktowy 094 372 62 11), do której należy zgłaszać imienne listy uczestników
(imię, nazwisko, adres, PESEL) na adres e-mail: gkios@czaplinek.pl lub osobiście
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku, pok. nr 4.
3. W okresie od 01.05.2008 r. – 27.05.2008 r. wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
§ przebudowa ulicy Wąskiej w Czaplinku
§ budowa dwóch wiat magazynowych na terenie Zakładu Przemysłu Drzewnego
w Czaplinku
§ przebudowa ulicy Pilskiej w Czaplinku
4. Wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu,
odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Łączna wysokość
wnioskowanych dotacji wynosi: 3 250 zł. W Gminnym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel w 2008r. przeznaczono 18 300 zł.
5. 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.
Z nadesłanych odpowiedzi wynika, że:
1) Stacje bazowe sieci PLUS (POLKOMTEL S.A.) zlokalizowane są w Czaplinku,
Kluczewie, Siemczynie i Machlinach;
2) Stacje bazowe sieci ERA (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.) zlokalizowane są
w Czaplinku i Kluczewie;
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3) Stacje bazowe sieci ORANGE (PTK Centertel Sp. z o.o.) zlokalizowane są
w Czaplinku, Suliborzu, Byszkowie i Wrześnicy;
4) Telefonia komórkowa firmy P4 Sp. z o.o. nie posiada stacji bazowych na terenie
miasta i gminy Czaplinek.
Każda z ww. stacji bazowych oddawana była do użytku w oparciu o przepisy prawa
budowlanego, po spełnieniu odpowiednich przepisów z zakresu ochrony przyrody
i ochrony środowiska, w tym spełnieniu dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych, określonych w przepisach o ochronie środowiska. Wszystkie
stacje bazowe poddawane są pomiarom poziomów pól elektromagnetycznych
bezpośrednio po uruchomieniu tych stacji, po ich rekonfiguracji oraz okresowo.
Z nadesłanych przez ww. Telefonie Komórkowe odpowiedzi wynika, że w miejscach
dostępnych dla ludności nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku.
6. 23 stycznia br. została zawarta pomiędzy Gminą Czaplinek a Zakładem RolniczoPrzemysłowym „FARMUTIL” umowa współpracy w zakresie wywozu
i unieszkodliwiania padłych zwierząt. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do
Urzędu wszelkich przypadków występowania padłych zwierząt na terenie miasta
i gminy Czaplinek.
7. Co roku Gmina Czaplinek przekazuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. zachodniopomorskiego sprawozdanie
zawierające informacje dot.:
- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez Gminę lub podmiot
działający w jej imieniu,
- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez Gminę lub podmiot
działający w jej imieniu do odzysku i recyklingu,
- wydatków poniesionych przez Gminę na ww. działania.
Na podstawie ww. informacji Wojewódzki Fundusz przekazuje w terminach do dnia
30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia na konto Gminy środki pochodzące z opłat
produktowych za opakowania.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1. W dniu 9 maja br. Zastępca Burmistrza i Komendant Gminny OSP uczestniczyli
w uroczystej zbiórce z okazji Dnia Strażaka w siedzibie Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
2. W dniu 24.maja.br. w związku obchodami Dni Ochrony Przeciwpożarowej spotkałam
się z delegacjami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Złożone
zostały życzenia, wyrazy uznania, oraz omówiono sprawy bieżące z zakresu
funkcjonowania OSP.
3. W celu uzupełnienia braków w umundurowaniu strażaków, zakupiono 6 kpl.
mundurów wyjściowych.
W zakresie gospodarki gruntami:
1. W dniu 14 maja 2008 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Czaplinku -„Osiedle Wiejska”:
- działka ozn. nr 331 o pow. 0,1273 ha przy ul. Akacjowej 7
cena wywoławcza: 57.400,00 zł (netto) – działka nie została sprzedana,
- działka ozn. 329 o pow. 0,1176 ha przy ul. Wiejskiej 21
cena wywoławcza: 47900,00 zł (netto) – działka nie została sprzedana,
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- działka ozn. 244 o pow. 0,1051 ha przy ul. Wiejskiej 25
cena wywoławcza: 42.800,00 zł (netto)
cena osiagnięta w przetargu 43.300,00 zł (netto)
- działka ozn. 243 o pow. 0,1058 ha
cena wywoławcza: 43.100,00 zł (netto) – działka nie została sprzedana.
2. W dniu 15 maja 2008 r. o godzinie 10.00 odbył się ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonych w Machlinach, przeznaczonych pod zabudowę
letniskową:
- działka ozn. nr 202/6 o pow. 0,0999 ha
cena wywoławcza 13.800,00 zł (netto)
cena osiągnięta w przetargu 22.000,00 zł,
- działka ozn. nr 202/7 o pow. 0,0999 ha
cena wywoławcza 13.800,00 zł (netto)
cena osiągnięta w przetargu 18.500,00 zł.
3. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Czaplinku przy ul. Szczecineckiej oznaczonej jako działka nr 158/3 o pow. 0,0353
ha. Na nieruchomości znajdują się mury po budynku gospodarczym-stodole.
Budynek został przeznaczony do rozbiórki decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2008 o godz. 10.00 w siedzibie
UMiG.
4. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych: część
działki oznaczonej nr 459 o pow. 9,0000 ha i części działki oznaczonej nr 86 o pow.
2,5100 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Przetarg odbędzie się
w dniu 10 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie UMiG.
5. W dniu 12 maja 2008 r. odwołano ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 36/2
o pow. 0,1700 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym (dawny spichlerz na zboże)
o pow. 436,10 m2, który miał odbyć się w dniu 27 maja 2008 r. z uwagi na
nieczytelne ogłoszenie umieszczone w GK. Nowy termin przetargu został ustalony na
dzień 19 czerwca 2008 r. Redakcja ponowne ogłoszenie umieściła bezpłatnie.
6. W dniu 14 maja 2008 r. podpisano akt notarialny na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2
w miejscowości Broczyno 46 na kwotę 2.310,00 zł.
7. Wydano jedną decyzję zatwierdzająca podział działki oznaczonej nr 18/5 położonej
w obrębie ewidencyjnym Broczyno.
8. Wydano trzy decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości:
- działki oznaczonej nr 132 położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny,
- działki oznaczonej nr 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Machiny,
- działki oznaczonej nr 367 położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno.
9. Wydano jedną decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności działki oznaczonej nr 479 o pow. 0,1122 ha, położonej przy
ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku.
10. Wpłynęły dwa wnioski o wydzierżawienie placu przy ul. Jeziornej:
§
§

na okres 24.05.2008-08.06.2008 pod zlokalizowanie wesołego miasteczka,
na dzień14.06.2008 r. pod zlokalizowanie cyrku.
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11. Wydano decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności działki oznaczonej nr 309/1 o pow. 0,0837 ha położonej przy ul. Brzozowej
w Czaplinku, obr.02.
12. W dniu 20 maja 2008 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia działki oznaczonej
nr 85/2 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Piaseczno na kwotę 45.300,00 zł.
13. Wystąpiono z propozycją zamiany działek w miejscowości Łąka tj. dz. Nr 4/26
przeznaczonej na działalność celu publicznego na dz. Nr 4/21, zakupioną w latach
90-tych, przeznaczoną na poszerzenie zlikwidowanego obecnie wysypiska. Zamiana
działek pozwoli Gminie na ubieganie się o środki na infrastrukturę sportowo –
kulturalno – turystyczną wsi Łąka.
W zakresie oświaty:
1. W roku 2007 na Fundusz wycieczkowy dla uczniów pozyskano 3 240 zł oraz 5 000 zł
– przekazano ze środków Gminy. W roku 2008, do dnia 15.05 r. wpłynęło 6 518 zł.
Były to środki pozyskane z organizowanego balu charytatywnego, jarmarków oraz
od sponsorów: Agrofreeze, Kabel Technik Polska, oraz Pani Senator Sztark.
W terminie do 18.04 (zgodnie z zarządzeniem) wpłynęło 8 wniosków,
dofinansowano 6 wniosków, na łączną kwotę 3 670 zł. (45% kosztów przejazdu).
Nie przyznano dofinansowania organizatorom wycieczek zagranicznych. Po terminie
wpłynęło 8 wniosków, wysokość dofinansowania uzależniona będzie od posiadanych
środków.
2. Właściciel firmy PPHU „IRAS” świadczącej usługi dowozu uczniów do Gimnazjum,
szkół podstawowych oraz dzieci 6-letnich do oddziałów przedszkolnych w gminie
Czaplinek, w dniu 6 maja 2008r. ponownie złożył wniosek o rozwiązanie umowy
z końcem sierpnia 2008r. z uwagi na zmianę przepisów dot. pracy kierowców oraz
usług transportowych.
W związku z powyższym, podjęto działania zmierzające do ogłoszenia przetargu na
świadczenie w/w usług z dniem 1 września 2008 roku.
3. 15 maja 08r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi,
szefami służb porządkowych: Komendantem Policji, Komendantem Gminnej OSP,
Komendantem Straży Miejskiej, Kierownikiem MGOPS, Przewodniczącą Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematem była analiza
możliwości formalno-prawnych i innych sposobów rozwiązywania problemów
wychowawczych uczniów, szczególnie podczas organizowanych imprez (picie
alkoholu, narkotyki, bójki).
Ustalono kolejne spotkanie na które uczestnicy przygotują propozycje działań.
Podczas weekendu 22 - 25 maja – Policja i Straż Miejska uczniów po godzinie 22-giej
objęła szczególnym nadzorem z zatrzymaniem włącznie.
4. 9 maja 2008r. odbyła się inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Czaplinku, podczas której wybrano Przewodniczącego Młodzieżowej Rady
Miejskiej – Małgorzatę Misiak – uczennicę ZS Ponadgimnazajalnych, dwóch
Wiceprzewodniczących – Oliwię Grudziecką – uczennicę Gimnazjum i Szymona
Pastuszek – ucznia ZS Ponadgimnazjalnych oraz Sekretarza – Paulinę Szymańską –
uczennicę Gimnazjum. Wybranym osobom złożono serdeczne gratulacje i życzenia
sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz czaplineckiej młodzieży. W Sesji wzięli
udział Radni Powiatowi, Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy szkół, nauczyciele,
uczniowie.
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5. Dyrektorzy szkół i przedszkola, do 30 kwietnia br. złożyli Burmistrzowi projekty
organizacyjne swoich placówek na rok szkolny 2008/2009. Po dokonaniu analizy,
wprowadzeniu niezbędnych poprawek projekty przedłożono Kuratorowi Oświaty
w Szczecinie w celu zaopiniowania w zakresie zgodności z prawem.
6. Od 1 do 31 marca trwały zapisy dzieci do Przedszkola. Na rok szkolny 2008/2009
zostało zapisanych 238 dzieci, o 16 więcej niż w ubiegłym roku; w tym 100 –
sześciolatków. Liczba dzieci sześcioletnich zbliżona do roku ubiegłego, wzrosła liczba
dzieci 3 i 4 letnich.
Z uwagi na większą liczbę dzieci w nowym roku szkolnym utworzono dodatkową
grupę. Ogółem będzie 10 grup przedszkolnych: w tym 2 grupy w Broczynie
i 8 w Czaplinku, z tego 4 grupy sześciolatków i 6 grup dzieci młodszych.
Na dzień dzisiejszy prawie wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w przedszkolu;
Tylko troje dzieci 4 letnich jest tzw. oczekujących do września, kiedy mogą wystąpić
zmiany w liczbie dzieci w grupach.
7. 7 czerwca (w sobotę) w godzinach od 15.00 do 22.00 na placu przed Szkołą
Podstawową w Czaplinku odbędzie się FESTYN SPORTU RODZINNEGO
przygotowany przez nauczycieli tej szkoły. W festynie uczestniczyć będą uczniowie
szkoły z rodzicami i rodzeństwem, nauczyciele społeczność miasta i gminy.
Organizatorzy imprezy zaplanowali: konkursy sprawności ruchowej i manualnej,
konkursy o charakterze edukacyjnym i wiedzy prewencyjnej, występy artystyczne,
pokaz umiejętności strażackich, loterię fantową kiermasz taniej książki, stoiska
gastronomiczne. W czasie festynu odbędzie się konkurencja charytatywna Bieg
„Złotówka dla zdrowia”. W konkurencji weźmie udział każdy kto dokona opłaty
startowej – 1 zł. Pozyskane środki przeznaczone będą dla uczniów szkoły, chorych na
mukowiscydozę.
Każdy kto weźmie udział w biegu ma szansę zdobyć, w drodze losowania puchar
ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 15 wniosków dot. wydania zezwolenia na wycinkę drzew z zadrzewień
w tym 1 odmownie.
2. Wydano 5 zaświadczeń z zakresu rolnictwa w tym: 3 o osobistym prowadzeniu
gospodarstwa rolnego i 2 zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych.
3. Zatwierdzono trzy plany finansowo-rzeczowe sołectw tj. Czarne Małe, Łąka
i Rzepowo oraz Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 3.
4. W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (podtopienia), jakie miały miejsce w naszym województwie
w miesiącu kwietniu br., powołane zostały gminne zespoły ds. szacowania strat
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych
w wyniku klęski, na podstawie Zarządzenia nr 138/99 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 1999r. z późn. zmianami w sprawie
powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach
specjalnych produkcji rolnej oraz infrastrukturze technicznej na terenach wiejskich
dotkniętych klęską żywiołową .
Zespoły te, na wniosek rolników dokonują szacunków strat w uprawach rolnych,
które stanowią podstawę do wystąpienia Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na
wznowienie produkcji.
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Ponadto protokoły z szacowania będą stanowiły dla rolników podstawę do ubiegania
się o inne formy pomocy tj.: prolongaty spłat czynszów dzierżawnych lub ich
obniżenia, dopłaty do materiału siewnego, udogodnienia w spłacie podatku rolnego,
a przede wszystkim przedłużenie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do dnia
9 czerwca br. bez konsekwencji finansowych.
Powyższa informacja została wysłana do sołtysów. Wszyscy rolnicy, których
użytki rolne zostały zalane w wyniku powodzi lub nadmiernych opadów
atmosferycznych mogą składać wnioski do Terenowych Zespołów Doradztwa
Rolniczego lub do urzędu gminy o szacowanie strat w swoich gospodarstwach.
Do dnia dzisiejszego wpłynął jeden wniosek o dokonanie szacunku strat
w gospodarstwie w związku z wymoknięciem i podtopieniem upraw rolnych.

W zakresie planowania przestrzennego:
WYDANO

OD POCZATKU
ROKU 2008 R.

ZAŚWIADCZENIA
WYPISY
WYRYSY
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

86
21
13
18

DECYZJE CELU PUBLICZNEGO

6

POSTANOWIENIA PODZIAŁOWE
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OD 29 KWIETNIA 2008 R.

12
2
1
6
1 (umarzająca –
biogazownia)
3

Od początku roku wpłynęło 81 wniosków o wydanie warunków zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego, w chwili obecnej toczy się 57 postępowań w tym:
§ w celu przygotowania stosownych projektów decyzji i analizy do urbanisty
przekazano 38 wniosków,
§ do uzgodnienia przekazano projekty 19 decyzji.
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem kompleksowej analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Czaplinek. Głównym celem prac jest ocena
aktualności opracowań planistycznych, oraz opracowanie zasad rozwoju dla poszczególnych
części gminy. W w/w opracowaniu zostanie zawarta analiza rozwiązań planistycznych dla
terenu nabrzeża jez. Czaplino.
Analiza zostanie przedstawiona na posiedzeniu komisji zblokowanej na początku miesiąca
czerwca.
Na początku miesiąca czerwca także zostaną przedstawione Radnym na komisji
zblokowanej poszczególne prace planistyczne :
- projekt studium Stare Drawsko,
- projekt studium Niwka,
- projekt studium Kołomąt,
- projekt studium Żelisławie,
- projekt m.p.z.p. obrębu Ostroróg,
- projekt zmiany m.p.z.p. dla terenu nad jez. Czaplino przy ul. Wałeckiej,
- projekt zmiany m.p.z.p terenu u zbiegu ulic Poznańskiej i Pławieńskiej,
- projekt zmiany m.p.z.p dot. działki nr 20 przy ul. Pławieńskiej oraz działek
nr 305 i 236 położonych na osiedlu Wiejska.
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Informacja dotycząca biogazowni w Broczynie:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

W dniu 08.10.2007 r. firma Aufwind Schmack Nowa Energia sp. z o.o. z Poznania
złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie biogazowni na działce nr 115 w obrębie Broczyno.
09.10.2007 r. złożone zostały przez Aufwind Schmack Nowa Energia sp. z o.o.
dowody wpłaty opłat skarbowych z tytułu wydania decyzji i za złożone
pełnomocnictwo .
16.10.2007 r. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych we
wniosku.
W dniu 19.10.2007 r. firma Aufwind Schmack Nowa Energia sp. z o.o. wystąpiła
z wnioskiem o zawieszenie postępowania.
23.10.2007 r. zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w tej
sprawie.
30.10.2007 r. otrzymano notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. firmy
przez radcę prawnego.
11.01.2008 r. wpłynął wniosek o podjęcie postępowania.
W dniu 4.02.2008 r. wydane zostało postanowienie wznawiające postępowanie.
8 lutego 2008 r. wpłynął wniosek o sprostowanie postanowienia.
Wydano postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek z dnia 26 lutego
2008 r. dotyczące sprostowania postanowienia.
15 kwietnia 2008 r. wydano decyzję umarzająca postępowanie w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwagi na brak podstaw
uznania budowy biogazowni za cel publiczny.
7.05.2008 r. wpłynęło odwołanie złożone przez Aufwind Schmack Nowa Energia Sp.
zo.o. w Poznaniu od ww. decyzji
12 maja 2008 r. odwołanie wraz z uzasadnieniem zostało przesłane do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

W zakresie promocji, turystyki i kultury:
1. Sezon turystyczny w Gminie Czaplinek już kolejny rok rozpoczęto festynem1-3 maja.
1 maja odbyły się regaty żeglarskie w klasach Omega, Kadet i łodzi kabinowych
o puchar Starosty Powiatu Drawskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek.
Zmagania wodniaków umilały występy zespołów z Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
Sportu. 2 maja odbył się w amfiteatrze koncert zespołu MAXEL, pokaz tańca
towarzyskiego oraz zabawa taneczna pod gwiazdami. 3 maja w rocznicę Uchwalenia
Konstytucji odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie na
czaplineckim rynku po wystąpieniu Burmistrza mieszkańcy odśpiewali „Bogurodzicę”
i inne pieśni patriotyczne, a lokalni artyści i wystawcy prezentowali swoje wyroby.
W tym dniu w sali CZOKSIR odbył się Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Czaplinek, który zgromadził 42 zawodników. Na hali widowiskowosportowej odbywały się rozgrywki piłki siatkowej i koszykowej.
2. 8 maja br. w 63 rocznicę zakończenia II wojny światowej przedstawiciele władz
samorządowych, kombatanci, harcerze, emeryci, nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Czaplinku oraz przedstawiciele zakładów pracy złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
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3. 10 maja br. w kawiarni „Cafe pod Muzami” odbyła się wystawa prac Edwarda
Szatkowskiego - czaplineckiego artysty-rzeźbiarza, którego prace zdobią miejsca na
całym świecie. Większość prac to rzeźby sakralne, które można zobaczyć między
innymi w Białogardzie, Darłowie, Czaplinku, Koszalinie, Szczecinie i w kościołach
wielu innych miejscowości. Ogromna część rzeźb autorstwa Pana Szatkowskiego
znajduje się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów.
4. 11 maja br. Stowarzyszenie Dziecko – Rodzina - Dom zorganizowało charytatywny
„Koncert wiosenny”, z którego dochód przeznaczony został na rehabilitację małej
mieszkanki Czaplinka.
5.

Konkurs na pamiątkę oraz logo Gminy Czaplinek miał na celu wyłonienie
i popularyzację najbardziej atrakcyjnych pamiątek symbolizujących Gminę Czaplinek
oraz pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji.
Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, na podstawie 12 pkt.
regulaminu konkursu złożyła wniosek do Burmistrza MiG Czaplinek
o nie rozstrzyganiu konkursu z uwagi na zbyt małą ilość prac które nie spełniły
oczekiwań ogłaszającego konkurs.

6. W dniu 17.05.2008r. odbył się wyścig psów rasy Jack Russell na terenie Państwa
Trenków przy ul. Pięciu Pomostów. 18 maja br. już po raz kolejny w Gminie
Czaplinek odbyła się również Krajowa Wystawa Terierów organizowana przez Polski
Związek Kynologiczny. W tym roku impreza odbyła się na Ośrodku
Wypoczynkowym „Kusy Dwór”.
7. W dniach 17-18 maja br. Gmina Czaplinek przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa
Zachodniopomorskiego
zorganizowała
kolejną
edycję
WIOSENNEGO
PORZĄDKOWANIA RZEKI DRAWY.
Dzięki dobrej współpracy z Klubem Płetwonurków „Mares” z Koszalina, w tym roku
uporządkowano dno jezioro Drawsko, a w szczególności w miejscach najczęściej
uczęszczanych przez turystów (kąpielisko miejskie, plaże przy prywatnych ośrodkach
wypoczynkowych nad jeziorem Drawsko). Do akcji porządkowania rzeki i jeziora
zaprosiliśmy lokalnych partnerów: właścicieli obiektów turystycznych, Gospodarstwo
Rybackie w Czaplinku, czaplineckie koło PZW, drużynę WOPR i OSP. Wszystkim,
którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie serdecznie dziękuję.
8. 10 maja 2008r.wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyłam
w zakończeniu Czaplineckiej Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej.
W godzinach popołudniowych dokonałam wręczenia pucharów na turnieju „Ligi
Orlików” grupy szczecineckiej zorganizowanym przez Klub Sportowy „Lech” na
stadionie miejskim w Czaplinku.
9. W dniu 12.05. 2008r. z Zarządem Ludowego Klubu Sportowego „Lech” omówiono
formy i zasady organizacji imprez masowych.
10.Ogłoszono zbieranie ofert na wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej
w m. Kluczewo.
11. Ogłoszono zbieranie ofert na wykonanie nowej lub remont tablicy informacyjnej
znajdującej się na parkingu w starym Drawsku.
12. Ogłoszono zbieranie ofert na wykonanie obsługi ratowniczej kąpielisk miejskich nad
jez. Drawsko i Czaplino w okresie wakacji letnich. Zbieranie ofert trwa do 2 czerwca
2008 r.
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W zakresie współpracy zagranicznej:
1.

W dniach 1.05. – 4.05.br. kilkunastoosobowa grupa młodzieży niemieckiej
z zaprzyjaźnionego centrum młodzieżowego Stadtjugendpflege w Bad Schwartau
przyjechała do Czaplinka na zaproszenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
W programie znalazły się m.in. spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Czaplinek,
spacer po mieście i zapoznanie gości z najciekawszymi miejscami Czaplinka,
zwiedzanie wystawy myśliwskiej, którą otwarto podczas Majowego Święta w Izbie
Muzealnej, udział w ognisku integracyjnym w Ośrodku Sportów Wodnych,
w koncertach zorganizowanych przez CzOKSiR, a także wycieczka do
Międzyzdrojów.

2. W dniach 30.05-1.06 Szkoła Podstawowa w Czaplinku będzie gospodarzem wymiany,
w której weźmie udział 20 osobowa grupa młodzieży z Grimmem i 20 osobowa grupa
z Czaplinka. W ramach projektu młodzież między innymi wyjedzie na 1 dniową
wycieczkę do Gdańska oraz weźmie udział w zawodach wędkarskich nad Jeziorem
Drawsko. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Polsko - Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, w wysokości 4.200 złotych.
3. W dniu 20.05.2008r. Klub Seniora gościł 45 osobowa grupę seniorów z Schelswig –
Holstein. W spotkaniu z Tempelburczykami 20 maja br. uczestniczyła p.Sekretarz
i Przewodniczący Rady Miejskiej.
4.

W roku bieżącym Gmina zamierzała przygotować Plan Współpracy Zagranicznej,
dokument w którym zaplanowane są wszystkie spotkania z miastami partnerskimi.
Pismo w tej sprawie do 5 partnerów niemieckich zostało wysłane w styczniu br.
W maju otrzymaliśmy odpowiedź pisemną od miasta partnerskiego Bad Schwartau, że
w „Dniach Czaplinka” weźmie udział 16 osobowa delegacja. Burmistrz
Bad Schwartau zaprosił jednocześnie 16 osobową delegację naszej Gminy w terminie
29-31 sierpnia na Festyn Miejski w Bad Schwartau. W zeszłym tygodniu
otrzymaliśmy Fax z miasta Marlow, w którym potwierdzono udział 16 osobowej
delegacji w Dniach Czaplinka. Z pozostałych miast nie otrzymaliśmy odpowiedzi
pisemnych. Podczas Dni Czaplinka chcemy zaakcentować jubileusz 15-lecia
współpracy z miastem Bad Schwartau, z którym umowa partnerska została podpisana
w 1993 roku.

Plany Odnowy Miejscowości:
W końcowej fazie znajdują się projekty „Planów Odnowy Miejscowości”: Żelisławie,
Kołomąt, Nowe Drawsko, Drahimek, Łąka, Niwka, Miłkowo i Motarzewo (8 miejscowości).
Społeczna Rada Kultury:
W kwietniu br. została powołana Społeczna Rada Kultury, która jest organem opiniodawczodoradczym Burmistrza. Rada odbyła 3 posiedzenia, na których zaopiniowała propozycje
imprez kulturalnych planowanych do realizacji w maju br.Kolejne posiedzenie Rady odbędzie
się 3 czerwca o godz. 18.00 w Ośrodku Sportów Wodnych. Celem spotkania jest omówienie
imprez planowanych na czerwiec – lipiec br.
W zakresie projektów:
1. Przygotowano wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wydawnictwo
„Czaplinek – miastem partnerskim” w ilości 2 tysiące w języku polskim i 2 tysiące
w języku niemieckim. Całkowita wartość projektu – 31.300 zł, wnioskowana kwota
18.300 zł.
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2. Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek wspólnie z Gminą Czaplinek
przygotowała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na zadanie:
„Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim, i międzynarodowym promujących walory turystyczne i krajoznawcze
województwa zachodniopomorskiego”. Projekt pn. „Święto wody i ryby” otrzymał
dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy zł. Impreza planowana jest w dniach 9-10
sierpnia br.
3. Gminy SGiPPD rozpoczęły przygotowania do opracowania niezbędnych
dokumentów celem złożenia wniosku do RPO na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
głównie wsi. Referat Inwestycji przygotowuje obecnie szczegółowe informacje na
34 pytania, które pozwolą na przeanalizowanie możliwości na ubieganie się o środki
w 2009r. Gmina samodzielnie przygotowała wniosek do RPO na zadanie DrahimekŁąka.
4. Gmina Czaplinek w porozumieniu z Gminami: Drawsko Pom., Kalisz, Ostrowice
złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dokumentację konkursową
na projekt w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem projektu jest zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt dotyczył
utworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich, w Gminie
Czaplinek zaplanowano uruchomienie trzech ośrodków wychowania przedszkolnego:
w Siemczynie, Kluczewie, Czarnym Wielkim.
Inne:
1. 30 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Stanisławem
Wziątkiem w sprawie przekazania przez ANR nieruchomości dla Gminy Czaplinek
z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-kulturalno-sportową i budownictwo
mieszkaniowe oraz budowy obwodnicy.
2. 5 maja 2008r. zapoznałam się z przebiegiem modernizacji Komisariatu Policji
Czaplinku, funkcjonowaniem firmy Żelson przy ul. Pławieńskiej produkującej
armaturę żeliwną, wodociągową.
3. Spotkałam się z członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kiwanis w sprawie:
- możliwości oddania budynku do użytkowania na Dni Czaplinka,
- budowy Domu dla Agnieszki, w tym ogrodzenia działki,
- przyjazdu TVP 1.
4. W dniu 14.05.2008 r. spotkałam się z Komendantem Komisariatu Policji w Czaplinku
w sprawie organizacji imprez masowych.
Z Ks. Krzysztofem Tylutkim z Domu Młodzieży im. J. Bosko w Trzcińcu w sprawie
dzierżawy dz. nr 6 oraz nabycia dz. nr 466/8
5. W dniu 18.05.2008r. uczestniczyłam wraz z Sekretarzem w koncercie w ramach
projektu „Nowa Kultura” w Mielenku Drawskim.
6. W dniu 20.05.2008r. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego,
gdzie przedstawiłam stanowisko Gminy Czaplinek w sprawie utworzenia filii
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Drawsku oraz stanowisko
w sprawie zamiany dróg : wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta.

14

7. W dniu 21.05.2008r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZNM
Sp. z o.o. podczas którego przedstawiono sprawozdania Rady Nadzorczej ZNM,
sprawozdanie finansowe ZNM - sprawozdania przyjęto bez uwag, jednakże po
dokonaniu oceny działalności Prezesa ZNM za 2007r., braku poprawy
funkcjonowania spółki oraz braku efektywnego działania zarządu nie udzielono
absolutorium Prezesowi za działalność w 2007r.
Przyjęłam 14 mieszkańców, którzy zgłosili 16 spraw, zastępca burmistrza przyjął
18 mieszkańców, którzy zgłosili 22 sprawy do rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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