INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 29 maja 2008 r. do 23 czerwca 2008 r.

W okresie między Sesjami wydałam 8 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2
zarządzenia;
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 dzierżawy i najmu;
5. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Strażnika Straży Miejskiej (3 etaty);
6. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/U/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Strażnika
Straży Miejskiej (3 etaty). Zmiana dot. naboru na 2 stanowiska pracy Strażnika, zamiast
na 3 stanowiska;
7. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Komendanta Straży Miejskiej
w Czaplinku.

W okresie od 29 maja 2008 r. do 23 czerwca 2008 r. zrealizowane zostały następujące
działania:

W zakresie inwestycji:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Łąka
Zakończone zostały roboty liniowe związane z budową sieci wod.-kan. Trwają obecnie prace
związane z przełączeniem sieci wodociągowej z nowo projektowanej w budynkach
mieszkalnych oraz wyposażeniem 2 przepompowni ścieków w urządzenia techniczne.
Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości Żerdno 13
Zadanie zostało zakończone i zgłoszone przez wykonawcę do odbioru. Wykonawca
kompletuje dokumenty odbiorowe.
Budowa sieci wodociągowej Wełnica – Karsno
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej z m. Wełnica
do m. Karsno z terminem składania ofert na dzień 26.06.2008 r.
Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej, Rzecznej i Pilskiej
Prace projektowe są w toku. Zakres rzeczowy obejmuje całą ul. Pilską i II część ul. Wąskiej.
Wykonawca projektu drogi w ul. Rzecznej – PPU „DACH” Sp. z o.o. ze Szczecinka
przedłożył Gminie do uzgodnienia dwa warianty koncepcji projektowanej ulicy.
Zaakceptowano wariant z ciągiem pieszo-jezdnym z nawierzchnią ulicy z kostki polbrukowej.
Budowa drogi w ulicy Lipowej na Osiedlu „Wiejska”
Wykonawca robót, firma „WEKTRA” z Trzesieki k/Szczecinka w dniu 06.06.2008r. podpisał
umowę z Gminą i z dniem 09.06.2008r. przystąpił do realizacji zadania. Prace rozpoczęto od
skrzyżowania z ul. Polną, wykonywane są roboty ziemne i przygotowanie koryta na
rzędnych do podbudowy drogi. Rozpoczęto układanie z kostki polbrukowej ścieku
odwodnieniowego w osi drogi.

Budowa drogi w ulicy Tartacznej w Czaplinku
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Termin zbierania ofert upływa
26.06.br.
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i w m. Kluczewo do jeziora
W dniu 10.06.2008r. podpisano umowę z PHU „EMULEX” ze Stargardu Szczecińskiego na
przebudowę drogi do Wrześnicy. Unieważnione zostało postępowanie przetargowe na
przebudowę drogi do m. Kluczewo, ponieważ kwota złożonej oferty przewyższała środki
jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację tego zadania. Przygotowano i wdrożono
II postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 30.06.2008r. Zadania będą
dofinansowane z FOGR.
Budowa pomostu w Starym Drawsku
W toku opracowania jest raport oddziaływania na środowisko. Termin opracowania raportu
do 11.07.2008r.
Termomodernizacja SP Czaplinek
W dniu 09.06.2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót PPHU „REDAN” z Połczyna
Zdroju na kwotę 51.460,72 zł brutto. Zakres robót obejmuje wymianę 12 szt. okien
drewnianych na PCV w sali gimnastycznej oraz 3 szt. drzwi stalowych na drzwi z aluminium
izolowanego w bloku dydaktycznym. Termin wykonania robót do 24.07.2008r.
Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22
Wykonawca rozpoczął roboty z dniem 10.06.2008r. Zakończenie robót nastąpi w terminie,
tj. do 23.06.2008r.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim, Kluczewie i Czarnym Małym
Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na budowę sanitariatów, instalacji
sanitarnej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Czarne
Wielkie. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30.06.2008r.
Wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót stolarskich w sali wiejskiej w miejscowości
Kluczewo. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 32.500 zł.
Na wykonanie remontu dachu budynku sali wiejskiej w miejscowości Czarne Małe wpłynęły
3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 31.999,16 zł.
Zakup fotoradaru z oprogramowaniem
W dniu 16.06.2008r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na
dostawę fotoradaru. Wpłynęły 3 oferty. Po zbadaniu ważności i dokonaniu oceny złożonych
ofert Komisja przetargowa przedstawi Burmistrzowi do zaakceptowania ofertę
najkorzystniejszą. Termin dostawy fotoradaru wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy.
W zakresie podatków:
1. Wydano 34 zaświadczeń w sprawie podatków.
2. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek o odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania
pieniężnego.
3. Wystawiono 439 upomnień na zalegających w podatkach na kwotę 112.475,00zł.
4. Naliczono do wypłaty prowizję dla sołtysów za pobór II raty podatków.
5. Wysłano sprawozdanie o nie udzielnej pomocy w rolnictwie za miesiąc maj br.
6. Wydano 2 zezwolenia na wykreślenie hipotek przymusowych w związku ze spłatą
zaległości podatkowych zabezpieczonych na nieruchomościach dłużników.
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7. Naliczono i odprowadzono do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego na kwotę
2.453 zł.
8. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie utrzymało w mocy decyzję
Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie odmowy zwolnienia z podatku rolnego z tytułu
nabycia gruntów w drodze zamiany.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W m. Stare Drawsko na koszt Gminy Czaplinek zatrudniona została na okres
od 16.06.2008 -15.09.2008 jedna osoba do obsługi i utrzymania toalety oraz porządku na
parkingu.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace związane z poprawą stanu technicznego
studzienek kanalizacji sanitarnej na ulicy:
- Wałeckiej – 2 studzienki,
- Dąbrowskiego – 2 studzienki,
- Drahimska – 2 studzienki.
Sukcesywnie będzie poprawiany stan techniczny następnych studzienek, z wyłączeniem
okresu letniego.
3. W dniu 24.06.2008r.odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, którego
przedmiotem będzie:
- sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2007,
- bilans, rachunek zysków i strat za rok 2007,
- plan działań naprawczych 2008-2009r.,
- projekt regulaminu Rady Nadzorczej,
- wnioski Zarządu na pokrycie części straty za rok 2007, która wynosi łącznie
616.637,80zł,
Zarząd spółki przedstawił propozycje :
- dopłata na pokrycie strat stosownie do wielkości udziałów tj. zł,52.258 zł,
- podwyższenie kapitał zakładowego z 12.000 zł (24 udziałów) do 77.500 zł (155
udziałów).
W zakresie spraw mieszkaniowych:
1. W czerwcu br. zostały przydzielone dwa lokale mieszkalne:
- w m. Broczyno dla osoby znajdującej się na liście przydziału mieszkań komunalnych,
- w Czaplinku dla osoby pozbawionej mieszkania wskutek zdarzenia losowego.
2. W dniu 11 czerwca br. uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZNM
Sp. z o.o. w Czaplinku nt:
- odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu ZNM i powołania nowego Prezesa,
- analizy wykonania zadań za I kwartał br.

W zakresie drogownictwa:
1. Po zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem drogowym, tj. Starostę Drawskiego,
zmian projektów organizacji ruchu – wykonano oznakowanie pionowe dotyczące:
- zamontowanie progu zwalniającego – ul. Kochanowskiego,
- zamontowanie progów zwalniających – ul. Toruńska.
2. Usługa związana z kruszeniem gruzu ceglano – betonowego przez Przedsiębiorstwo –
Produkcyjno – Usługowo – Handlowe J. Błażejewicz Złocieniec została wykonana.
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3.

Przystąpiono do zbierania ofert na wykonanie remontów dróg gruntowych
z wykorzystaniem skruszonego gruzu. Jednocześnie przystąpiono do rozwożenia gruzu
na miejsca wskazane przez sołectwa w celu wykonania cząstkowych remontów dróg
sposobem gospodarczym.

W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 7 czerwca br. w ramach projektu pn. „Zachowanie walorów przyrodniczych
Wyspy Bielawy” odbyła się akcja sprzątania Wyspy Bielawy. Akcja została
przeprowadzona z udziałem 40 osób (głównie była to młodzież z Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Czaplinku). Akcja zorganizowana została przez Gminę Czaplinek
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Park Bielawa” oraz przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj.
zachodniopomorskiego.
2. Przedłożony w marcu br. przez firmę AGRI-PLUS Sp. z o.o. zaopiniowany pozytywnie
przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Koszalinie plan nawożenia dla fermy
trzody chlewnej w Byszkowie został na wniosek Pana Bolesława Groździeja przesłany do
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie z prośbą o potwierdzenie zgodności
tego dokumentu z planem nawożenia znajdującym się w OSCh-R.
W zakresie gospodarki gruntami:
1. W dniu 6 czerwca 2008 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia działki ozn. nr 244,
położonej przy ul. Wiejskiej 25 w Czaplinku na kwotę 43.300,00 zł (netto).
2. W dniu 9 czerwca 2008 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia działki
przeznaczonej pod zabudowę letniskową, oznaczonej nr 202/7 o pow. 0,0999 ha
położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny. Na kwotę 18.500,00 zł (netto).
3. W dniu 18.06.2008 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży działki oznaczonej
nr 52/23 o powierzchni 0,1700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sulibórz
stanowiącej drogę wewnętrzną, położoną w obrębie gospodarstwa Pana Marka
Kwaśnickiego. Na poczet ceny nabycia nieruchomości zaliczono utracone przez Pana
Kwaśnickiego korzyści związane z prowadzoną inwestycją polegającą na budowie
i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej od m. Stare Drawsko do m. Drahimek
przebiegającej przez działkę nr 52/22, obręb Sulibórz.
4. W dniu 9 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 odbył się przetarg na zbycie nieruchomości
położonej przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku oznaczonej nr 158/3 o pow. 0,0353 ha
zabudowanej budynkiem stodoły, który został przeznaczony do rozbiórki. Przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nie zostało wpłacone żadne wadium.
5. W dniu 10 czerwca 2008 r. odbył się ustny przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych:
- części działki oznaczonej nr 459 położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
o powierzchni 9,0000 ha. Wysokość czynsz dzierżawnego ustalona w przetargu
516,00 zł,
- części działki oznaczonej nr 86 położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
o powierzchni 2,5100 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona w przetargu
140,00 zł.
Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres jednego roku.
6. W dniu 19 czerwca 2008 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Piaseczno oznaczonej nr 36/2 o pow. 0,1700 ha zabudowanej budynkiem
gospodarczym (dawny spichlerz na zboże) o pow. 463,10 m2. Przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym ponieważ nie zostało wpłacone żadne wadium.
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7. Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych:
- przy ul. Wiejskiej 29 oznaczonej nr działki 226 o pow. 0,1058 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 43.100,00 zł (netto)
- przy ul. Wiejskiej 27 oznaczonej nr działki 243 o pow. 0,1058 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 43.100,00 zł (netto)
- przy ul. Wiejskiej 21 oznaczonej nr działki 329 o pow. 0,1176 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 47.900,00 zł (netto)
- przy ul. Akacjowej 7 oznaczonej nr działki 331 o pow. 0,1273 ha, KW 18120
Cena wywoławcza: 57.400,00 zł (netto)
Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie UMiG
w Czaplinku.
8. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie:
- Nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/5 o pow. 0,0716 ha położonej
w miejscowości Stare Gonne, gm. Czaplinek; KW 15186. Cena wywoławcza
6.100,00 zł;
- Nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/3 o pow. 0,0880 ha położone
w miejscowości Stare Gonne, gm. Czaplinek; KW 15186. Cena wywoławcza
7.500,00 zł;
- Nieruchomości oznaczonej nr 206 o powierzchni 0,0400 ha położonej w miejscowości
Kluczewo przy ul. Białego Orła 29, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy 95,20 m2, KW 31364. Cena wywoławcza 40.200,00 zł;
- Nieruchomości oznaczonej nr 12/15 o powierzchni 0,0408 ha położonej
w miejscowości Motatrzewo 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni
zabudowy 75,00 m2, KW 14280. Cena wywoławcza 23.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie UMiG
w Czaplinku.
9. Z dniem 30 czerwca 2008 r. została rozwiązana umowa najmu na lokal mieszkalny nr
4 znajdujący się w budynku nr 73 w miejscowości Broczyno. W związku z przydziałem
w/w lokalu umowa najmu z nowym najemcą zostanie zawarta od miesiąca lipca.
10. Na wniosek stron podjęto decyzje w sprawie podziału nieruchomości:
- działki nr 14/12 (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa) położonej w Czaplinku w obrębie 03
- działki nr 19/143 (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa) położonej w Czaplinku
w obrębie 05;
- działki nr 19/142 (wł. Gmina) położonej w Czaplinku przy ul. Kochanowskiego
w obrębie 05;
- działki nr 342/5 (wł. Gmina) położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej w obrębie 03.
11. Na wniosek strony podjęto decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 19/4 położona w miejscowości Kluczewo.
12. Aktualnie prowadzona jest inwentaryzacja działek gminnych będących w użytkowaniu
wieczystym. Prace mają na celu zweryfikowanie wpływów z tytułu opłat rocznych oraz
przeprowadzenie analizy zasadności przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu
użytkowania wieczystego.
13. Agencja Nieruchomości Rolnych ustaliła na 15 lipca 2008 r. wstępny termin podpisania
aktu notarialnego dotyczący przekazania dla Gminy nieruchomości gruntowych:
- oznaczonej nr 458 (dawny nr 170) o pow. 1,7100 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Piaseczno KW 17155;
- oznaczonej nr 254/1 o pow. 0,4114 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory.
Przekazaniu podlega udział 9/12 w działce nr 254/1;
- oznaczonej nr 135 o powierzchni 1,5800 ha, położonej w obrębie Sikory, KW 27380;
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- oznaczonej nr 419 o pow. 0,0600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Głęboczek
KW 22443;
- oznaczonej nr 57/2 o pow. 0,2380 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno,
KW 18695. Działka powstała z podziału działki nr 57/1.
Ogółem przekazaniu podlega powierzchnia 3,9994 ha.
14. Wydano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność działki
nr 308 o pow. 0,1802.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. W dniu 27.06.2008 r. odbyło się posiedzenie komisji architektoniczno-urbanistycznej, na
której omówiono projekty zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek obejmujących następujące obszary :
- linii brzegowej jeziora Drawsko,
- śródmieścia,
- działek o numerach ewidencyjnych 305 i 236 przy ul. Lipowej i Brzozowej oraz
dz. nr 20 przy ul. Pławieńskiej,
- terenu pomiędzy ul. Poznańską a ul. Pławieńską.
2. Korzystając z uprzejmości władz Kobylanki, w dniu 1 lipca br. grupa radnych, sołtysów,
pracowników UMiG weźmie udział w wyjeździe studyjnym do Gminy Kobylanka w celu
zapoznania się z efektami zrealizowanego projektu zagospodarowania nadbrzeża jeziora
Miedwie. Projekt zrealizowany w Gminie Kobylanka jest bliźniaczym projektem,
a zastosowane tam rozwiązania w zagospodarowaniu nadbrzeża jeziora mogą być
wykorzystane przy zagospodarowywaniu nadbrzeża jeziora Drawsko.
W zakresie oświaty:
1. Dnia 16 czerwca 2008r. odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku,
podczas której zostały podjęte 3 uchwały. Powołano dwie, dziewięcioosobowe stałe
komisje problemowe: Komisję Turystyki, Kultury, Nauki i Sportu, której przewodniczącą
została Magda Karska i Komisję Problemów Społecznych, której przewodniczyć będzie
Wiesława Świerczyńska.
Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej uchwałą powołano Zarząd
i zatwierdzono Regulamin Młodzieżowej Rady Miejskiej.
2. W dniu 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu,
w szkołach zakończenie odbyło się 20 czerwca. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą
w szkole średnią ocen, osiągnęli wysokie lokaty w konkursach ogólnopolskich,
wojewódzkich i regionalnych, reprezentowali Gminę na przeglądach i koncertach
otrzymali podziękowania i książki. 15 osobom – pracowników oświaty, którzy
zdecydowali się odejść na emeryturę: 11 nauczycieli (jeden z Gimnazjum, trzech
z Przedszkola i siedem ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym Dyrektor
i Wicedyrektor szkoły) przekazałam podziękowania wraz z listami gratulacyjnymi.
3. 17 czerwca 2008r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektorów: Szkoły
Podstawowej w Czaplinku oraz Przedszkola w Czaplinku. Termin składania ofert upływa
2 lipca 2008r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 lipca br. – skład osobowy oraz
termin posiedzenia komisji konkursowej ustalony zostanie w terminie późniejszym.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 9 wniosków dotyczących wycinki drzew z zadrzewień.
2. Wydano 7 zaświadczeń z zakresu rolnictwa, w tym: 3 zaświadczenia o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 1 zaświadczenie o posiadaniu praktycznych
kwalifikacji rolniczych, 3 zaświadczenia dotyczące pracy w gospodarstwie rolnym.

6

3. Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe 5-ciu sołectw, tj. Byszkowo, Żerdno, Kołomąt,
Prosinko, Trzciniec.
4. Zorganizowano spotkanie z sołtysami w dniu 10 czerwca w Machlinach. Omówiono m.in.
sprawy związane z suszą, remontami dróg, imprez wiejskich, konkursem na
„Najpiękniejszą Wieś”.
5. Ze środków sołeckich i zieleni miasta zakupiono w 2007r. i 2008r. wykaszarki dla
następujących sołectw: Machliny, Broczyno, Prosinko, Pławno, Byszkowo, oraz kosiarkę
w 2007r. dla sołectwa Stare Drawsko.
W zakresie promocji, turystyki, kultury i sportu:
1. W dniach 30 - 31 maja br. we Wrocławiu odbyły się Dni Województwa
Zachodniopomorskiego. Gmina Czaplinek promowała swoje walory turystyczne
w ramach stoiska przygotowanego przez Powiat Drawski. 30 maja br. pracownicy
Urzędu, radni Rady Miejskiej oraz uczniowie Gimnazjum w jednakowych koszulkach
z napisem www.czaplinek.pl aktywnie promowali naszą Gminę, rozdając foldery
zapraszali zwiedzających targi na wypoczynek do naszych urokliwych terenów.
2. W dniach 31 maja – 1 czerwiec br. obchodzono Dzień Dziecka w Gminie Czaplinek.
31 maja w Ośrodku Sportów Wodnych Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji przy współpracy Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego i Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zorganizował ogólnodostępną imprezę dla dzieci
i młodzieży. Przygotowano wiele atrakcyjnych zajęć i konkursów oraz zapewniono
bezpłatne rejsy statkami spacerowymi „Europa” i „Aquarius” po jez. Drawsko. 1 czerwca
br. Koło PZW w Czaplinku już po raz dziesiąty zorganizowało „Zawody Spławikowe
z
okazji
Dnia
Dziecka”.
W
zawodach
wzięło
udział
73
dzieci
z terenu gminy Czaplinek i 20 dzieci z miasta partnerskiego Grimmem, które przyjechały
do Czaplinka w ramach wymiany szkolnej organizowanej przez Szkołę Podstawową
w Czaplinku. 7 czerwca br. Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku
zorganizowało Dzień Dziecka w Ośrodku Jeździeckim „Hipoas” w Łazicach.
7 czerwca br. odbyły się 3 festyny:
• III Festyn Rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową w Kluczewie;
• Festyn Sportu Rodzinnego organizowany przez Szkołę Podstawową
w Czaplinku;
• Festyn „Moja Rodzina i Ja” organizowany przez Zakład Budżetowy
Przedszkoli.
3. 3 czerwca br. odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Kultury, Sportu i Rekreacji. Na
spotkaniu omówiono przygotowanie imprez planowanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.
Kolejne spotkanie zaplanowano w lipcu br.
4. W dniu 4 czerwca br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w posiedzeniu Rady Programowej
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Podczas posiedzenia
dyskutowano nt. Gwieździstego Rajdu Rowerowego, dokonano oceny obchodów „Dni
Województwa Zachodniopomorskiego”.
5. W dniu 6 czerwca br. z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.
6. W dniach 6-8 czerwiec br. w Starym Drawsku odbyły się XXXVI Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym organizowane przez Ochotniczą Straż
Pożarną Klub Płetwonurków Mares w Koszalinie.
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7. 8 czerwca br. w godzinach od 15.00 do 17.00 odbyło się kolejne wirtualne spotkanie
burmistrza z mieszkańcami Miasta i Gminy na Czacie. Tym razem zainteresowanie
rozmową na Czacie nie było duże, prawdopodobnie wpływ na taki stan rzeczy miała
upalna pogoda. Następny Czat odbędzie na przełomie września, października br.
8. 13 czerwca br. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku wystąpił
czaplinecki Chór VOCA i zespół „La Familia”. Koncert ten zainaugurował Letni Sezon
Muzyczny w Gminie Czaplinek.
9. W dniu 13 czerwca br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w spotkaniu w sprawie powołania
gestorów branży turystycznej Stowarzyszenia, które będzie partnerem gmin przy
składaniu wniosków o dofinansowanie z EFRR. Spotkanie odbyło się w Połczynie Zdroju.
10. 15 czerwca br. na deptaku wystąpiła Orkiestra Kameralna Filharmonii Koszalińskiej
„Promenada” wraz z solistką Gabrielą Orłowską de Silva z repertuarem pn. „Opowieści
Lasku Wiedeńskiego”. Koncert ten był pierwszym z cyklu „Letnie Koncert z Filharmonią
Koszalińską”. Drugi koncert odbędzie się na Rynku 20 lipca br.
11. 15 czerwca br. w Rzepowie prowadzona przez Panią Alinę Karolewicz grupa „My ze
Średniej Wsi” przedstawiła spektakl pt. „Opowieść babci Stefy”. Spektakl ten
przedstawiany był podczas Międzywojewódzkiego Sejmiku Teatrów Wiejskich
w Kaczorach i zdobył tytuł laureata i nominację do wyjazdu na Ogólnopolski Sejmik
Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie we wrześniu br. Wyjazd do Kaczor, przygotowanie
spektaklu oraz propagowanie pieśni i obyczajów łemkowskich jest jednym z działań
projektu pt. "Pieśń o średniej Wsi" realizowanego przez grupę Teatr KOTELIOTY.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu
"Kultura bliska".
12. W dniach 14-15 czerwca br. odbył się XIV Gwieździsty Rajd Rowerowy Pojezierza
Drawskiego organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego.
Gminę
Czaplinek
reprezentowała
kilkunastoosobowa
grupa
z sołectwa Siemczyno.
13. 15 czerwca br. Salezjański Ośrodek w Trzcińcu zorganizował VII Festyn Radości.
Organizatorami Festynu byli: Dom Młodzieży z Trzcińca, sołectwa: Broczyno, Trzciniec,
Byszkowo, Pławno, Machliny i Sikory.
14. 20 czerwca br. w Kluczewie odbył się Festyn Odpustowy. Festyn rozpoczął się uroczystą
Mszą Św. w Kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Na boisku wiejskim
zorganizowano część artystyczną z pokazem strażackim, loterią fantową, stoiskami
gastronomicznymi. Imprezie towarzyszył zespół STARS z Drawska Pom.
15. 21 czerwca br. odbył się II Festyn Truskawki. Podczas festynu była możliwość degustacji
truskawek i wyrobów z truskawkami. W tym roku do organizacji imprezy włączyła się
również firma Agrofreeze.
16. 22 czerwca br. czaplineccy hodowcy gołębi rasowych i drobiu ozdobnego zorganizowali
w Czaplinku spotkanie z przedstawicielami Kół Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
17. Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Czaplinek zorganizował w Broczynie Festyn
pn. „Przez ruch do zdrowia”. Festyn odbył się w ramach zadania "Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu" dofinansowanego z budżetu Gminy Czaplinek.
W zakresie projektów:
1. Projekt sołectwa Siemczyno pt. „Zielona wieś Siemczyno” otrzymał dofinansowanie
z Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 3 tys. zł w ramach programu „Pożyteczne
wakacje”.
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2. Z inicjatywy Starosty Myśliborskiego 12 czerwca br. w Myśliborzu odbyło się robocze
spotkanie dotyczące przygotowania partnerskiego projektu polsko-niemieckiego
w zakresie infrastruktury turystycznej planowanego do złożenia do programu Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Meklemburgia Pomorze
Przednie/ Brandenburgia 2007-2013.
3. Przygotowano wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie
wyjazdu radnych z Czaplinka do miasta partnerskiego Bad Schwartau. Wyjazd, na
zaproszenie Burmistrza Bad Schwartau, planowany jest w dniach 29-30 sierpnia br.
Kwota wnioskowana 4500 zł.
W zakresie infrastruktury turystycznej:
1. Wykonano remont altanek na plaży miejskiej nad jez. Drawsko, jez. Czaplino oraz na
cyplu za amfiteatrem.
2. Uporządkowano teren plaży nad jez. Drawsko.
3. Wykonano prace modernizacyjne na plaży nad jez. Czaplino polegające na:
• niwelowaniu terenu,
• wykoszeniu skarp,
• rekultywacji boiska do siatkówki,
• dowieziono i rozłożono 135 ton piasku.
4. Wykonano prace remontowo-konserwacyjne na Spyczynej Górze.

W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Wsparto wyjazd siedmioosobowej delegacji Stowarzyszenia Kiwanis International Klub
Czaplinek do Bad Schwartau. Delegacja wyjechała na zaproszenie Klubu Kiwanis
z miasta partnerskiego Bad Schwartau. Pobyt odbywał się w dniach 20-22 czerwiec br.
2. W dniach 20-22 czerwiec br. w Czaplinku przebywała ośmioosobowa delegacja Klubu
Seniora z Bad Schwartau. Seniorów zaprosił czaplinecki Klub Seniora, który realizuje
zadanie „Organizacja czasu wolnego osobom starszym”, dofinansowanego
z budżetu Gminy Czaplinek. Pobyt delegacji w Czaplinku był jednym z działań zadania.

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w posiedzeniach Komisji Rady:
- Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Turystyki
w sprawie przyszłości ZNM, problemów wsi Siemczyno związanych z brakiem plaży
wiejskiej,
- Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, na której wypracowano między
innym opinię dotyczącą toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji
środowiskowych dla KPPD w Czaplinku, oraz poczyniono ustalenia ze Stowarzyszeniem
Wspólnota Lokalna w Czaplinku w sprawie monitoringu miasta,
- Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa w sprawie sytuacji w rolnictwie spowodowanej
klęską suszy, przebiegiem realizacji inwestycji, remontami świetlic wiejskich i planem
remontów dróg gminnych,
- dwa posiedzenia komisji wspólnych, poświęcone omówieniu materiałów sesyjnych.
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W zakresie funkcjonowania Urzędu:
1. W okresie od 20.05 br. przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli Delegatury
w Szczecinie prowadzi kontrolę w zakresie: realizacji przez Wojewodów nadzoru nad
prawidłowością wykonywania przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Na ogłoszony konkurs na stanowisko strażnika Straży Miejskiej wpłynęły trzy oferty.
W dniu 30 maja 2008 r. komisja rekrutacyjna dokonała otwarcia ofert i po
zweryfikowaniu dokumentów ustaliła, że jedna oferta nie spełniała wymagań formalnych
określonych w ogłoszeniu o naborze, do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowały się
dwie oferty. W dniu 13 czerwca 2008 r. odbył się drugi etap konkursu, komisja
przygotowała dla kandydatów 9 pytań, z których maksymalnie można było otrzymać 84
punkty. Warunkiem zatrudnienia było uzyskanie 70 punktów. Niestety żaden
z kandydatów nie uzyskał 70 punktów, w związku z tym konkurs nie został
rozstrzygnięty. W dniu 16 czerwca br. ogłoszono ponownie nabór na stanowisko
Strażnika Straży Miejskiej w Czaplinku (2 etaty). Oferty można składać w terminie
do dnia 01 lipca 2008 r.
W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 16.06.2008 r. Komendanta Straży
Miejskiej w sprawie rozwiązania stosunku o pracę za porozumieniem stron, w związku
z przejściem na emeryturę, ogłoszono nabór na stanowisko pracy Komendanta Straży
Miejskiej w Czaplinku. Oferty można składać w terminie do dnia 04 lipca 2008 r.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
1. W dniu 2 czerwca spotkałam się z Komendantem Komendy Powiatowej Policji
w Drawsku Pom. w sprawie uroczystego oddania do użytku Komisariatu Policji
w Czaplinku po modernizacji oraz organizacji święta Policji w dniu 25.07.2008 r.
2. W dniu 13 czerwca spotkałam się z nowym Księdzem Proboszczem Parafii Siemczyno,
a Sekretarz Gminy spotkała się z Księdzem Proboszczem Parafii Czaplinek celem
omówienia wizyty Biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Czaplinku oraz
zabezpieczenia organizacyjno – technicznego Ogólnopolskiego 49 Zjazdu Młodzieży
Salezjańskich Wspólnot Ewangelickich.
3. Gmina Czaplinek zakupiła wyposażenie do pomieszczeń Komisariatu Policji w Czaplinku
za kwotę 49.801,62 zł.

Przyjęłam 8 mieszkańców, którzy zgłosili 8 spraw, zastępca burmistrza przyjął
25 mieszkańców, którzy zgłosili 25 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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