INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 22 listopada 2008 r. do 12 grudnia 2008 r.
W okresie między Sesjami wydałam 8 zarządzeń:
1. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie sportu
kwalifikowanego w następującym składzie:
- Katarzyna Szlońska – przewodnicząca,
- Margot Niedziela – Suszek – sekretarz,
- Krzysztof Czubak – członek;
2. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.,
związanych z otrzymaną dotacją celową na wypłatę podatku akcyzowego,
dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego, dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej uczniom;
3. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji na dzień 31.12.2008 r. składników
majątkowych Gminy i inwestycji w toku;
4. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji, tj. samochodu
osobowego 9-cio osobowego, marki Volkswagen Transporter T5 7HJS72-SHUTTLE
Kombi 3400, 1,9 TDI Kw 5-G, przystosowanego do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich o wartości 118.828 zł, zakupionego w ramach zrealizowanego projektu pn.
„Program Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami”, współfinansowanego ze
środków PFRON;
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne;
6. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz w sprawie
zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste. Do sprzedaży przeznaczono działkę nr 252
w Rzepowie i lokal mieszkalny w Czaplinku przy ul. Rzecznej;
7. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych;
8. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.
związanych z przesunięciami między paragrafami.

W okresie od 22 listopada 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. zrealizowane zostały
następujące działania:
W zakresie inwestycji:
Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej (II część), Rzecznej i Pilskiej
Przygotowano projekty budowlane ul. Wąskiej (II część), Pilskiej i Rzecznej. W trakcie jest
postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji pozwolenia na budowę
ul. Pilskiej. Opracowano operat wodno-prawny na odprowadzanie wód deszczowych
z drogi w ul. Pilskiej i uzyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla „Wiejska” – III etap
Zadanie w trakcie realizacji. Ułożono odcinek o dł. 300mb wraz z przyłączami do granicy
działek budowlanych. Wykonawca przygotowuje dokumenty do rozliczenia części robót
planowanych do wykonania w 2008r.

Budowa drogi w ulicy Tartacznej w Czaplinku
Wykonano drogę na odcinku od ul. Wałeckiej do Mazurskiej. Wykonawca po przerwie
w robotach, wznawia ich realizację.
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i w m. Kluczewo do pól rolników i plaży nad zatoką
Kluczewską
Zakończono i odebrano roboty dotyczące przebudowy drogi do Wrześnicy. Złożono
rozliczenie w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Środki z FOGR w kwocie
140.000 zł. zostały przekazane na konto Gminy w dniu 08.12.br. Jednocześnie Gmina złożyła
wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o zwiększenie dofinansowania
zadania w kwocie 80.000 zł.
Zakończono roboty na drodze w m. Kluczewo. Odbiór zadania nastąpił w dniu 28.11.08.
Złożono rozliczenie w UM i w dniu 08.12.08r. środki dofinansowania w kwocie 39.000 zł
zostały przekazane na konto Gminy. Gmina złożyła wniosek o zwiększenie dofinansowania
w kwocie 30.000 zł.
Projekt budowlany na budowę pomostu w Starym Drawsku
Uzyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego na realizację pomostu.
Zakup fotoradaru z oprogramowaniem
Zamontowano maszty przeznaczone do umieszczenia fotoradaru w ul. Wałeckiej
i Złocienieckiej. Dostawca fotoradaru dokonał ich wyregulowania, ustawienia geometrii oraz
sprawdzenia. Tablice informacyjne o usytuowaniu fotoradaru zostały zamontowane przez
Gminę w ul. Złocienieckiej, natomiast w ul. Wałeckiej zostały zamontowane przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich. Dostawca sprzętu usunął kolejną awarię. Wymieniono źródła zasilania
lampy i fotoradaru. Wystąpiono do dostawcy z pismem informującym, że w przypadku
kolejnej awarii, zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego, Gmina zażąda wymiany sprzętu lub
odstąpi od umowy.
Remonty dróg gminnych
Wykonano remont częściowy drogi w ul. Jarzębinowej, Żuławskiej i Brzozowej,
tymczasowy, polegający na przeprofilowaniu i wzmocnieniu na określonym odcinku
nawierzchni gruntowej gruzem wraz z jego zagęszczeniem.
Wykonano tymczasowy parking z kruszywa drogowego 0-32mm wraz z zagęszczeniem na
terenie k. cmentarza komunalnego w Czaplinku.
Remonty dróg wewnętrznych
Wykonano remonty dróg wewnętrznych w m. Drahimek, koło szkoły w Broczynie, drogi do
pałacu w Motarzewie, do p. Grabdy na kolonii Czarne Wielkie. Zadania te wykonała firma
p.Z.Kowalczyka.W trakcie realizacji jest droga w m. Pławno prowadząca do lotniska.
Pozostałe drogi przewidywane do remontu, tj. Karsno, Miłkowo, Pławno-Łąka, Prosinko,
Sikory – Żerdno, Żelisławie, nie zostały wykonane przez wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Remonty Dróg i Mostów Piotr Massel Czaplinek. Umowa
z wykonawcą obejmowała czas wykonania robót od 29.09.2008r. do 15.10.2008r.
Wykonawca nie wykonał zadania w terminie i nie odstąpił od umowy, natomiast
systematycznie monitorowany składa zobowiązania, że wywiąże się z zawartej umowy.
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Projekt budynku mieszkalnego
Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca prac projektowych przedłożył program
funkcjonalno-użytkowy budynku, do którego opinię wypracowała Komisja Rozwoju
Gospodarczego w dniu 03.12.2008r. Program zakłada wybudowanie 12 mieszkań socjalnych,
jedno i dwupokojowych o pow. od 20 do 40 m2 oraz 24 mieszkania komunalne, także jedno
i dwupokojowe, o pow. od 28 do 49 m2.
Ogrzewanie mieszkań będzie gazowe, kuchnia elektryczna. Mieszkania będą bez komórek
i piwnic. Mieszkania z dostępem dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru budynku.
Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Staszica
W ramach modernizacji wykonano nawierzchnię bitumiczną, oznakowanie poziome placu
boiska oraz ustawiono 5 kpl. ławek.
Projekt budowlany budowy drogi i parkingu koło kościoła w Sikorach
Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach prac projektowych wykonany zostanie projekt
drogi wokół kościoła oraz projekt miejsc parkingowych na terenie byłego boiska
przyszkolnego. Koncepcja planu zagospodarowania działki została już uzgodniona, projektant
wykonuje projekt budowlany, dokonuje niezbędnych uzgodnień i pozyskuje wymagane
decyzje stanowiące część składową projektu.
Projekt budowlany na modernizację sali gimnastycznej przy Gimnazjum
Zadanie jest na etapie realizacji. Wykonawca dokonał inwentaryzacji budynku, analizy
zakresu rzeczowego robót, przygotowuje projekt budowlany z załącznikami zgodnie
z warunkami umownymi.
Projekt budowlany na zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej
w Broczynie
Projektant jest w trakcie wykonywania wszelkich czynności wchodzących w zakres
opracowywanego projektu budowlanego.
Projekt budowlany na zagospodarowanie poddasza budynku MGOPS
Projekt w trakcie realizacji. Projektant dokonał inwentaryzacji części budynku, przedłożył
koncepcję funkcjonalno-użytkową z analizą techniczną i prawną możliwości wykorzystania
poddasza, która zakłada zagospodarowanie poddasza na potrzeby pow. biurowej.
Projekt budowlany na doprowadzenie wody do działek letniskowych w m. Machliny
Wykonawca przystąpił do wykonania projektu budowy sieci wodociągowej. Pozyskał
warunki techniczne, dokonał wizji w terenie, uzgodnił sposób przygotowania projektu.
Realizuje prace projektowe zgodnie z ustaleniami umownymi.
Budynek Pławno 22 – sala, świetlica i 7 lokali mieszkalnych komunalnych
Wykonawca dokonał inwentaryzacji budynku, analizy stanu technicznego, opracowuje
opinię zgodnie z zawartą umową. Oczekiwany dokument zostanie opracowany do 15.12.br.
Remont pomieszczeń USC
Przystąpiono do remontu dwóch pomieszczeń USC w budynku UMG w Czaplinku. Prace
wykonuje w zakresie robót budowlanych firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski
z Czaplinka, oraz w zakresie robót elektrycznych Eltik-Elektryka Mirosław Truskowski
z Czaplinka.
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Prace remontowe polegają na wymianie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego
i oświetlenia, demontażu wysłużonej boazerii drewnianej, naprawie ścian wraz ze
szpachlowaniem i malowaniem, wymianie rodzaju podłogi z parkietu drewnianego dębowego
na płytki ceramiczne, wymianie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych i okiennych.
Wymienione zostanie także wyposażenie pomieszczeń poprzez wykonanie nowych mebli
biurowych. Meble wykonuje Zakład Stolarski „Meblus” ze Złocieńca.
Prace budowlane zakończone zostaną do 20.11.2008r., a umeblowanie do 24.12.2008r.
Budowa dróg na Osiedlu Wiejska
Gmina złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o dofinansowanie budowy
drogi w ul. Brzozowej i Akacjowej w Czaplinku w ramach Narodowego Programu Budowy
Dróg Lokalnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Na 64 złożone wnioski przez
samorządy gminne dofinansowanie uzyskało 20 wniosków.
Boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
Gmina Czaplinek ogłosiła w dniu 8.12.2008 r. zaproszenie do składania ofert na adaptację
projektu typowego budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” na
zagospodarowanie terenu przy hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku. Termin składania
ofert upływa 15.12.2008 r., natomiast termin realizacji zamówienia został ustalony na
27.02.2008 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę kompleksu boisk zostanie złożony
wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
W zakresie budżetu:
1. W dniu 4 grudnia 2008 r. W BOŚ w Koszalinie ze skarbnikiem Gminy podpisałam umowę
kredytową zgodnie z założeniami budżetu Gminy na 2008r..
2. W dniach 01-10-2008r do 31-10-2008r. przeprowadzono kontrolę doraźną – wyrywkową
w Referatach Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek w zakresie prawidłowości stosowania
instrukcji kancelaryjnej.
3. W dniach 13-10-2008r. do 20-10-2008r. przeprowadzono kontrolę problemową
w Gimnazjum w zakresie 5% wydatków oraz kontrolę w zakresie prawidłowości
stosowania ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu.
4. Od 22-10-2008r. do 27-10-2008r. przeprowadzono kontrolę problemową w Zakładzie
Budżetowym Przedszkoli w zakresie 5% wydatków oraz kontrolę w zakresie
prawidłowości stosowania ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
5. Od 12-11-2008r. do 20-11-2008r. przeprowadzono kontrolę problemową w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie 5% wydatków oraz kontrolę
w zakresie prawidłowości stosowania ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
6. Obecnie trwa kontrola problemowa w Szkole Podstawowej w Czaplinku w zakresie 5%
wydatków oraz kontrola w zakresie prawidłowości stosowania ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
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W zakresie podatków:
1. Wydano 11 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 4 o wielkości gospodarstwa rolnego
i dochodzie oraz 7 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie: 30 wniosków w sprawie umorzenia podatku rolnego na suszę
i 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości.
3. Naliczono prowizję dla sołtysów za inkaso IV raty podatku w kwocie 5.054,00 zł
oraz naliczono prowizję dla inkasentów opłaty targowej na kwotę 155,00 zł.
4. Sporządzono sprawozdania z realizacji podatków za miesiąc październik i listopad 2008r.
5. Wysłano 565 upomnień na zaległości podatkowe w kwocie 161.927,00 zł oraz 14 sztuk
tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych na kwotę 4.039,00 zł.
6. Naliczono 2% wpływów z podatku rolnego i przekazano do izb rolniczych kwotę
1.686,32 zł.
7. Przekazano dla 103 producentów rolnych zwrot podatku akcyzowego na kwotę
211.614,93 zł.
8. Dokonano wymiaru dla 68 osób z tytułu kupna mieszkań, garaży i gruntów rolnych.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
1. W dniu 27.11.2008 r. uczestniczono w II części Zgromadzenia Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
w sprawie poręczenia kredytu obrotowego oraz ustalenia stawki przyjęcia 1 tony odpadów
komunalnych.
2. W dniu 02.12.2008r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Rozporządzenie Porządkowe
Nr 1/2008 w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadzono zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zakaz
obowiązuje od dnia 09.12.2008r. do 31.01.2009r. z wyjątkiem 31.12.2008r. i 01.01.2009r.
3. W listopadzie br. odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu J. Kozłowskim, Członkami
Zarządu A. Grubizną i M. Maślanką ROD „Wisienka”, oraz przedstawicielem Komitetu
Organizacyjnego Ogrodów Działkowych po byłych PGR p. S. Pierwieniecką w sprawie
uszczegółowienia pomocy Gminy w przyłączeniu byłych ogrodów PGR do ROD
„Wisienka”, oraz w sprawie zakupu materiałów budowlanych na budowę sieci
wodociągowej na włączonych terenach do RODz. Wisienka.
5. W dniu 10.12.2008r. w Urzędzie MiG podczas spotkania z Komendantem i Zastępcą
Komisariatu Policji w Czaplinku, Komendantem Straży Miejskiej , Dyrektorem CzOKSiR
Omówiono zasady współpracy Komendanta SM z Policją, obsługa fotoradaru oraz
ustalono, że ze środków, które przekazano policji na pełnienie dodatkowych służb na
podstawie porozumienia zawartego w m-cu kwietniu 2008r. opłacone zostaną dodatkowe
służby w okresie świąteczno – noworocznym, a szczególnie na zabezpieczenie imprezy,
która odbędzie się w noc sylwestrową na rynku miasta.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 24.11.2008 r. Sekretarz uczestniczyła w posiedzeniu Rady Parków nt. działalności
Zespołu Drawskiego i Ińskiego Parku w 2008r., oraz omówienia zmian w systemie
ochrony przyrody Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Państwowy 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:
1) Czarne Małe w budynku nr 29;
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2) Wełnica w budynku nr 4;
3) Czaplinek przy ul. Mickiewicza 2;
4) Czaplinek na stacji uzdatniania wody przy ul. Ceglanej.
We wszystkich przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność wody
do spożycia z wodociągu.
3. W dniu 6 grudnia br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku przeprowadził na
terenie miasta Czaplinka nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz pozostałych odpadów wielkogabarytowych. Łącznie zebrano ok.
12 m3 odpadów. Odpady przetransportowano do Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku.
Kolejną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i pozostałych odpadów
wielkogabarytowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku przeprowadzi
13 grudnia br.
4. Dnia 28 sierpnia 2008 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek wpłynął wniosek Pana
Hieronima Norkiewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na
kanale „Czaplinek” przy ul. Długiej w Czaplinku na działce nr 1 w obrębie Czaplinek 03.
Dnia 14 października 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek wydał decyzję
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
ww. przedsięwzięcia wobec niezgodności lokalizacyjnej zamierzonego przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Koszalinie po rozpatrzeniu odwołania Pana Hieronima
Norkiewicza uchyliło powyższą decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez organ pierwszej instancji.
Zgodnie z decyzją SKO oznaczenie w miejscowym planie, iż działka objęta wnioskiem
nr 1 położona w obrębie 03 Czaplinek oznaczona jest symbolem W-wody
powierzchniowe nie stoi na przeszkodzie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
W związku z tym należy stwierdzić, iż wyżej powołana decyzja SKO odnosi się w treści
do stwierdzenia, że w oparciu o istniejące ustalenia planu należy wydać decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie elektrowni wodnej.
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wystąpił pismem do Burmistrza
Miasta i Gminy Czaplinek z prośbą o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Wojewody
Zachodniopomorskiego w sprawie utworzenia stanowiska dokumentacyjnego „Skałki
piaskowców plejstoceńskich na Lipowej Górze” zlokalizowanego w gminie Czaplinek na
działce nr 4/2 w obrębie Łazice będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zgodnie z projektem rozporządzenia nadzór na ww. stanowiskiem dokumentacyjnym
wykonywałby Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek. Nadzór polegać będzie na
utrzymaniu chronionego obiektu w stanie niepogorszonym oraz oznakowaniu stanowiska
odpowiednimi tablicami, co wiąże się z dodatkowymi nieplanowanymi kosztami.
6. Wpłynęło 6 wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Łączna wysokość przyznanych dotacji wynosi: 13 775,00 zł.
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W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 24 listopada 2008 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnych tj.:
a. części działki oznaczonej nr 172 o powierzchni 0,2900 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Żelisławie – wynik negatywny;
b. części działki oznaczonej nr 459 o powierzchni 10,0000 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Piaseczno - w przetargu ustalono roczny czynsz
dzierżawny w wysokości 660,00 zł;
2. Na dzień 16 grudnia 2008 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnych:
a. części działki oznaczonej nr 466/7 o powierzchni 31,0000 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Broczyno;
b. części działki oznaczonej nr 466/7 o powierzchni 49,0000 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Broczyno.
Przetarg został odwołany w związku z wnioskiem o odstąpienie od przetargu
i przedłużenie dzierżawy do 2009 r., z uwagi na przystąpienie do pięcioletniego programu
rolnośrodowiskowego na lata 2005-2009.
3. Ogłoszono na dzień 14 stycznia 2009 r. drugi ustny przetarg nieograniczony na:
- oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonych
w Czaplinku przy ul. Wiejskiej:
a. oznaczonej nr działki 387 o pow. 0,1060 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej 10, KW 18120. Cena wywoławcza 35.900,00 zł;
b. oznaczonej nr działki 386 o pow. 0,1101 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej 12, KW 18120. Cena wywoławcza 37.300,00 zł;
c. oznaczonej nr działki 385 o pow. 0,1098 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej 14, KW 18120. Cena wywoławcza 37.200,00 zł;
d. oznaczonej nr działki 384 o pow. 0,1151 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej 16, KW 18120. Cena wywoławcza 39.000,00 zł;
- sprzedaż nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej:
§ oznaczonej nr działki 255 o pow. 0,1231 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Wiejskiej 32, KW 18120. Cena wywoławcza 50.100,00 zł.
4. W dniu 28 listopada 2008 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 14/2 o pow. 1,3264 ha, położonej
w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 02. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
5. W dniu 2 grudnia 2008 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego
nr 2 znajdującego się w budynku przy ul. Długiej 53, na kwotę 2.249,25 zł przy
zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90 %.
6. Wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonych w Czaplinku - działki ozn. 305 o pow. 0,0681 ha.
7. Gmina Czaplinek wystąpiła do Sądu Rejonowego z 4 wnioskami o ujawnienie
w księgach wieczystych praw własności do nieruchomości.
8. Decyzją Wojewody Gmina nabyła nieodpłatnie prawo własności nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinie, oznaczonej działką
ewidencyjną nr 49/4 o powierzchni 0,13 ha.
9. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej nr 15/4 położonej w obrębie
ewidencyjnym Łazice.
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10. W dniu 25.11.2008 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ANR w Drawsku
Pomorskim, podczas którego omówiono sprawę nieodpłatnego przekazania na rzecz
Gminy Czaplinek działek nr 355/3, 355/5 w Głęboczku, nr 97 w Żerdnie, nr 96/3
w Prosinku, nr 22/86 w Miłkowie. Gmina zobowiązała się do poniesienia kosztów
związanych z przeprowadzeniem aktualizacji użytków i podziałów nieruchomości.
11. W okresie pomiędzy sesjami wydano:
• 6 decyzji przenoszących warunki zabudowy;
• 2 decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. chodnik
w miejscowości Czarne Wielkie i Psie Głowy;
• 16 decyzji odmawiających wydania warunków zabudowy (głównymi
powodami odmowy jest brak kontynuacji funkcji - brak możliwości ustalenia
parametrów dla nowej zabudowy oraz niewystarczające uzbrojenie terenu
w infrastrukturę techniczną);
• 6 zaświadczeń dotyczących przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego;
• 5 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• 4 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dniem 15 grudnia 2008 roku wygasa umowa dotycząca sporządzania projektów
decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego zawarta pomiędzy Gminą
Czaplinek, a Studiem PLAN Piotr Kozłowski ze Złocieńca.
W związku z powyższym w dniu 5 grudnia 2008 r. podano do publicznej wiadomości
zaproszenie do składania ofert na opracowywanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi i załącznikami graficznymi i projektów decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz załącznikami graficznymi w roku 2009 r..
Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2008 r..
W zakresie prac planistycznych :
1. W dniu 9 grudnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy w Czaplinku odbyła się
dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian planu
zagospodarowania przestrzennego. Celem dyskusji było objaśnienie proponowanych
zmian oraz zapoznanie się z opiniami osób zainteresowanych projektami.
Projekty zmian planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą następujących
obszarów:
- obszaru określonego uchwałą nr VIII/60/07 Rady Miejskiej w Czaplinku tj. u zbiegu
ulic Pławieńskiej i Poznańskiej;
- obszaru określonego uchwałą nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Czaplinku tj. teren przy
ul. Lipowej i Brzozowej - działki nr 236 i 305 obręb 02 oraz teren przy
ul. Pławieńskiej - działka nr 20, obręb nr 5;
- obszaru określonego uchwałą nr VIII/61/07 Rady Miejskiej w Czaplinku tj. teren przy
ul. Wałeckiej nad jeziorem Czaplino - działki nr 42/4, 42/8 i 42/9 obręb nr 5.
Aktualnie do dnia 22 grudnia 2008 r. w stosunku do ww. projektów planów można
wnosić uwagi na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek na adres Urzędu Miasta
i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy.
2. Gotowe projekty zmiany planu dotyczące obszaru nadbrzeża jez. Drawsko oraz centrum
miasta Czaplinka zostały przedstawione zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organom uzgadniającym.
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Po zakończeniu procedury uzgadniania ww. projekty zmiany planu zostaną wyłożone do
publicznego wglądu. Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu zostanie
zamieszczona w biuletynie informacyjnym na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.
3. W dniu 01.12.2008r. podczas spotkania z przedstawicielem Firmy EPA omówiono stan
przygotowywanych dokumentów planistycznych rejonu przyszłej farmy wiatrowej.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 10 wniosków dotyczących wycinki drzew z zadrzewień w tym jeden
odmownie.
2. W dniu 8 grudnia br. uczestniczyłam w zebraniu wiejskim w Siemczynie, które
poświęcone było głównie gospodarce wodno-ściekowej i odpadami stałymi.
3. Nowy Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej został 1 grudnia br. otwarty w Drawsku
Pomorskim. Posterunek mieści się w Starostwie Powiatowym przy ul. Elizy
Orzeszkowej nr 3. Obecnie pracują tam dwie osoby. Funkcjonariusze mają do dyspozycji
broń i samochód terenowy. Do zadań PSŁ należy ochrona zwierzyny oraz mienia
dzierżawców i zarządców na terenach obwodów łowieckich, zwalczanie kłusownictwa
i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego oraz przyrodniczego a także kontrola legalności
skupu i obrotu zwierzyną łowną. W województwie zachodniopomorskim działają jeszcze
dwa posterunki Państwowej Straży Łowieckiej tj. w Szczecinie i Koszalinie.
W zakresie promocji, turystyki, kultury i sportu:
1. W dniu 22 listopada br. uczestniczyłam w uroczystych powiatowych obchodach 50-lecia
Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, które odbyły się w Drawsku Pom. Z tej okazji
Gminy za pośrednictwem Koła HDK w Drawsku Pom. wykonały w Mennicy Polskiej
medale okolicznościowe dla krwiodawców należących do klubów HDK, którzy oddali
ponad 50 litrów krwi oraz dla osób szczególnie aktywnych w wspieraniu honorowego
krwiodawstwa. Z terenu Gminy Czaplinek uhonorowani zostali: Józef Myk, Jan
Staniszewski, Józef Wysocki, Mieczysław Kaczor oraz Jerzy Góralczyk. Gmina
Czaplinek sfinansowała wydanie 5 okolicznościowych medali i ufundowała symboliczne
upominki krwiodawcom i działaczom z Gminy Czaplinek.
2. W dniu 24.11.2008r. Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu w sprawie Lokalnej Strategii
Rozwoju „Partnerstwo Drawy”, które odbyło się w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw
Społeczno - Gospodarczych w Złocieńcu.
3. 25 listopada w Bibliotece Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz w Bibliotece Publicznej
podobnie jak w wielu innych placówkach na całym świecie, obchodzono
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Święto to ustanowione w 2002 r. na stałe
wpisało się do kalendarza imprez bibliotecznych. W tym dniu zorganizowano dla dzieci
wiele konkursów i zabaw.
4. 26 listopada w sali widowiskowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
odbył się finał "Wielopokoleniowych Potyczek Herbertowskich", projektu
dofinansowanego z Fundacji Wspomagania Wsi. Przedstawiciele trzech drużyn
wiekowych: Gimnazjum - Natalia Graczykowska, Aleksandra Zasławska, Aneta
Nowicka, Magda Karska pod kierunkiem Pani Aliny Karolewicz, Liceum
Ogólnokształcące: Wojciech Bieniecki, Natalia Krawiecka, Martyna Krawczyk, Kamila
Wiktorska pod kierunkiem Pani Hanny Łodziato, Seniorski Teatr "YES" pod kierunkiem
Pani Ewy Tamulewicz wzięli udział w zmaganiach dotyczących życia i twórczości
Zbigniewa Herberta.
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5. 1 grudnia 2008 r. na hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbył się mecz
salezjańskiej ligi mistrzów, rozegrany pomiędzy reprezentacją z Trójmiasta (z Gdańska,
Rumii i Tolkmicka) a tzw. „resztą świata”, czyli salezjanami z Czaplinka, Debrzna,
Trzcińca, Słupska i Poznania. Gospodarzem i organizatorem spotkania był ks. Kazimierz
Chudzicki – Proboszcz czaplineckiej parafii.
6. W dniu 5 grudnia 2008 r. z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w konferencji nt.
„Produkty tradycyjne, lokalne i regionalne. Uregulowania prawne, możliwości
dofinansowania
i promocji”, która odbyła się w Połczynie Zdroju.
7. 5 grudnia br. salezjanie z Trzcińca zorganizowali II Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej
im. św. Jana Bosko. W tym dniu do Czaplinka zjechały zespoły młodzieżowych ośrodków
wychowawczych z Debrzna, Łobżenicy, Polanowa, Rzepczyna i Trzcińca, a także domów
dziecka z Mielna i Poznania, by rywalizować o puchar im. św. Jana Bosko – Ojca
i Nauczyciela Młodzieży oraz o puchar Burmistrza.
8. 6 grudnia br. na hali widowiskowo-sportowej odbył się Mikołajkowy Turniej Piłko
- Nożnej Halowej ORLIKÓW. W turnieju udział wzięły drużyny: LKS „LECH”
Czaplinek, POGOŃ Szczecin, WIELIM Szczecin, KOTWICA Kołobrzeg, PIONIER
Borne Sulinowo, UKS Wałcz oraz BAŁTYK Koszalin.
W zakresie projektów:
1. Pracownicy Urzędu wspólnie z sołectwami przygotowali 11 wniosków, z których aż 10
otrzymało dofinansowanie. Nagrodzone wnioski:
• „Przyjemne z pożytecznym” (sołectwo Byszkowo) – 2.000 zł;
• „Do you speak english?” (sołectwo Czarne Wielkie) – 1.999 zł;
• „W co się bawić kiedy mróz za oknem” (sołectwo Machliny) – 1.945 zł;
• „Ferie pełne pomysłów” (sołectwo Broczyno) – 1.885 zł;
• „Wieś wesoła to moja wieś – pożyteczne ferie we wsi Kluczewo” (sołectwo
Kluczewo) – 2.000 zł;
• „Kolorowe ferie” (sołectwo Łąka) – 2.000 zł;
• „Hu Hu Ha zima w Pławnie nie jest zła” (sołectwo Pławno) – 1.850 zł;
• „Haftowana tradycja” (sołectwo Rzepowo) – 1.870 zł;
• „Dzieci z Siemczyna też mają ferie” (sołectwo Siemczyno) – 2.000 zł;
• „Ferie w Sikorach” (sołectwo Sikory) – 1.600 zł.
2. Złożono dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
• do programu: Wydarzenia Artystyczne, Priorytet 1 Muzyka, teatr, projekty
interdyscyplinarne, projekt: „Muzyczne Credo” zakłada organizację III Koncertu
Noworocznego w Czaplinku w wykonaniu czaplineckiego Chóru „VOCA”,
Filharmonii Szczecińskiej, Chóru Politechniki Szczecińskiej, szczecińskiego Chóru
Chłopięcego „Słowiki. Całkowity koszt projektu – 58.400 zł, wnioskowana kwota
dotacji – 43.800 zł;
• do programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury”, nazwa projektu
„Doposażenie nowej instytucji kultury w Czaplinku – Gminnej Biblioteki Publicznej”.
Całkowity koszt projektu – 119.600 zł, kwota wnioskowana – 76.900 zł.
3. Udzielono pomocy przy przygotowaniu wniosków do Programu Grantowego „Masz
pomysł? Podziel się posiłkiem!”. Program ma na celu wyeliminowanie problemu
niedożywiania dzieci w Polsce. Wnioski złożyły: Szkoła Podstawowa w Broczynie oraz
Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dla sołectwa Czarne Wielkie).
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W zakresie współpracy zagranicznej:
Gmina Czaplinek otrzymała zaproszenie do miasta partnerskiego Bad Schwartau na ostatnią
w tym roku Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 18 grudnia br. W związku z Sesją Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie zatwierdzenia budżetu w dniu 19 grudnia br. ustalono, że
w delegacji udział weźmie w imieniu Przewodniczącego Rady – Andrzej Polewacz
Przewodniczący Komisji ds. Problemów Społecznych, w imieniu Burmistrza – Mirosław
Połać Zastępca Burmistrza oraz Katarzyna Szlońska – Sekretarz Gminy.
W zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej:
1. W związku z otrzymanym 12 listopada br. raportem dot. przeprowadzonego badania wad
postawy, z inicjatywy specjalistów Politechniki Radomskiej na początku 2009 planujemy
zorganizowanie konferencji połączonej z warsztatami dla dzieci i rodziców.
2. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Biura Pomocy i Integracji Społecznej
w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinie na temat możliwości złożenia
wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON na budowę windy zewnętrznej. PFRON
może to zadanie dofinansować pod warunkiem, że będzie to obiekt służący rehabilitacji
prowadzonej w sposób stały przez 10 lat przez wnioskodawcę, a więc Gminę bądź
organizację pozarządową.
Wystąpiono z zapytaniem do firm zajmujących się montażem platform dźwigowych
o sporządzenie oferty cenowej na podstawie opracowanej koncepcji.
Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych:
Ustalono regulamin korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zgodnie
z przyjętym regulaminem usługi świadczone są na rzecz osób niepełnosprawnych są odpłatne.
Stawka za km na terenie Gminy Czaplinek wynosi 0,40 zł brutto. Na trasach poza obszarem
gminy Czaplinek stawka za jeden kilometr wynosi 1 złotych brutto plus dodatkowe koszty
związane z utrzymaniem kierowcy, w wysokości 13,50 złotych brutto za 1 godzinę pracy
kierowcy. Korzystający z samochodu otrzymają fakturę VAT na podstawie której dokonają
płatności.
Dodatkowe zajęcia w świetlicach wiejskich:
Od sierpnia br prowadzone są dodatkowe zajęcia świetlicach wiejskich, których celem jest
pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, szczególnie w nauce języków obcych. Zajęcia z języka
angielskiego były prowadzone w Czarnym Wielkim w okresie wakacyjnym, w zajęciach
regularnie uczestniczyło 16 dzieci. Od
września zajęcia prowadzone są
w Sikorach, zajęcia prowadzi emerytowana nauczycielka.
Od października zajęcia prowadzone są w Siemczynie i prowadzi je również emerytowana
nauczycielka. W miesiącu grudniu nauka języka angielskiego jest prowadzona w Machlinach.
Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Nauczycielki
pracujące z dziećmi w Siemczynie i w Sikorach czynnie zaangażowały się w przygotowanie
projektów do programu Pożyteczne Ferie, na które Fundacja Wspomagania Wsi przyznała
dofinansowanie.
Od listopada br. dla dzieci organizowane są zajęcia dodatkowe w Gminnym Centrum
Informacji, gdzie 3 stażystów codziennie pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji. Do GCI
przychodzi ok. 20 dzieci.
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W zakresie infrastruktury turystycznej:
Zamontowano trzy wyremontowane gabloty z planem miasta, które zostały zniszczone przez
wandali jesienią tego roku. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela dzięki czemu Gmina
otrzymała odszkodowanie w wysokości 26 tys. zł, które zostało przeznaczone na remont
tablic.
W zakresie oświaty:
1. W dniach 5 i 18 listopada 2008r. w Szkole Podstawowej w Czaplinku odbyła się
kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy oddział w Koszalinie.
Przedmiotem kontroli była między innymi realizacja przez nauczycieli dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych, nie uwzględnianych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Zajęcia
pozalekcyjne realizowane są na podstawie umów zleceń. W ocenie inspektora pracy, w/w
umowy mają istotne cechy stosunku pracy, gdyż zawierane są z nauczycielami, którzy
w tej samej szkole prowadzą zajęcia dydaktyczne. Wynagrodzenie za godzinę zajęć
pozalekcyjnych jest niższe niż zajęć wykonywanych w ramach stosunku pracy. Takie
rozwiązanie wprowadzono w kadencji 1998 – 2002r. Temat ten był już przedmiotem
kontroli PIP i nie był kwestionowany. Obecnie Inspektor PIP wystąpił do dyrektora SP
w Czaplinku o naliczenie i wypłacenie wyrównania wynagrodzenia za przeprowadzone
zajęcia pozalekcyjne, do wysokości stawek godzinowych wynikających z osobistego
zaszeregowania, za okres ostatnich 3 lat (stanowi to kwotę ok.30 tys.zł.) Dyrektor Szkoły
wspólnie z prawnikiem obsługującym szkołę przygotował odwołanie od ustaleń PIP,
z uwagi na to, że zdecydowana część zajęć pozalekcyjnych w tematyce jest różna od tych
realizowanych w ramach stosunku pracy. Ponadto zajęcia te są finansowane dodatkowo
z budżetu Gminy, a więc nie wynikają bezpośrednio z obowiązku szkoły. Nauczyciel
danej szkoły może zajęcia pozalekcyjne realizować, a więc jest to jego dobra wola.
Gmina wyznaczając dodatkowe zadania i przekazując na ten cel środki może ogłosić
przetarg na świadczenie usług i zajęcia mogą prowadzić inni nauczyciele, za inne stawki.
2. Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów od
szkół podstawowych, gimnazjum oraz sześciolatków do przedszkoli. W wyniku
rozstrzygniętego przetargu dzieci sześcioletnie oraz uczniowie dojeżdżający do szkół
gminnych otrzymali od Przewoźnika bilety miesięczne. Problemem stał się dojazd,
głównie do Przedszkola w Broczynie, dzieci przedszkolnych młodszych. Wcześniej
Przewoźnik, zabierał dzieci 3 – 5 letnie, mimo ze nie miał takiego obowiązku. Gmina
opłacała kurs (za 1 kilometr zrealizowanego przewozu). Ustalono, ze w ten sposób do
Przedszkola dojeżdża 23 dzieci w wieku 3 – 5 lat. Obecnie koszt przejazdu jest rozliczany
na każde przewożone dziecko i problemem stało się opłacenie kosztów przewozu dzieci
3 – 5 letnich. Uzgodniono, że na wniosek rodziców, Gmina pokryje koszty dowozu do
przedszkoli dzieci młodszych, jednakże za bezpieczeństwo tych dzieci odpowiadają
rodzice. To oni muszą zapewnić opiekę swoim małym dzieciom w czasie przewozu.
3. 28 sierpnia 2008r. złożony został wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu odpraw wypłaconym nauczycielom szkół,
którzy przeszli na emeryturę. Wniosek dotyczył 12 nauczycieli szkół. Kwota
wypłaconych odpraw wynosiła 106 098 zł i o taką kwotę wnioskowano do MEN. Dnia 28
listopada br. otrzymaliśmy informację Ministerstwa o zwiększeniu subwencji oświatowej
na ten cel o kwotę 21 220 zł. Kwota przyznana stanowi 20% kwoty wnioskowanej. Gmina
nie może ubiegać się o przyznanie subwencji z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli
przedszkoli. W br. odprawy emerytalne otrzymało 5 nauczycieli przedszkoli, na ogólną
wartość 14 224 zł. Kwoty odpraw emerytalnych nie uwzględniają pracowników
administracji i obsługi szkół i przedszkoli.
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4. W dniu 27 listopada 2008 r. spotkałam się z Dyrektorem Zespołu Szkół w sprawie
organizacji Międzynarodowego Spotkania Młodzieży w lipcu 2009 r., zlotu Szkół
Karpackich we wrześniu 2009 r. oraz 60 - lecia ZSZ w październiku 2009 r.

W zakresie funkcjonowania Urzędu:
1. Od 24 listopada 2008 r. przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli Delegatury
w Szczecinie prowadzi kontrolę w zakresie realizacji „Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych”. Zakończenie czynności kontrolnych planowano na dzień
07 stycznia 2008 r.
2. W ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, od 1 grudnia 2008 r.
do 29.05.2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku przedłużył staż dla
4 osób bezrobotnych. Stażystów zatrudniono w Urzędzie Miasta i Gminy, Gminnym
Centrum Informacji oraz hali widowiskowo-sportowej.
3. W ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, od 1 grudnia 2008 r.
do 31.05.2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku zatrudnił 3 osoby w ramach prac
interwencyjnych. Dwie osoby zatrudniono w Urzędzie Miasta i Gminy (do prowadzenia
spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, gospodarką gruntami) oraz jedną
w Gminnym Centrum Informacji.

W zakresie reagowania kryzysowego:
1. W nocy z 22 na 23 listopada na terenie naszej Gminy nastąpiły bardzo obfite
i intensywne opady śniegu. Zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w godzinach nocnych przystąpili do odśnieżania i posypywania dróg.
Zwalczanie skutków zimy na drogach o wysokich standardach utrzymania tj. drogach
krajowych i wojewódzkich były przeprowadzane kilkakrotnie. Do godzin południowych
dnia 23 listopada została przywrócona przejezdność dróg krajowych, wojewódzkich
i głównych dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Czaplinek.
Jednocześnie na terenie miasta służby drogowe, komunalne i mieszkańcy przystąpili do
odśnieżania chodników.
W dniu 24.11.2008r. przystąpiono do przywrócenia przejezdności pozostałych dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Czaplinek.
W dniu 23. 11. 2008r. (niedziela) po dużych opadach śniegu ok. godz. 11.20 zgłoszono,
że w miejscowości Czarne Wielkie brak zasilania w energię elektryczną spowodował
brak dostawy wody.
Natychmiast został powołany Sztab Kryzysowy, który rozpoczął pracę
w Tymczasowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czaplinku przy
ul. Grunwaldzkiej.
Sztab Kryzysowy pracował w następującym składzie:
1. Mirosław Połać
2. Adam Czernikiewicz
3. Zbigniew Witasek
4. Mieczysław Smyk
5. Zenon Garstka
6. Dariusz Narewski
7. Adam Lutyński
Sztab nawiązał kontakt telefoniczny z Komendantem Straży Miejskiej, Dyrektorem ZGK,
sołtysami poszkodowanych wsi , służbami energetyki, odśnieżania itp.
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Po rozpoznaniu sytuacji (przez trzy zespoły) w terenie podjęto stosowne działania co do
kolejności odśnieżania. Ze względu na przedłużającą się akcję usuwania szkody przez
służby energetyczne włączono agregat prądotwórczy do zasilania pomp wodociągu
wiejskiego ( Czarne Wielkie) w celu zaopatrzenia ludności w pitną wodę.
Pracę w/w zespołu zakończono o godz. 16.00 z poleceniem obserwacji warunków
pogodowych i całodobowego dyżuru pod telefonami.
Natomiast służby drogowe, komunalne oraz inspektor ds. drogownictwa p. Z. Witasek
pracowały w godz. wieczornych już w dniu 21.11.08r. Wszystkim, którzy przyczynili się
do sprawnego i szybkiego oczyszczania miasta i udrożnienia dróg wiejskich serdecznie
dziękuję.
Szczególnie dziękuje mieszkańcom, którzy własnym sprzętem odśnieżali drogi m.in.
p. S. Grzybowskiemu, p. K. Głowa, p. Z. Wons.
2. Plan utrzymanie dróg w okresie zimowym 2008/2009 przekazany przez zarządców dróg:
Droga krajowa nr 20 – Drawsko Pom. - Szczecinek
Prace wykonuje – Grupa Kapitałowa „POL-DRÓG” Sp. z o.o., Kłębowie
Drogi wojewódzkie nr 163 – Wałcz – Kołobrzeg
nr 171 – Bobolice – Barwice - Czaplinek
nr 177 – Czaplinek – Mirosławiec- Wieleń
Prace wykonuje – Zakład Remontu Dróg Mostów i Ulic,
Zbigniew Kowalczyk, Czaplinek
Drogi powiatowe – na terenie Gminy Czaplinek
Prace wykonuje firma – Usługi Drogowo-Ziemne, Usługi Transportowe, Szastko Adam,
ul. Leśników 28/3, 78 0-550 Czaplinek – sprzęt – pług lekki z piaskarką
- Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy – Nowe Worowo – sprzęt – pług średni
Ulice gminne i powiatowe na terenie miasta Czaplinka w zakresie zwalczania skutków
zimy obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku
Pozostałe drogi gminne – zamiejskie
– odśnieżanie interwencyjne w zależności od potrzeb
Prace na zlecenie Gminy wykonują firmy lokalne p. Z. Kowalczyka i p. A. Szastko, które
jako jedyne w naszej Gminie dysponują sprzętem do zwalczania skutków zimy.
Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne przez firmy świadczące usługi związane
z odśnieżaniem dróg wyższych kategorii niemożliwym jest w tym samym czasie
skorzystania z ich usług na potrzeby odśnieżania dróg gminnych, stąd też odśnieżanie
pozostałych dróg zarządzanych przez Gminę odbywa się w późniejszym
terminie.
3. W celu usprawnienia systemu powiadamiania służb komunalnych i reagowania
kryzysowego o awariach i niebezpiecznych zdarzeniach (brak energii, brak wody,
wypadki, pożary) na terenie Gminy Czaplinek, podano sołtysom, jednostkom podległym
wykaz osób kompetentnych i upoważnionych przez Burmistrza do całodobowego
przyjmowania w/w zgłoszeń:
1) Adam Lutyński – podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, spraw obronnych
i OC
tel. służbowy nr 94 372 6261 - w godzinach urzędowania
tel. kom. nr 665777712 - po godzinach pracy
2) Zbigniew Witasek – inspektor d/s drogownictwa
tel. służbowy nr 94 372 6247 - w godzinach urzędowania
tel. kom. nr 665777710 - po godzinach pracy
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3) Mieczysław Smyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
tel. służbowy nr 94 372 6236 - w godzinach urzędowania
tel. kom. nr 665777704 - po godzinach pracy
4) Adam Czernikiewicz – inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony p.poż.
tel. służbowy nr 94 372 6249 - w godzinach urzędowania
tel. kom. nr 665777708 - po godzinach pracy.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
26 listopada br. podczas posiedzenia Komisji Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego z udziałem zaproszonych gości: firmy Instal z Koszalina, firmy Żbik
z Czaplinka oraz zainteresowanych przedsiębiorców - handlowców, przedstawicieli banków,
prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych omówiono sprawy techniczne i finansowe związane
z założeniem monitoringu w mieście.
Ustalono, że Gmina przygotuje pisma do wszystkich zainteresowanych z prośbą o finansowe
włączenie się jako partner projektu budowy monitoringu. Ustalono wkład w zakup urządzeń
w wysokości 3.500 zł, który należy uiścić na specjalne subkonto utworzone przy
Stowarzyszeniu Wspólnota Lokalowa.
Inne:
1. W dniu 27.11.2008 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu okolicznościowym
z okazji nominacji na pierwszy stopień generalski gen. bryg. płk Stefana Rutkowskiego
Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
2. W dniu 28.11.2008r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w XXVII Sesji Rady Powiatu
Drawskiego m.in. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na 2009 r., planu
zimowego utrzymania dróg w administracji Zarządu Dróg Powiatowych na 2008/2009
rok.
3. 01 grudnia br. uczestniczyłam w spotkaniu nt. współpracy z Prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej p. A. Kaczorkiewiczem, z Prezesem LOT p. A. Coglem oraz Zastępcą
Komendanta Policji p. A. Kilichowskim.
4. W dniu 03 grudnia 2008r. spotkałam się z Dyrektorem Szpitala MSWiA w Złocieńcu nt.
zapewnienia lokalu mieszkalnego kadrze szpitala.
5. W dniu 4 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym Jubileuszu 90 –tych
urodzin p. Józefa Kawalec - mieszkańca naszej Gminy.
6. W dniu 5 grudnia 2008 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Rady
Nadzorczej ZNM sp. z o.o. w Czaplinku nt. projektów regulaminu pracy spółki,
regulaminu wynagradzania spółki, schematu organizacyjnego spółki, przyjęcia planu
pracy Rady na I kwartał 2009 r., analizy zamierzeń Zarządu Spółki na 2009 r.
7. W dniu 7 grudnia 2008 r. z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w uroczystym
poświęceniu wyremontowanego Kościoła pw. NSPJ w Czarnym Wielkim z udziałem
J.E.Ks. Bp E. Dajczaka.
Przyjęłam 19 mieszkańców, którzy zgłosili 22 sprawy, zastępca burmistrza przyjął
11 mieszkańców, którzy zgłosili 11 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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