INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 11 lutego 2009 r. do 21 marca 2009 r.

W okresie między Sesjami wydałam 5 zarządzeń:
1. w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu Pani Eugenii Szastko na stanowisko Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej – 2 zarządzenia,
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działki
budowlane Osiedle Wiejska,
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy – grunty rolne na terenie miasta,
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Broczynie.
W okresie od 11 lutego 2009 r. do 21 marca 2009r. zrealizowane zostały następujące działania:
W zakresie inwestycji:
Drogi wojewódzkie:
1. Przebudowa chodnika ul. Drahimska.
Gmina partycypuje w kosztach przebudowy chodnika w kwocie 50.000 zł. Zadanie prowadzi
ZDW – Rejon Drawsko Pom. ze środków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki z tego
funduszu na wykonanie zadania w br. zostały juz przydzielone. ZDW przedłożył projekt
porozumienia dot. realizacji wymienionego zadania oraz zasad współpracy stron na etapie
wykonywania robót. Zadanie planowane jest do wykonania w terminie do 30.11.2009r.
Drogi powiatowe:
2. Udział Gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe. Gmina zabezpieczyła
środki w formie udziału w kwocie 1.000.000 zł. na realizację całego zadania. Gmina oczekuje
na stanowisko Inwestora właściciela drogi, co do możliwości realizacji zadania w 2009r.
Drogi gminne:
3. Modernizacja ulicy Tartacznej.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są roboty drogowe na odcinku od ul. Mazurskiej
w kierunku jez. Czaplino. Strony procesu inwestycyjnego uzgodniły zmiany w zakresie
rozwiązania problemu gospodarki wodami opadowymi.
4. Budowa drogi na ul. Akacjowej i Wiejskiej w Czaplinku.
W dniu 26.02.2009r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi na ul.
Akacjowej
i
Wiejskiej
do
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
woj.
Zachodniopomorskiego. Koszt zadania po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego wynosi
2.160.000 zł., przy czym dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych może wynieść 766.222
zł. Program dofinansuje tylko roboty związane z budową drogi oraz do 10% wielkości
infrastruktury towarzyszącej, tj. chodników i oświetlenia drogowego. Wpisując się w kryteria
naboru wniosków Gmina musiała zdecydować o zaktualizowaniu projektu budowlanego
branży drogowej i oświetlenia drogowego i uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę,
uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, aktualizacji studium wykonalności
i dostosowania dokumentów finansowych do aktualnych potrzeb. Czynności te w zakresie
niezbędnym na dzień składania wniosku zostały wykonane. Czas przewidywany na decyzję
w sprawie dofinansowania to okres ok. 6 miesięcy.
Na drogi w ulicach Brzozowa i Jarzębinowa nie było możliwości złożenia wniosku
o dofinansowanie, gdyż nie wpisują się w założenia programów pomocowych, co wynika
z przeprowadzonej analizy ilości możliwych punktów do uzyskania przy ocenie wniosku.
Dowodem na to jest brak punktów przy ocenie wniosku złożonego o dofinansowanie na ul.
Brzozową i Akacjową do NPPDL. Według oceniających drogi te nie mają większego
znaczenia dla układu komunikacyjnego województwa, gdzie m.in. kierowano się
średniodobowym natężeniem ruchu drogowego – główny czynnik przy ocenie wniosków
w NPPDL i jakim będzie komisja konkursowa na pewno się kierować przy ocenie wniosków
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złożonych do RPO. Składając wniosek na ul. Wiejską i Akacjową jako jeden z ważnych
argumentów, który może weźmie komisja oceniająca pod uwagę wskazaliśmy na odciążenie
ruchu pojazdów osobowych w ul. Szczecineckiej i Polnej, a więc poprawę funkcjonalności
tych dróg, dogodne połączenie pomiędzy drogą powiatową i wojewódzką oraz zapewnienie
objazdu w razie prac remontowych lub innych problemów na drodze powiatowej tj. ul. Polnej.
Uwzględnienie we wniosku dróg wewnętrznych ul. Brzozowej i Akacjowej wpłynęłoby na
zmniejszenie ilości punktów przy ocenie i tym samym umniejszyłoby szanse na uzyskanie
wsparcia finansowego.
5. Przebudowa drogi w m. Machliny.
Wykonano projekt budowlany przebudowy drogi. Wykonawca pozyskuje uzgodnienia
i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
6. Termomodernizacja SP Czaplinek.
Zadanie zostało zgłoszone przez Gminę do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i jest
elementem składowym dużego projektu, który Związek przekazał do pilotowania Staroście
Szczecineckiemu, gdyż Związek nie mógł złożyć wniosku. Wniosek złożono o
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w dniu 06.03.2009r. do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który realizuje finansowo POIiŚ.
Obecnie trwa ocena formalna wniosków. Przewidywana decyzja o dofinansowaniu pod koniec
IV kwartału br.
7. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla Wiejska.
Zadanie w trakcie realizacji. Zostały wykonane roboty związane z ułożeniem kanalizacji
deszczowej na ul. Wiejskiej i Kasztanowej. Wykonywane są roboty ziemne związane
z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca przygotowuje się do wykonania
sieci wodociągowej.
Zadania realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008:
8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Polnej i Szczecineckiej.
Gmina partycypuje w kosztach wykonania zadania na etapie projektu budowlanego
w wielkości proporcjonalnej do długości odcinka na ul. Szczecineckiej, co stanowi kwotę
35.000 zł. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych, który w drodze przetargowej
wyłonił projektanta p. Bińczyka z Koszalina za kwotę 76.000 zł. z terminem realizacji do
31.05.2009r. W dniu 09.03.2009r. odbyło się kolejne spotkanie stron z udziałem zarządcy
drogi i projektanta. Strony zapoznały się z przedłożoną propozycją projektową i wniosły
swoje uwagi. Projektant uzgadnia projekt w zakresie rozwiązania układu komunikacyjnego
z drogą krajową nr 20 i wojewódzką nr 163. Istotne w przygotowaniu projektu jest
stanowisko ZDW Koszalin. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraża zgody na lokalizowanie
miejsc postojowych równoległych w ciągu ulicy Szczecineckiej na wysokości cmentarza
komunalnego oraz konieczność dostosowania całego odcinka projektowanej drogi do
parametrów drogi klasy C, a najważniejszy i najtrudniejszy element to konieczność
wyburzenia budynku komunalnego nr 2 przy ul. Polnej.
9. Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej w Sikorach, k. kościoła.
Zadanie jest w trakcie opracowania projektowego. Termin wykonania projektu do
30.05.2009r.
10. Dokumentacja techniczna budowy drogi do jeziora Komorze.
Prace projektowe są w trakcie realizacji. Termin wykonania prac do 30.05.2009r. Dokonano
rozgraniczenia działki pasa drogowego z gruntami przyległymi, przygotowany operat został
złożony do Starostwa w celu zatwierdzenia i przyjęcia do zasobów.
11. Projekt techniczny budowy budynku mieszkalnego socjalno-komunalnego.
Projekt został wykonany i przekazany Gminie zgodnie z umową w dniu 12.03.2009r. Złożony
został wniosek do Starostwa o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
12. Wykonanie projektu budowlanego „Moje boisko ORLIK 2012”.
Projekt został wykonany, znajduje się w końcowej fazie uzgodnień. Zadanie zostało
umieszczone na liście zadań do dofinansowania w 2009r. z budżetu woj.
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Zachodniopomorskiego w wysokości 33% tj. w kwocie 333.000 zł. Przygotowywano również
wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 33% tj. w kwocie
333.000 zł.
W zakresie drogownictwa:
1. W dniu 12.03.2009r. wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom.
z propozycją wspólnej realizacji zadania – wyrównywanie poboczy dróg powiatowych w cel
likwidacji zastoisk wodnych. Gmina proponuje wykonywanie prac z udziałem pracowników
społecznie użytecznych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ze strony ZDP
oczekujemy na zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonaniem niezbędnych prac oraz
nadzoru nad zatrudnionymi pracownikami.
2. W związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
procedurami regulowania własności dróg na terenie Gminy Czaplinek stanowiących własność
Skarbu Państwa, które winny być własnością Gminy Czaplinek, Gmina Czaplinek podejmie
działania mające na celu skomunalizowanie dróg położonych w obrębie Kołomąt.
Komunalizacji będzie podlegać 20 działek o łącznej pow. ok. 8.88 ha.
W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1 W dniu 20.02.2009r. podpisano cztery akty notarialne dotyczące zbycia lokali mieszkalnych
na rzecz najemców :
- lokal mieszkalny przy ul. Długiej 47/5 w Czaplinku za kwotę 3.940,00 zł
- lokal mieszkalny przy ul. Rzecznej 13/1 w Czaplinku za kwotę 390,00 zł
- lokal mieszkalny przy ul. Wałeckiej 41/2 w Czaplinku za kwotę 2.650,00 zł
- lokal mieszkalny Broczyno 60/2 za kwotę 1.790,00 zł
2 W dniu 17 marca 2009 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem użytkowym (była szkoła) położonej w miejscowości Machliny,
oznaczonej nr 150 o powierzchni 0,0900 ha. Cena wywoławcza 573.500,00 zł. Nie wpłynęło
żadne wadium i nieruchomość nie została sprzedana.
3

Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Czaplinku:
- przy ul. Lipowej 28 oznaczonej nr działki 327 o pow. 0,1083 ha, cena wywoławcza:
39.200,00 zł
- przy ul. Wiejskiej 26 oznaczonej nr działki 379 o pow. 0,1095 ha, cena wywoławcza
39.600,00 zł
- przy ul. Wiejskiej 24 oznaczonej nr działki 380 o pow. 0,1085 ha, cena wywoławcza
39.200,00 zł
- przy ul. Wiejskiej 22 oznaczonej nr działki 381 o pow. 0,1064 ha, cena wywoławcza
38.500,00 zł
- przy ul. Wiejskiej 19 oznaczonej nr działki 330 o pow. 0,1254 ha, cena wywoławcza
45.400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009 r.
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Podpisano 11 umów dzierżawy gruntów, w tym 9 na terenie miasta i 2 na terenie gminy.
Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej:
a. nr 280 położonej w obrębie ewidencyjnym 03 w Czaplinku,
b. nr 28/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka.
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Wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonych w Czaplinku:
§ działka nr 28 o pow. 0,1637 ha położona przy ul. Drahimskiej 49 w kwocie
820,10 zł.
Gmina Czaplinek wystąpiła do Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. z 3 wnioskami
o ujawnienie w księgach wieczystych praw własności do nieruchomości.
Wszczęto postępowania rozgraniczeniowe w stosunku do nieruchomości oznaczonych
działkami:

7
8

3

§
§

nr 134 położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory,
nr 204/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Siemczyno.
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W
związku
z
nasilającym
się
w
mieście
ruchem
komunikacyjnym
i brakiem parkingów w okolicy centrum miasta wystąpiono z ponowną propozycją do
właściciela działki nr 56/2 o pow. 0,1193 ha położonej przy ul. Szczecineckiej o zmianę na
inną działkę gminną. Przedstawiona propozycja zmiany na działkę budowlaną na Osiedlu
Wiejska nie uzyskała aprobaty właściciela.
10 Informacje w sprawie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta
Czaplinek oraz Sołectwa Kołomąt dot. zmiany granic administracyjnych Miasta
Czaplinek.
§ 12 grudnia 2008 r. podjęto uchwałę nr XXXIII/299/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany
granic Miasta Czaplinek, poprzez włączenie działki nr 3/19 o pow. 71/59 ha z obrębu Kołomąt
z Sołectwa Kołomąt do Miasta Czaplinek obręb 02 oraz uchwałę nr XXXIII/300/2008
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Czaplinek oraz Sołectwa
Kołomąt w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Czaplinek,
§ 3 lutego 2009 r. Zarządzeniem nr 11 Burmistrza MIG określono termin i zasady
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Czaplinka i sołectwa Kołomąt na dzień
od 10 do 25 lutego 2009 r. Przedstawiono wzór ankiety konsultacyjnej.
§ Uprawnionych do udziału w konsultacjach było łącznie 5905 osób będących mieszkańcami
Miasta Czaplinek i Sołectwa Kołomąt. W konsultacjach wzięło udział 101 osób. Komisja po
sprawdzeniu złożonych ankiet konsultacyjnych ustaliła, że oddano 99 ważnych
i 2 nieważne ankiety konsultacyjne.99 osób udzieliło odpowiedzi, że są za włączeniem do
obszaru Miasta Czaplinek obręb 02 działki nr 3/19 obr. Kołomąt o pow. 71,59 ha z Sołectwa
Kołomąt.
11 W związku ze złożonym wnioskiem Sołtysa Wsi Głęboczek w sprawie uregulowania sytuacji
prawnej świetlicy i drogi położonej na działce nr 390 oraz gruntu pod boisko sportowe
położonych na działkach 354 i 353, Gmina Czaplinek podjęła niezbędne działania zmierzające do
uregulowania w/w. spraw. Dnia 19 marca 2009 r. zlecono Geodecie Panu Waldemarowi
Pawlakowi wykonanie wskazania granic działek 351 i 390 w Głęboczku. Geodeta podjął działania
zmierzające do wykonania ww. prac.

W zakresie prac planistycznych:
1. W zakresie sporządzanych projektów planów dotyczących „Nadbrzeża” „Śródmieścia”
i „Ostrorogu” oraz zmian studium prowadzone były negocjacje z projektantem przedstawicielami firmy Integra. Podstawą do negocjacji było:
§ wejście
w
życie
z
dniem
15
listopada
2008
r.
ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227), która wprowadziła
nieoczekiwanie nowe wymogi rozbudowujące procedurę sporządzania zmian studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (także jego
zmian). Dodatkowo ustawą wprowadzono obowiązek przygotowania oceny
oddziaływania na środowisko, co wiąże się ze zwiększeniem zakresu zadania,
kosztami i wydłużenia terminów zawartych umów,
§ otrzymanie negatywnych opinii od Instytucji uprawnionych do uzgadniania
projektów miejscowych planów.
§

Negocjacje, miały na celu głównie wykonanie bardzo ważnych z punktu widzenia
prowadzonej gospodarki nieruchomościami, potrzebami mieszkańców, firm i innych
wnioskodawców, inwestorów, zmian w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego. Zmiany dokumentów planistycznych są również niezbędne do
prawidłowego rozwoju gospodarczego Gminy, a szczególnie zwiększenia dochodów
budżetowych.
2. Wykonawca zgodnie z zawartym porozumieniem zobowiązał się do wykonania za dodatkową
kwotę 20,000.00 zł. prognozy i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla obszaru całej Gminy Czaplinek, zgodnie ze zmianami w/w ustawy.
3. Zgodnie z zawartym porozumieniem, ustalono szczegółowy harmonogramem, które ściśle
precyzuje daty wykonania poszczególnych etapów prac, zakończenie prac nad zmianą studium
z ostatecznym terminem na 25.09.2009 r.
4. Negocjacje z przedstawicielem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:
Negocjacje z w/w w sprawie uzgodnienia projektu zmian planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu „Nadbrzeże” odbyły się w dniu 11 marca 2009 r. Podczas spotkania
przedstawiono prezentację, która miała na celu zobrazowanie i objaśnienie proponowanych
zmian. Następnie udając się w teren przystąpiono do omówienia poszczególnych jednostek
funkcjonalnych w celu wypracowania kompromisu w zapisach ustaleń planu, od których w
głównej mierze zależy rozwój turystyczny Gminy Czaplinek. Przedstawiciel Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska Pan Ryszard Karnecki w trakcie negocjacji wskazywał na
konieczność zapisów, które w głównej mierze spowodowały odcięcie Jeziora Drawsko od
miasta Czaplinka. Wprowadzenie proponowanych zakazów uniemożliwiłyby realizację
jakiejkolwiek infrastruktury niezbędnej do obsługi turystów. Podczas negocjacji wskazano,
że Miasto Czaplinek jako ośrodek dynamicznego rozwoju z wiodącą funkcją turystycznego
rozwoju i wypoczynku oraz obsługi ruchu turystycznego wymaga wyznaczenia nowych
terenów rozwojowych dla tych funkcji oraz zmiany stanu aktualnego zagospodarowania.
Został wypracowany kompromis, który pozwala na zagospodarowanie nadbrzeża zgodnie z
wypracowaną wizją rozwoju na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Wpłynęło 5 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanych przedsięwzięć polegających na:
§ budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Pławno, Psie Głowy,
Machliny, Łazice, Broczyno, Trzciniec,
§ przebudowie ulicy Wąskiej w Czaplinku,
§ budowie ulic Wiejskiej i Akacjowej w Czaplinku,
§ termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
§ remoncie drogi wojewódzkiej na ulicy Długiej i Drahimskiej w Czaplinku,
§ budowie podziemnych kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV
oraz niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz budowie kontenerowej
stacji transformatorowej w m. Niwka, gm. Czaplinek.
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: Wełnica, Rzepowo, Pławno,
Piaseczno, Czarne Małe, Kluczewo, Czarne Wielkie, Miłkowo, Trzciniec, Broczyno,
Machiny, Prosinko, Stare Drawsko, Czaplinek na stacji uzdatniania wody przy ul. Staszica
Czaplinek ul. Staszica z budynku przy ul. Mickiewicza 2. We wszystkich w/w przypadkach
Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągów.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
1. W miesiącu kwietniu 2009r. przewidziano na terenie miasta wyłapywanie bezpańskich psów.
Usługę wykona Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Koszalin, który prowadzi
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie – koszt jednodniowej akcji to kwota około
2500zł.
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2. W miesiącu kwietniu 2009r planowane jest posiedzenie Rady Nadzorczej ZNM Sp. z o.o.
podczas której zostaną wstępnie omówione wyniki finansowe Spółki za 2008r. oraz sprawy
bieżące.
3. W miesiącu lutym i marcu br. odbywają się coroczne zebrania wspólnot mieszkaniowych. Do
chwili obecnej odbyły się zebrania w 80 wspólnotach, na których podejmowane były min.
uchwały:
§ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2008r,
§ w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2009r.,
§ w sprawie zebrań rocznych,
§ w sprawie regulaminu gospodarowania Funduszem Remontowym.
4. Do wykonywania prac społecznie użytecznych wezwanych zostało 179 osób z terenu miasta i
gminy z tej liczby zgłosiło się 125 osób w tym 75 z terenów sołectw 50 z miasta, ogółem nie
zgłosiło się 54 osoby. Zatrudnione osoby wykonują prace porządkowe tj. zamiatanie
chodników i ulic z piasku po zimowym utrzymaniu, grabienie terenów zielonych, alei i
parków, codzienne zbieranie papierów na terenie całego miasta. Na terenie sołectw
zatrudnione osoby wykonują prace porządkowe polegające na zamiataniu, grabieniu,
wycinaniu krzaków przy drogach gminnych i innych terenów publicznych. Ponadto na
wniosek Dyrektorów skierowano 1 osobę do Szkoły Podstawowej w Czaplinku, 2 osoby do
Gimnazjum w Czaplinku, 3 osoby do CZOKSiR, 5 osób do MGOPS.
5. Zakończono prace przy opracowaniu wykazu terenów zielonych będących własnością Gminy
na terenie miasta. Trwają prace nad przygotowaniem wykazu terenów gminnych i
wspólnotowych przy budynkach mieszkalnych (podwórka).
6. Gmina przystąpiła do sporządzania dokumentu pn. „ Program Poprawy Systemu Informacji
na terenie Miasta i Gminy Czaplinek”, w którym opracowany zostanie jednolity system
oznakowania nazw ulic, osiedli, numeracji budynków, informacji o zabytkach itp.
7. W dniu 18.02.2009r w m. Machliny odbyło się zebranie wiejskie w którym udział wzięli:
Burmistrz M i G Pani Barbara Michalczik, Dyrektor ZGK Czaplinek Pan Marian Rutowicz,
Komendant Straży miejskiej Pan Piotr Kuzio, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Mieczysław Smyk, Radny Rady Miejskiej i jednocześnie Sołtys sołectwa Machliny Pan
Roman Gajewski oraz przedstawiciel firmy „ Leda” dostarczającej i montującej przydomowe
oczyszczalnie ścieków Pan Zbigniew Adamczyk. Głównym tematem zebrania była sprawa
wywozu n/płynnych z szamb, oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy
Sołectwa zostali poinformowani o dofinansowaniu w wys. 50% do wywozu n/płynnych
z gospodarstw domowych o tym, że trzeba podpisać umowę z ZGK Czaplinek na wywóz
n/płynnych, oraz o karach za wywóz n/płynnych w miejsca inne niż oczyszczalnia ścieków w
Czaplinku. Udzielono informacji o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
przez osoby fizyczne oraz o dofinansowaniu tej budowy przez Gminę Z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska w wys. 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3 500zł.
8. Walne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, które odbyło się w dniu 09.02.2009r. zostało zawieszone.
Druga część zawieszonego Zgromadzenia ma się odbyć w dniu 31.03.2009r.Na którym będzie
omówiona sprawa zmiany udziałów, jak również sprawa poręczenia kredytu w WFOŚiGW tj.
zmiana formy zabezpieczenia spłaty pożyczki z umów poręczenia poszczególnych
samorządów udziałowców spółki, na zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości
wybudowanego zakładu.
9. Komisje Mieszkaniowe w marcu br. przystąpiły do aktualizacji listy osób oczekujących na
przydział mieszkania komunalnego. Komisje po przeanalizowaniu wniosków stwierdziły, że
bardzo dużo wniosków wymaga uzupełnienia danych tj. dokumentów potwierdzających
dochód, potwierdzenia wysokości wynagrodzenia przez zakłady pracy, potwierdzenia z
MGOPS, Urzędu Pracy, uzupełnienia brakujących informacji o metrażu. W związku z
powyższym Komisje zobowiązały do wystąpienia o ponownie o uzupełnienie wniosków w
terminie do 15 kwietnia br.
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10. Ogrody działkowe
W związku orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że art. 10 ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów
na rzecz Polskiego Związku Działkowców jest nie zgodne z art. 165 Konstytucji, zostały
wstrzymane prace związane z przekazaniem w użytkowanie działki nr 21/1 położonej
w obrębie 05 w Czaplinku na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Zdaniem Trybunału
obowiązek nieodpłatnego przekazania Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów
stanowiących własność gminy jest zbyt daleko idącą ingerencją w prawo do dysponowania
mieniem komunalnym. Przekazanie terenów ogrodów zostanie wznowione po nowelizacji
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Niezależnie od niekorzystnego dla działkowiczów- byłych pracowników PGR orzeczenia
Trybunału, Gmina przygotowała stosowne porozumieniem na podstawie którego proponuje
wspólną realizację zadania polegająca na doprowadzeniu wody z pobliskiej hydroforni
zarządu RODz. Wisienka. Część materiałów zakupiono już w ubr. Obecnie negocjowane są
warunki z Zarządem RODz. Wisienka
11. Dzierżawa komina i części działki przy ul.Wałeckiej 54:
Firma Polkomtel S.A z siedzibą w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy komina stalowego o wysokości 45 m zlokalizowanego na części działki 3/19
będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czaplinek oraz części działki nr 14/4 będącej
w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Czaplinku. Wystąpiono do w/w
firmy o przedłożenie dokumentów wskazujących na brak zagrożenia zdrowia mieszkańców
Osiedla Wałecka 54. Przedstawicieli firmy, Zarządu SM i Rady Nadzorczej SM zaproszono
na spotkanie 5 maja br. celem omówienia problemów przedstawionych firmie warunkujących
dalszą dzierżawę gruntu Gminy.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 35 wniosków dotyczących wycinki drzew z zadrzewień, w tym jeden
odmownie.
2. Wydano 6 zaświadczeń o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego.
3. Zorganizowano wyjazdowe zebranie sołtysów w sali wiejskiej w Czarnym Wielkim.
W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy, przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw
Wiejskich. Na spotkaniu omówiono m.in.:
• zadania ujęte w budżecie do realizacji w 2009r,
• kalendarz imprez na 2009r,
• przekazano informację odnośnie prac społecznie użytecznych i i interwencyjnych,
• poinformowano o sporządzaniu kolejnych Planów Odnowy Miejscowości,
• tematy gospodarki dot. odpadami i nieczystościami płynnymi,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał sołtysów z formami aktywizacji
bezrobotnych- staże, prace społecznie użyteczne, szkolenia, pożyczki na rozpoczęcie
działalności czy utworzenie nowego miejsca pracy. Podziękował sołtysom za zaangażowanie i
poświęcony czas na rzecz organizacji prac społecznie użytecznych i rozliczania ich
wykonania.
Przewodniczący Rady Powiatu omówił ważniejsze zadania Powiatu w 2009r.,
a w szczególności:
• oddłużenie szpitala powiatowego,
• remontów dróg powiatowych,
• modernizacji obiektów publicznych – szkół ponadgimnazjalnych
4. Sejm 20 lutego br uchwalił ustawę o funduszu sołeckim, która aktualnie jest przekazana do
Senatu. Zgodnie z w/w ustawą Rada Gminy podejmuje w terminie do 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na
wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym . Wysokość środków sołeckich wyliczona wg
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ustawy na wszystkie sołectwa w naszej gminie wynosi 232.632,96 zł. Z budżetu państwa
otrzymalibyśmy zwrot w wysokości 20%, Środki z funduszu przeznacza się na realizację
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy. Burmistrz w terminie do 31 lipca
przekazuje sołtysom informację o wysokości środków jaka zgodnie z ustawą wyliczona jest
dla danego sołectwa. W terminie do 30 września sołtys przekazuje wniosek burmistrzowi
celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. W 2009r. Rada Gminy podejmuje
stosowna uchwałę do dnia 30 czerwca.

W zakresie ochrony p.poż.
1. W lutym i marcu odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2008 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w miejscowościach Kluczewo, Czarne Wielkie, Sikory, Machliny,
Siemczyno, Trzciniec, Broczyno oraz Czaplinek. Ze złożonych sprawozdań, planów
działalności i wniosków składanych w trakcie posiedzeń ustalono, że najpilniejsze potrzeby
stojące przed Zarządami OSP i Samorządem Gminnym to przede wszystkim niedobory
sprzętowe, wyeksploatowany tabor pojazdów pożarniczych, podwyższenie standardu baz
OSP, ale także i kłopoty kadrowe. Zbyt mała obsada kierowców samochodów pożarniczych,
oraz członków OSP, tworzących drużyny ratownicze to poważne zagrożenie mające wpływ na
obniżenie gotowości bojowej OSP. Najistotniejszym zadaniem wg strażaków jest rozbudowa
Centrum Ratownictwa Gminnego na Bazie OSP Czaplinek, zakończenie zabudowy gaśniczej
samochodu pożarniczego dla OSP Machliny, w Broczynie pilna wymiana samochodu
pożarniczego, rozbudowa boksu garażowego i wykonanie zaplecza sanitarnego w OSP Czarne
Wielkie, rozbudowa boksu garażowego w miejscowości Broczyno, wykonanie remontu dachu
na budynku garażowym i udostępnienie świetlicy w OSP Trzciniec, docieplenie i remont
elewacji remizy OSP Kluczewo, wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu pożarniczego
GBA dla OSP Siemczyno, zakup drabiny specjalnej oraz uzupełnienie umundurowania
wyjściowego dla OSP Sikory i Broczyno.
2. W dniu 19 lutego odbyła się w powiatowa odprawa zorganizowana przez Komendanta
Powiatowego PSP, poświęcona rozwojowi KSRG na poziomie Powiatu. W trakcie narady
złożono informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie poszczególnych gmin i
powiatu drawskiego.

W zakresie podatków:
1. Wydano 39 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 14 o wielkości gospodarstwa rolnego
i dochodzie oraz 15 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek o częściowe umorzenie zaległego podatku od
nieruchomości oraz rozłożenie pozostałej kwoty na raty z uwagi na kryzys gospodarczy
tj. spadek kursu euro oraz spadek zamówień od kontrahentów zagranicznych .
3. Sporządzono wniosek do PEFRON o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia
zakładów pracy chronionej oraz wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnionych
jezior będących własnością Skarbu Państwa.
4. Przyjęto 39 wniosków od producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego.
5. Zakończono w terminie wymiar podatków i doręczenie decyzji podatnikom na 2009 rok.
6. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej I raty podatków.
7. Wydano 22 zaświadczenia o udzieleniu pomocy „de minimis”.
W zakresie promocji, turystyki, kultury, sportu:
1. 14 lutego br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Srebrnym” odbył się IV Bal Charytatywny.
Dochód z przeprowadzonej loterii fantowej oraz aukcji przedmiotów przekazanych przez
lokalnych przedsiębiorców, artystów i osób prywatnych w całości został przekazany na
Fundusz Wycieczkowy Dzieci ze Szkół Gminy Czaplinek. Zebrano kwotę 3.777,50 zł (w tym
kwota pozostała z biletów – 572,50 zł, licytacja i loteria fantowa – 3.205 zł). Wszystkim,
którzy wsparli tę cenną inicjatywę serdecznie dziękujemy.
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2. 20 lutego br. Gmina Czaplinek ogłosiła dwa konkursy: na hasło promujące Gminę Czaplinek
oraz na projekt graficzny Logo Gminy Czaplinek. Konkursy skierowane
są do osób fizycznych w tym pełnoletnich oraz niepełnoletnich. Na zwycięzcę czeka
atrakcyjna nagroda rzeczowa, która zostanie wręczona podczas tegorocznych obchodów Dni
Czaplinka. Prace należy składać do 25 marca br. do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Czaplinku. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stornie internetowej
Czaplinka oraz w Referacie Turystyki i Promocji.
3. 26 lutego br. w Izbie Muzealnej została otwarta wystawa prac Pani Marty Hnatowskiej.
Wystawa czynna jest do 26 marca br. w godzinach pracy Izby Muzealnej.
4. 3 marca br. w Czaplinku odbyły się uroczystości związane z 64 Rocznicą Powrotu Polskości
na Pomorze Zachodnie. Srebrne medale Za Zasługi dla Kraju otrzymali mieszkańcy naszej
Gminy, których trzech synów odbywało służbę wojskową tj. p.Ludwika i Antoni Landsman,
Ludwika Simińska oraz Janina i Jerzy Ślaza.
5. W ramach obchodów 64- rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze Zachodnie w dniu 28
lutego zorganizowano Młodzieżowy Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Czaplinek, który odbył się na hali widowisko –sportowej. W dniu 1 marca odbył się
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek. Natomiast
3 marca Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czaplinku.
6. W dniu 13 marca br. w Bibliotece Publicznej w Czaplinku odbyło się otwarcie wystawy
lokalnej artystki Pani Krystyny Wenelskiej. Wystawa przedstawiała prace ceramiczne oraz
biżuterie ceramiczną.
7. 19 marca br. w Drawsku Pomorskim odbyło się Gala podsumowująca program grantowy
Działaj Lokalnie VI. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych,
szkół, sołectw z terenu Gminy Czaplinek, którzy skorzystali z programu i zrealizowali
ciekawe i ważne dla lokalnej społeczności projekty.
8. 19 marca br. w sali widowiskowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji odbyła się impreza kulturalna „Józefinki”. Podczas imprezy wystąpił zespół
„Marrakesh” z repertuarem Kasi Sobczyk. Uczestniczki imprezy skorzystały
z bezpłatnych porad prawnych, z porad kosmetyczno-fryzjerskich, z bezpłatnych badań cukru.
9. Wsparto udział młodzieży z Gimnazjum w Targach Turystycznych Szkół Województwa
Zachodniopomorskiego, które odbyły się 21 marca w Szczecinie.
10. Wystosowano prośbę do sołtysów Gminy Czaplinek, Przewodniczących Osiedli oraz do
różnych instytucji o pomoc w ustaleniu wykazu osób z Gminy Czaplinek, które oddają lub
oddawały
krew.
Chcielibyśmy
zaprosić
te
osoby
do
uczestnictwa
w utworzonym kilkadziesiąt lat temu, a teraz reaktywowanym klubie HDK.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek przygotowała do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie
„Odnowa i Rozwój Wsi” wniosek o dofinansowanie kapitalnego remontu świetlicy
w Broczynie. 15 marca br. odbyło się zebranie mieszkańców wsi Broczyno, podczas którego
przyjęto zmiany we wcześniej uchwalonym Planie Odnowy Miejscowości, będącego jednym
z niezbędnych załączników do wniosku. Wniosek zakłada m.in. wymianę pokrycia
dachowego, wykonanie zewnętrznej elewacji budynku, wykonanie sanitariatów, malowanie
pomieszczeń, wymianę okien i drzwi. Gmina Czaplinek posiada obecnie 21 Planów Odnowy
Miejscowości. W 2009 roku pracownicy Urzędu przygotują plany dla pozostałych
miejscowości.
2. Trwają intensywne prace nad realizację projektu pn. „Promocja Rozwoju Miasta
i Gminy Czaplinek”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W ramach realizacji projektu został ogłoszony przetarg na zakup sceny, który zostanie
rozstrzygnięty jeszcze w marcu. Ogłosiliśmy również zbieranie ofert na przygotowanie
strategii promocji Gminy, na wykonanie 10 straganów wystawienniczych oraz
przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, rocznych
oraz doradztwo w realizacji projektu. Oferty na te 3 zadania zbierane były do 20 marca
(piątek). Zarówno przetarg na zakup sceny jak i zbieranie ofert na 3 pozostałe zadania cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wykonawców.
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3. Przy współpracy z Sołtysami przygotowywane są projekty do programu Fundacji
Wspomagania Wsi „Pożyteczne Wakacje 2009- Nasza wieś najpiękniejsza”.
W ramach konkursu można pozyskać 3.000 złotych na jeden projekt.
4. Przygotowano wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zadanie „Wiosenne i jesienne porządkowanie Drawy” oraz „Na
szlaku osobliwości przyrodniczych”.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W dniu 27.02.2009r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie
założycielskie Powiatowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich. Podczas spotkania
wybrano Zarząd Stowarzyszenia, w którym sekretarzem została Pani Krystyna
Wenelska sołtys Żelisławia, a członkiem komisji rewizyjnej Pani Brygida Zabrocka sołtys
Łąki. Serdecznie gratulujemy.
W zakresie ochrony zdrowia;
1. W dniach 15-20 września 2008 roku specjaliści Politechniki Radomskiej przeprowadzili
badania jakości postawy ciała u dzieci szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Badania
zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu firm oraz Gminy Czaplinek.
Przedstawione w Raporcie wyniki badań wykazały prawidłową postawę ciała zaledwie
u 5,6% badanych dzieci. W celu wypracowania skutecznych działań profilaktycznych
i korekcyjnych Gmina Czaplinek wspólnie ze Starostą Powiatu Drawskiego, z Politechniką
Radomską i Dyrektorami Szkół przygotowała konferencję, która odbyła się 19.03 br.
w naszej hali widowiskowo- sportowej, w dwóch blokach:
I. Konferencja dla dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego oraz gimnastyki
korekcyjnej, pielęgniarek szkolnych, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na rzecz promocji zdrowia, w godz. 9.00- 14.00 finansowana przez Starostę
Powiatu drawskiego kwotą 1.200 zł.
II. Konferencja dla rodziców i dzieci, w godzinach od 16.00 do 18.00 sfinansowana przez
Gminę kwotą 1.200 zł.
2. Badania profilaktyczne
§ 1 kwietnia br. po raz czwarty zostanie zorganizowany wyjazd mieszkańców terenów wiejskich
do Szczecina, na badania profilaktyczne- okulistyczne i ginekologiczne. W wyjeździe weźmie
udział 50 osób. Do tej pory z badań tych skorzystało blisko 170 osób. Kolejny wyjazd
planowany jest na 27 maja br.
W zakresie współpracy zagranicznej:
W ramach realizacji projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”,
finansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały wysłane zaproszenia do
niemieckich miast partnerskich. Partnerzy niemieccy wezmą udział w 3 imprezach
promocyjnych oraz w seminariach im towarzyszących. Poparcie partnerów niemieckich było
wymogiem formalnych ubiegania się o dofinansowanie. W dniach 21-22 marca br. delegacja
z naszego miasta weźmie udział w uroczystości przekazania bojowego wozu strażackiego w
niemieckim mieście partnerskim Marlow.
W zakresie oświaty:
1. W dniu 20 lutego 2009r. poinformowano rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
w Kluczewie o zamiarze likwidacji Szkoły, z dniem 31 sierpnia 2009r. W spotkaniu
uczestniczyło 9 rodziców, mimo że o zebraniu powiadomieni zostali pisemnie wszyscy
rodzice. 23 lutego br. wystąpiłam do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie
z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie likwidacji Szkoły. Zgodnie z art. 59
ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący ma obowiązek powiadomienia rodziców
o zamiarze likwidacji szkoły oraz wystąpienia o opinię do kuratora oświaty, w terminie
sześciu miesięcy przed planowanym terminem likwidacji szkoły.
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2. W związku dużymi rozbieżnościami pomiędzy planem finansowym Gimnazjum na 2008rok
a wydatkami faktycznie poniesionymi przeprowadzona została doraźna kontrola finansowo –
księgowa, w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i weryfikacji wydatków pod kątem
legalności, gospodarności, celowości oraz zgodności z planem. Ustalono, że przyczyną
niewykorzystania w tak znacznym stopniu planu finansowego były powody, których nie
można było przewidzieć podczas sporządzania planu finansowego na 2008rok.
3. 6 marca 2009r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek odbyła się III Sesja
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku. Młodzi Radni przyjęli 5 uchwał, w tym 3
dotyczące zrzeczenia się mandatów radnego (pisemne rezygnacje radnych). Ponadto
uchwalono skład Komisji Rewizyjnej oraz uzupełniono skład Komisji Turystyki, Kultury,
Nauki i Sportu oraz Komisji Problemów Społecznych. Ustalono, że w najbliższym czasie
odbędą się spotkania Komisje MRM. Radni będą rozpatrywać sprawy bezpieczeństwa
uczniów słabszych fizycznie i psychicznie oraz przygotują opinie w sprawie strefy ciszy na
jeziorze Drawsko.
4 W związku z zaleceniami wydanymi przez Państwową Inspekcję Pracy w Koszalinie
kwestionującymi zasady płatności za realizację zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej
w Czaplinku ustalono różnicę pomiędzy wynagrodzeniami wypłaconymi za zrealizowane
zajęcia pozalekcyjne, a wynagrodzeniami wynikającymi ze stawek zaszeregowania
poszczególnych nauczycieli. Ogółem we wszystkich szkołach kwota wyrównania wynosi
45 444,22zł., w tym SP w Czaplinku - 25 760,72 zł., SP w Broczynie – 1 658,58 zł.,
Gimnazjum w Czaplinku – 11 392,92 zł., Przedszkole – 6 632,00 zł.
5 Zajęcia pozalekcyjne – pomoc w odrabianiu lekcji:
Z dniem 3 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku prowadzone są zajęcia,
których celem jest pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem
języka angielskiego dla dzieci z terenu miasta. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz.
13.00 -15.00 oraz w czwartki w godz. od 14.00-16.00. Podobne zajęcia prowadzone są przez
pracowników GCI, którzy również pomagają dzieciom z Czaplinka w odrabianiu lekcji.
W świetlicach wiejskich zajęcia prowadzone były w 2008r. w Czarnym Wielkim, a obecnie
prowadzone są w Machlinach, Sikorach, Siemczynie. Planuje się prowadzenie zajęć
w Kluczewie i Czarnym Wielkim pod warunkiem zgłoszenia się osoby mogącej udzielać
dzieciom stosownej pomocy. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż wielu
dzieciom rodzice nie są w stanie pomóc w odrabianiu lekcji, szczególnie z języków obcych.
6. Konkurs piosenki anglo i niemieckojęzycznej w LO
Nauczyciele języka anielskiego i niemieckiego Liceum Ogólnokształcącego w ramach
popularyzacji nauki języków obcych zorganizowali konkurs piosenki anglo
i niemieckojęzycznej dla uczniów LO. Celem konkursu była prezentacja talentów
muzycznych i językowych uczniów. Gmina wsparła organizację konkursu fundując nagrody
dla uczestników. Konkurs odbył się 12 marca br.

W zakresie spraw organizacyjnych.
1. W dniu 10 marca 2009 ogłoszono nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektora ds.
oświaty oraz Strażnika Miejskiego (2 etaty) z terminem składania oferty na 20 marca br.
2. Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy oraz podległych jednostkach staż odbywa
10 absolwentów szkół z tego: w Urzędzie MiG 5 stażystów, 2 stażystki na zmianę odbywają
staż w GCI i hali widowiskowo – sportowej, 1 stażystka oddelegowana została do Straży
Miejskiej oraz od 19 lutego 2009 r. 2 stażystki pracują w punkcie Urzędu Skarbowego.
W ramach prac interwencyjnych w Urzędzie pracują 3 osoby.
3. W dniu 12 marca 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zakończyła kontrolę
Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w zakresie funkcjonowania hali
widowiskowo – sportowej. Komisja nie wniosła większych zastrzeżeń do działalności hali,
jednak zaleciła poprawę pewnych zadań natury organizacyjnej.
4. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. zarządzono
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 7 czerwca 2009 r. w godz 8.00
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– 22.00. Spisy wyborców zostaną sporządzone przez pracowników UMiG do 24 maja br.
Wyborcy, którzy przebywają czasowo na obszarze Gminy lub nigdzie nie zamieszkali do 28
maja br. mogą składać wnioski o dopisanie do listy wyborców.
5. W dniach 2 -26 czerwca 2009 r. na terenie Powiatu Drawskiego przeprowadzone zostaną
kwalifikacje wojskowe (dawny pobór). Obowiązkowi zgłoszenia do kwalifikacji wojskowej
podlegają mężczyźni urodzeni w 1990 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1985-1989,
którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacje
wojskowe dla mężczyzn z terenu MiG Czaplinek odbędą się w terminie 2 -4 czerwca 2009 r.
w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gogółczynie –Drawsko Pomorskie ul.
Połczyńska 7.
6. W dniu 4 marca br. Pan Stanisław Karolczuk z Kosina obchodził swoje 90 urodziny.
Jubilatowi serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia w życiu
rodzinnym złożył z-ca Burmistrza MiG. Natomiast w dniu 9 marca br. jubileusz 90 lat
obchodziła Pani Weronika Chrzanowska z Czarnego Małego. Dostojnej Jubilatce serdeczne
gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności w życiu rodzinnym złożyła Burmistrz MiG
Czaplinek.
7. 14 marca br. w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku odbyła się uroczystość
Złotych Godów, którą obchodzili Państwo Kunegunda i Stanisław Brzostek. Dostojni
Jubilaci odznaczeni zostali Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta RP
dokonała Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek – Barbara Michalczik. Podczas uroczystości
nie zabrakło kwiatów, symbolicznej lampki szampana oraz serdecznych życzeń dalszej
pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek, przyjęła 16 interesantów, którzy
zgłosili 18 spraw natomiast zastępca Burmistrza 33 interesantów.

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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