INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 22 marca 2009 r. do 24 kwietnia 2009 r.

W okresie między Sesjami wydałam zarządzeń:
1. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2009r.,
otrzymana dotacja oraz przesunięcie środków,
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – grunty
rolne,
3. w sprawie upoważnienia Pani Moniki Poliwki zatrudnionej w ramach przesunięć
kadrowych w Urzędzie na stanowisku Kierownika Referatu Podatków do załatwiania
oraz wydawania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, część dz. nr 17/12budynek amfiteatru,
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste – lokale mieszkalne najemców,
6. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod obiekty
handlowe – targowisko miejskie,
7. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2008 z dnia 1 października 2008r.
dot. numeracji lokalu mieszkalnego w budynku ul. Sikorskiego 1/1
8. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – grunty rolne,
9. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek
oświatowych Gminy Czaplinek na 2009rok.
10. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane prze
szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy
Czaplinek w 2009 roku.

W zakresie inwestycji:
Drogi krajowe:
1. Udział gminy Czaplinek przy budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej.
Kierownik Referatu Inwestycji uzyskał informację telefoniczną, że Zarząd Dróg
Krajowych w szczecinie posiada przygotowane przez projektanta 3 warianty
koncepcji wykonania chodnika w ul. Złocienieckiej na odcinku od parkingu do ul.
Komunalnej. Dwa z tych wariantów sytuują chodnik w pasie drogowym z tym,
że uwzględniają obie strony drogi, a trzeci w terenie poza pasem drogowym.
GDDKiA Oddział w Szczecinie wystąpił z wnioskiem do centrali o przydział
dodatkowych środków na wykonanie zadań projektowych i od tej decyzji uzależnia
dalsze swoje zamierzenia w tym zakresie. Uzyskanie dodatkowych środków pozwoli
na ocenę złożonych wariantów projektowych przez Radę Techniczną przy Oddziale
Dyrekcji i wybór jednego z nich oraz wykonanie projektu budowlanego w 2009r.
z udziałem środków zabezpieczonych przez Gminę Czaplinek w wysokości 25.000 zł.
Drogi wojewódzkie:
2. 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 już na
zadanie przydzielone. ZDW przedłożył projekt porozumienia dot. realizacji
wymienionego zadania oraz zasad współpracy stron na etapie wykonywania robót.
Podpisanie porozumienia wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w formie
uchwały na udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej innym jednostkom samorządu
1

terytorialnego, której projekt został uwzględniony w porządku obrad Sesji w dniu
24.04.2009r. Zadanie planowane jest do wykonania w terminie do 30.11.2009r.
Drogi powiatowe:
3. Udział Gminy w przebudowie drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe.
Gmina zabezpieczyła środki w budżecie Gminy na 2009r.w kwocie 1.000.000 zł. jako
udział własny Gminy na wykonanie całego zadania przez Powiat Drawski –
właściciela drogi Czaplinek- Czarne Małe.
Rada Powiatu Drawskiego Uchwałą nr XXXII/172/2009 z dnia 27.03.2009r. ustaliła
zasady realizacji zadania z udziałem stron po 50% w kosztach i z podziałem zadania
na etapy wykonania, zmieniając tym samym jednostronnie dotychczasowe ustalenia
w zakresie udziału w kosztach realizacji zadania.
Przedstawione w formie w/w uchwały warunki nie są możliwe do spełnienia, gdyż
Gmina nie ma możliwości wygospodarowania większych środków na wsparcie
zadania Powiatu. Planowany deficyt budżetu Gminy wynosi prawie 3 mln. zł
i w oparciu o podjętą przez Powiat uchwałę Gmina musiałaby zrezygnować
z inwestycji w 2009r. lub zaciągnąć kolejny kredyt powodujący znaczny wzrost
zadłużenia Gminy.
Drogi gminne:
4. Modernizacja ulicy Tartacznej.
Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Roboty podstawowe zakończono.
Wykonawca kontynuuje roboty uzupełniające i wykończeniowe związane
z uporządkowaniem poboczy i spoinowaniem krawężników. Wykonawca
przygotowuje zadanie do odbioru w zakresie dokumentacji odbiorowej.
5. Budowa drogi w ul. Akacjowej i Wiejskiej w Czaplinku.
W dniu 26.02.2009r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi
w 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. Wniosek został przyjęty i zarejestrowany, jest w fazie oceny
formalnej. Trwają jednocześnie prace związane ze zmianą projektu budowlanego
zgodnie z wymaganiami programu operacyjnego.
6. Przebudowa drogi w m. Machliny.
Wykonano projekt budowlany przebudowy drogi. Podpisano umowę
o dofinansowanie z FOGR w kwocie 44.000 zł. z Urzędem Marszałkowskim
w Szczecinie. Kompletowana jest dokumentacja przetargowa do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
7. Termomodernizacja SP Czaplinek.
Zadanie zostało zgłoszone przez Gminę do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
i jest elementem składowym dużego projektu, który w ramach umowy partnerskiej
Powiat Szczecinecki jako Lider umowy złożył o dofinansowanie do 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 w/w program. Wartość
całego projektu złożonego przez Powiat Szczecinecki stanowi kwotę 79.163.376 zł.
w ramach którego zrealizowanych zostanie 106 obiektów w zakresie
termomodernizacji w 25 jednostkach samorządu szczebla gminnego i powiatowego.
Uczestnicy projektu podpisali umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu
oraz jego finansowania, a także ustanowili Lidera projektu, którym został Powiat
Szczecinecki.
8. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Wiejska.
Zadanie w trakcie realizacji. Zostały wykonane roboty związane z ułożeniem
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ul. Wiejskiej i Kasztanowej.
Wykonywane są roboty ziemne związane z przywróceniem terenu do stanu
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pierwotnego. Wykonawca przygotowuje się do wykonania sieci deszczowej w ul.
Szczecineckiej z odprowadzeniem wód do kanału Czaplino.
9. Budowa wodociągu w ul. Drahimskiej – na odcinku od Komisariatu Policji do
ul. Parkowej.
Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przygotowano dokumentację
przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót
z terminem zbierania ofert na dzień 15.05.2009r.
10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.
Gmina posiada projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim. Uzyskano
pozwolenie na budowę z dnia 18.03.2009. W dniu 03.04.098r. złożono wniosek do
PROW o dofinansowanie tego zadania w kwocie 114.619 zł. Wartość projektu
zamyka się kwotą 230.000 zł. Wpłynęło 154 wniosków, których wartość zamyka się
kwotą 93 mln zł., z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 52,5 mln zł.
W ramach tego naboru do podziału wydzielona została kwota 51,5 mln zł. Dane
te wskazują, iż wnioskodawcy składali wnioski w zakresie poziomu dofinansowania
w wielkości 50%, a nie 75% jaka była możliwa, podobnie jak Gmina Czaplinek,
zwiększając tym samym szanse na uzyskanie dofinansowania.
Zadania realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego 2008:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Polnej i Szczecineckiej.
Gmina partycypuje w kosztach wykonania zadania na etapie projektu budowlanego w
wielkości proporcjonalnej do długości odcinka w 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. Zarząd Dróg Powiatowych przedłożył projekt
porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach projektu budowlanego, który
uwzględnia uprzednio dokonane ustalenia.
2. Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej w Sikorach, k. kościoła.
Zadanie jest w trakcie opracowania projektowego. Termin wykonania projektu do
30.05.2009r. Projektant dokonuje niezbędnych uzgodnień wykonanego projektu
budowlanego.
3. 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. Wyznaczony został termin
okazania granic dla stron na dzień 24.04.2009r.
4. Projekt techniczny budowy budynku mieszkalnego socjalno-komunalnego. Projekt
został wykonany i przekazany Gminie zgodnie z umową w dniu 12.03.2009r.
Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa
Krajowego o dofinansowanie w kwocie 180.000 zł. Przygotowywana jest
dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy robót.
5. Wykonanie
projektu
budowlanego
„Moje
boisko
ORLIK
2012”.
Projekt został wykonany i wraz z kosztorysem inwestorskim przekazany Gminie.
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Kosztorys inwestorski na wykonanie robót w zakresie podstawowym opiewał na
kwotę 1.600.000 zł. i znacznie przekraczał możliwości budżetu Gminy określone na
poziomie 1.000.000 zł. z uwzględnieniem dofinansowania z budżetu państwa
i samorządu województwa w kwocie 666.000 zł. W związku z trudną sytuacją
finansową budżetu Gminy (negatywny przetarg na sprzedaż obiektu byłej szkoły w
Machlinach, działek przy ul. Wałeckiej i w Kluczewie), w uzgodnieniu
z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury, Ochrony
Środowiska i Turystyki Rady Miejskiej zrezygnowano z realizacji zadania w roku
2009, powiadamiając o tym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
z informacją o zamiarze realizacji tego zadania w roku 2010.
W zakresie remontu dróg:
1. Przygotowano i przekazano do zaopiniowania Komisji Rolnictwa i Spraw Wiejskich
propozycje prac remontowych na drogach Gminy Czaplinek:
§ dróg gminnych na terenie miasta – planowana kwota 80.000 zł, z ważniejszych zadań
proponuje się uzupełnienie ubytków, kontynuacje, przebudowę chodnika w ul.
Gdańskiej, Chrobrego, utwardzeni miejsc postojowych ul. Kochanowskiego,
§ dróg powiatowych na terenie miasta ( zawarte porozumienie ze Starosta Powiatu
Drawskiego ) na utrzymanie i remonty 14 ulic w mieście, Gmina otrzymuje 66.000 zł
rocznie, dodatkowo na ten cel przeznacza się środki uzyskane z zajęcia pasa
drogowego, które planowane są w kwocie 5.000 zł.
2. W związku z interpelacjami i zapytaniami składanymi w sprawie budowy obwodnicy
wystąpiłam na początku marca br. do Dyrektora GDDKiA w Szczecinie, ZDW w
Koszalinie i ZDP w Drawsku Pom. o przedstawienie dokumentów na temat badań
natężenia ruchu oraz zgodności norm technicznych w zakresie konstrukcji miejskich z
warunkami ich eksploatacji. Do Dyrektora ZDW w Koszalinie zwróciłam się z prośbą
o udzielenie informacji - na jakim etapie jest realizowana „Koncepcja programowa
obejścia miasta Czaplinka drogą wojewódzką Nr 163 oraz krajową Nr 20.

W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1. W dniu 17 kwietnia 2009 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
§ oznaczonej nr 327 o pow. 0,1083 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Lipowej 28,
KW 18120. Cena wywoławcza 39.200,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu
43.500,00 zł.
§ oznaczonej nr 379 o pow. 0,1095 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 26,
KW 18120. Cena wywoławcza 39.600,00 zł. Działka nie została sprzedana.
§ oznaczonej nr 380 o pow. 0,1085 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 24.
Cena wywoławcza 39.200,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 39.700,00 zł.
§ oznaczonej nr 381 o pow. 0,1064 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 22
Cena wywoławcza 38.500,00 zł. Działka nie została sprzedana.
§ oznaczonej nr 330 o pow. 0,1254 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 19.
Cena wywoławcza 45.400,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 46.000,00 zł.
2. W dniu 23.03.2009 r. podpisano dwa akty notarialne:
§ dotyczący zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Leśników 9/3
w Czaplinku, na kwotę 374,00 zł
§ dotyczący zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 28/3
w Czaplinku, na kwotę 1.940,00 zł
§ dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste działki oznaczonej nr 341 o pow.
0,0621 ha, położonej w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, na kwotę
5.100,00 zł
3. W dniu 14.04.2009 r. podpisano akty notarialne:
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§

dotyczący zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Górnej ¾ w
Czaplinku, na kwotę 3.294,00 zł,
§ dotyczący zbycia ¼ udziału w nieruchomości składającej się z działek nr:
153 o pow. 2,39 ha, 311 o pow. 4,21 ha, 318 o pow. 0,29 ha, 321 o pow. 0,38
ha, 161/5 o pow. 0,45 ha, 173 o pow. 0,40 ha zabudowanej budynkiem
warsztatowym o pow. 538 m2, na kwotę 21.075,00 zł.
4. Podpisano 7 umów dotyczących dzierżawy gruntów rolnych położonych na terenie
miasta i gminy.
5. W dniu 25 marca 2009 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie:
§ nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej o łącznej powierzchni
0,1811 ha w skład której wchodzi działka nr 342/11 i działki nr 342/13. Cena
wywoławcza 382.300,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana.
§ nieruchomości położonej w miejscowości Kluczewo, oznaczonej jako działka nr
19/3 o pow. 1,6280 ha. Cena wywoławcza 526.000,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana.
6. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej:
§ nr 133 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo,
§ nr 367/2 o pow. 0,1839 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 03 Czaplinek
7. Wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonych w Czaplinku:
§ działka nr 298 o pow. 0,1616 ha położona przy ul. Lipowej w kwocie 804,00 zł.
8. Wydano decyzję rozgraniczeniową w stosunku do nieruchomości oznaczonej
działką:
§ nr 204/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Siemczyno.
9. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek systematycznie składa do
Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim wnioski o ujawnienie w księgach
wieczystych praw własności do nieruchomości. W roku 2008 złożono do sądu 72
wnioski dla 122 nieruchomości o łącznej pow. 37,2892 ha, natomiast od początku
roku 2009 wystąpiono z 7 wnioskami dla 8 nieruchomości. Obecnie
przygotowywane są kolejne wnioski m.in. na założenie ksiąg wieczystych dla około
200 nieruchomości, w tym przede wszystkim dla dróg na obszarach wiejskich.
Podstawą do założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jest złożenie do sądu
odpowiedniej dokumentacji m.in.:
§ decyzji komunalizacyjnej dla danej nieruchomości,
wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków dla danej działki.
Do dnia 1 kwietnia 2009 r. uzyskanie ww. wypisów i wyrysów od Starostwa
Powiatowego związane było z ponoszeniem kosztów w wysokości ok. 124 zł za
uzyskanie jednej mapy. Sytuację zmieniła się po wejściu w życie zmiany ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 9 stycznia 2009 r., w której określono że
wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie za żądanie
jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw
do nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. Ww. sytuacja spowoduje
zwiększenie tempa ujawniania praw własności
nieruchomości w księgach
wieczystych.
10. Firma Stokrotka z siedzibą w Lublinie, właściciel 2 działek przy ul. Wałeckiej
w Cz-ku uzyskała 15.01.2009r. pozwolenie na budowę budynku handlowego.
Przygotowując projekt budowlany na budowę parkingu firma napotkała na
trudności
związane
z technicznym rozwiązaniem problemu odprowadzenia wód opadowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wyraziła zgody na podłączenie budynku Stokrotki
do sieci deszczowej Osiedla Wałecka. W tej sytuacji projektant wystąpił z
wnioskiem o wyrażenie zgody na rozsączanie w studniach chłonnych. Projekt
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zagospodarowania działki przewiduje dwa etapy realizacji zadania tj. I etap budowa
budynku handlowego, drugi etap budowa parkingów, miejsc postojowych oraz
budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
11. 15 kwietnia br. przedstawiciele Słupskiej Strefy Specjalnej Inwestycji w osobach
Leonard Ferkulak Dyrektor, Małgorzata Literska i Agata Jaroszewska - specjaliści
Działu Obsługi Inwestora zapoznali się z terenem proponowanym prze Gminę do
objęcia patronatem przez SSSE.
Objęcie patronatem tych terenów pozwoli na szerszą promocję oferty inwestycyjnej
Gminy.
12. W związku z koniecznością
realizacji przez Gminę zadań związanych z
zapewnieniem terenów rekreacyjno - sportowych dla potrzeb lokalnej społeczności,
oraz w związku z wnioskami mieszkańców wsi Łąka w sprawie zapewnienia terenu
na boisko sportowe, Gmina Czaplinek dnia 5 marca 2009 r. wystąpiła do Spółki
AGRO z propozycją zamiany działki nr 4/26 położonej w obrębie ewidencyjnym
Niwka (teren zakupiony w latach 90-tych na poszerzenie wysypiska) na działkę
Gminy nr 4/21 położonej w obrębie Niwka – teren pod planowane boisko wiejskie w
Łące. Na początku kwietnia br. z inicjatywy pani sołtys wsi Łąka odbyło się
spotkanie z przedstawicielem Spółki Panem Ole Hjortshoj, na którym wyraził on
opinię, że Spółka rozważy ww. propozycję zamiany. W związku
z powyższym Gmina Czaplinek zleciła uprawnionemu geodecie wskazanie granic
działki nr 4/21. Po zapoznaniu się z dokumentacją geodezyjną Spółka AGRO
podejmie ostateczną decyzję w sprawie zamiany, którą przedstawimy do akceptacji
radnym.
13. Dnia 6 kwietnia 2009r. Gmina Czaplinek po raz kolejny wystąpiła do Polskich Kolei
Państwowych z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy praw do
nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie 0008 Czaplinek, zabudowanej
drogą (ulica Dworcowa)- działka nr 1/8 o pow. 1,7336 ha. Dnia 20 kwietnia
uzyskaliśmy odpowiedź, że PKP przychyla się do naszej propozycji. Wartość prawa
użytkowania wieczystego gruntu dla działki nr 1/8 została wyceniona przez
Rzeczoznawcę Majątkowego Panią Annę Kapustę na kwotę 188.533,00 zł.
Przekazanie praw do ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że:
§ podpisany zostanie protokołu uzgodnień dot. przeniesienia w/w praw
nieruchomości,
§ Zarząd PKP S.A. podejmie uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości,
§ Rada Gminy podejmie uchwałę dot. nieodpłatnego nabycia nieruchomości i o
ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółek Grupy PKP.
Projekt w/w uchwały zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego.
14. W związku z pożarem w dniu 23 marca br. w Ośrodku w Brzezince, po konsultacji
z radnymi Komisji Rozwoju Gospodarczego, nie wyraziłam zgody na bezpłatne
użyczenie obiektu nieczynnej szkoły w Kluczewie na potrzeby Ośrodka
Rehabilitacyjno
–
Readaptacyjnego
dla
Młodzieży
w
Brzezince.
Gmina od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z zainteresowanymi uruchomieniem
działalności gospodarczej w części obiektu szkoły. Niezależnie od trwających
rozmów z potencjalnymi dzierżawcami przygotowywane są także dokumenty dot.
ewentualnego uruchomienia w obiekcie szkoły w Kluczewie WTZ.
W grudniu 2007r. zaproponowałam na bazie szkoły w Kluczewie utworzenie Punktu
Straży Granicznej i do chwili obecnej trwają w tym względzie uzgodnienia i nie
zapadła ostateczna decyzja. Dwóm lokatorom budynku w Motarzewie 5 obiekt
szkoły w Kluczewie wskazałam jako tymczasowe miejsce zamieszkania tj. do chwili
uzyskania wolnego lokalu komunalnego obiekt szkoły stanowi obecnie rezerwę
mieszkaniową w przypadku zgromadzenia przez Gminę środków na kapitalny
remont zagrożonych budynków przy Jagiellońskiej 2, Polnej 17, Z uwagi na bardzo
dużą skalę zniszczeń budynku w Brzezince, a wiec niemożliwy krótki pobyt
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pacjentów – wychowanków Ośrodka mając na uwadze prowadzone rozmowy
i złożone wstępne deklaracje o wolnych pomieszczeniach w Kluczewie, które
docelowo mogą przynieść Gminie wymierne efekty finansowe nie mogłam wyrazić
zgody na zajęcie budynku przez wychowanków Ośrodka na tak długi okres.
W zakresie prac planistycznych:
1. W dniu 01.04.2009 r. projektant - firma Integra podczas posiedzenia Zblokowanej
Komisji Rady Miejskiej przedstawiła propozycje rozstrzygnięcia wniosków do
zmiany studium uwarunkowań Gminy Czaplinek.
2. W dniu 08.04.2009 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego ponownie dokonała
szczegółowej analizy złożonych wniosków w celu wypracowania propozycji zmian
studium. Propozycje rozstrzygnięć planistycznych zostały przekazane firmie Integra
celem wykonania projektu zmiany studium, który zostanie przedstawiony do
ostatecznego zaopiniowania w dniu 30.04.2009 r.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Termin składania wniosków
upływa z dniem 30 kwietnia 2009 r. W GFOŚiGW na ten cel zabezpieczono kwotę
w wysokości 5000 zł. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej oraz
w pokoju nr 4 Urzędu MiG w Czaplinku.
2. Gmina Czaplinek złożyła wniosek do Starosty Drawskiego o przyznanie dotacji ze
środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację działań związanych z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Czaplinek ujętych
w Gminnym Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
3. Od 1 lipca 2007 r. składowisko odpadów komunalnych w m. Niwka jest nieczynne.
Wysypywanie śmieci na zamkniętym składowisku podlega karze grzywny. W 2006 r.
wokół składowiska wykonana została sieć monitoringu lokalnego polegająca na
zainstalowaniu 5 piezometrów służących do badania zmian jakości wód podziemnych.
W 2006 r. sporządzony został również projekt rekultywacji składowiska, wykonany
przez firmę CONECO-BCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Kosztorys na rekultywację
składowiska opiewa na kwotę 2.304.000 zł. Gmina Czaplinek planuje zmianę projektu
rekultywacji w celu obniżenia kosztów rekultywacji składowiska. Gmina Czaplinek
zamierza pozyskać środki na rekultywację składowiska z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który proponuje instrument wsparcia
finansowego przedsięwzięć związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk nie
spełniających standardów unijnych – „Program dla przedsięwzięć w zakresie
zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
nie spełniających wymogów obowiązującego prawa”. W ramach programu
dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące zamykania i rekultywacji
składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, dla których została wydana decyzja o
ich zamknięciu nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Dofinansowanie tych
przedsięwzięć udzielane będzie w formie niskooprocentowanej pożyczki w wysokości
do 75% kosztów kwalifikowanych zadania, z możliwością umorzenia 50% pożyczki.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie rekultywacji w terminie
do końca 2010 r. Gmina Czaplinek planuje przystąpić do konkursu NFOŚiGW
w porozumieniu z Gminą Połczyn Zdrój, która również zobligowana jest do
zrekultywowania swojego składowiska odpadów.
Przygotowana propozycje przedstawimy radnym na najbliższym spotkaniu.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
1. W dniu 15.04.2009r w m. Czarne Wielkie odbyło się zebranie wiejskie w którym
udział wzięli: Burmistrz M i G, Dyrektor ZGK Czaplinek, Komendant Straży
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Miejskiej, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czaplinku i jednocześnie mieszkaniec sołectwa Czarne Wielkie Pan
Stanisław Kuczyński, Radny Rady Miejskiej w Czaplinku Pan Zdzisław
Łomaszewicz. Poza podziałem środków sołeckich i sprawami bieżącymi 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, oraz o dofinansowaniu tej budowy przez Gminę z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż
3 500zł.
2. Od 06.04.2009r. do 03.07.2009r. tj. na okres 3- m-cy zatrudnionych zostało w ZGK
Czaplinek w ramach robót publicznych 30 osób. Osoby te będą pracować: w zieleni
miasta przy koszeniu terenów zielonych, nasadzeniu i pielęgnacji kwiatów w rabatach
i gazonach, do utrzymania toalet w mieście, do remontów w infrastrukturze
komunalnej, do prac porządkowych, oraz 4 osoby do Sołectw : Machliny, Sikory,
Kluczewo, Stare Drawsko.
3. Melioracje wodne:
§ Zorganizowano spotkanie poświęcone wniesionej na Sesji RM w dniu 21-042009r. interpelacji w sprawie obniżenia rzędnej lustra wody w jeziorze
Kolbackim. Wykonano pomiar rzędnej jeziora, z którego wynika, że obecny
stan jest zgodny z danymi RZGW. Linia brzegowa jeziora zachowuje
naturalny zarys i długość. Roślinność nie uległa nagłym zmianom a urządzenia
wyrównawcze zachowane w sposób wymagany. Nie stwierdzono ingerencji
osób trzecich.
§ Sporządzono harmonogram robót w zakresie utrzymania i konserwacji
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych na terenie
gminy Czaplinek w br..
4. W Gminie Czaplinek jest wiele rodzin mających poważnie chore dzieci czy inne
osoby, które dodatkowo jeszcze borykają się z problem mieszkaniowym. Niestety
mimo najszczerszych chęci Gmina nie ma możliwości udzielenia im takiej pomocy,
która rozwiązałaby te problemy. W temacie rozbudowy lokalu mieszkalnego w Cz-ku
ul. Wałecka 7 w 2008r. zadeklarowano ze strony ZNM pomoc organizacyjną,
techniczną i finansową jako wsparcie zadania. Przy niewielkich środkach na remonty
i bieżące utrzymanie, mimo wsparcia dodatkowymi środkami z budżetu Gminy, ZNM
nie jest w stanie podjąć się zadania budowy, rozbudowy czy dobudowy pomieszczeń.
Jednakże z uwagi na deklaracje niektórych organizacji pozarządowych i możliwość
pozyskania sponsorów podjęta została uchwała przez Wspólnotę Mieszkaniowa
ul. Wałecka 7 wyrażającą zgodę na zagospodarowanie terenu na podwórku poprzez
dobudowanie pokoju. Zlecono w br. opracowanie projektu budowlanego.
Od wielu lat pozostaje nierozwiązany problem złego stanu technicznego budynku
wielorodzinnego Jagiellońska 2, Polna 17, Rzeczna 9, Motarzewo nr 5. Gmina
przygotowała ekspertyzy stanu technicznego budynków. Problem będzie omawiany na
najbliższym
spotkaniu
z
radnymi.
W budżecie roku 2009r. przyjęliśmy zadanie o ogromnym ciężarze finansowym tj.
budowę budynku socjalnego – 36 lokali. Z uwagi na duży koszt, realizację zadania
rozłożono na 2 lata. Rok 2010 pozwoli więc na udzielenie pomocy niektórym
rodzinom posiadającym trudne warunki mieszkaniowe i rodzinne. Z innych działań
informuję, że proponowaliśmy wielu osobom posiadającym wolne lokale czy
niezamieszkane domy zwarcie umowy najmu przez Gminę, niestety żadna z nich nie
wyraziła zgody. Poszukiwaliśmy możliwości dokonania zamiany lokalu z mniejszego
na większy też bez skutku.
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5. Przygotowano kosztorys wymiany posadzki oraz oszacowano koszt wykonania
podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Gminy były obiekt przychodni.
Wartość kosztorysu wykonania posadzki wynosi 16.647,72 zł brutto, która może
wzrosnąć do 20.000 zł natomiast wartość wykonania podjazdu to koszt rzędu
25.725,41 zł brutto.
Z chwilą zgromadzenia środków (część z czynszów, część z puli remontów lokali
Gminy) najpóźniej w maju br. spółka ZNM przystąpi do naprawy posadzki
w pomieszczeniu rejestracji na parterze, natomiast podjazd będzie realizowany
również w br. jednakże w okresie późniejszym po
zapewnieniu środków
inwestycyjnych z budżetu Gminy. Równolegle już od 2008r. w budynku tym
prowadzone są prace modernizacyjne polegające na wymianie drzwi zewnętrznych,
uzupełnieniu ubytków w posadzce oraz wymianie okien będących w najgorszym
stanie technicznym.
6. Przygotowano kosztorys na budowę kolejnego etapu alejki na cmentarzu - aleja
główna. Wartość zadania wynosi 11.214,15 zł brutto,
7. w dniu 7 kwietnia br. odbyło się posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki ZNM, podczas
której podjęto uchwały w sprawie sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej w 2008r., w
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej w 2009r., Zatwierdzono plan
finansowo-gospodarczy ZNM na 2009r.. Zaakceptowano wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi Spółki. Walne Zgromadzenie planowane jest w maju br.
8. 21 kwietnia br. w Karlinie odbyło się Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2008r. oraz udzielono absolutorium z tytułu wykonania
budżetu. Gmina Czaplinek do Związku należy od 2005r.. Niestety w trakcie
poprzedniej kadencji mimo przynależności do Związku nie uczestniczyła w żadnym
ważnym projekcie m.in. dot. rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Na 23
miasta
i gminy, tylko Czaplinek nie uczestniczy w projekcie. Gmina nie uczestniczyła
w projektach dot. zagospodarowania szlaków turystycznych, w tym wyposażenia
turystycznego w formie kajaków czy remontu świetlic wiejskich. Nie ma też żadnych
dokumentów (uchwały rady, stosownego porozumienia), na podstawie którego
Związek od dwóch lat oczekuje sfinansowania kosztów poniesionych podczas
przygotowywanych przez związek różnych projektów w kwocie 13.463zł. W tej
sprawie prowadzona jest korespondencja i negocjacje. Kolejne spotkanie w tej sprawie
odbędzie się 29.04.br. w Karlinie. Na poczatku kadencji rozważaliśmy czy warto
przynależeć do Związku w którym przez dwa lata opłacano składki, a nie było
wymiernych dla Gminy korzyści. Z uwagi na konieczność uczestniczenia w projekcie
na termomodernizację szkoły z uwagi na zbyt mały koszt jak na wymagania różnych
programów uznaliśmy, że kontynuujemy swoje uczestnictwo w Związku. Niestety
w 2007 i 2008r. nie ogłoszono żadnego naboru na termomodernizację, jednakże Biuro
Związku prowadziło stosowne prace i 6.03.br. został złożony wniosek przez
wyłonionego lidera (Związek nie mógł złożyć wniosku), który ma dużą szansę na
akceptację komisji konkursowej. W najbliższym okresie będziemy wspólnie
z radnymi rozważać celowość dalszej przynależności do Związku.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:.
1. Rozpatrzono 12 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień w tym jeden odmownie.
2. Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plany finansowo – rzeczowe trzech sołectw tj. Rzepowo, Broczyno,
Łaka.
4. Wspólnie z ZODR zorganizowano szkolenie dla rolników nt. „Zmiany w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników” oraz „Standardy weterynaryjne
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w rolnictwie”. W szkoleniu udział wzięli : kierownik KRUS Szczecinek i Powiatowy
Lekarz Weterynarii z Drawska Pomorskiego.
5. W marcu br. wykonano prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew zgodnie
z zatwierdzonym planem wycinki i pielęgnacji na rok 2009 w m. Kluczewo, Pławno,
Rzepowo, Broczyno, Czarne Małe, Siemczyno oraz na terenie miasta przy ulicy
Leśników, Dworcowej, Studziennej, Słonecznej, Jeziornej, przy stadionie Lecha i na
terenie Gimnazjum. Wszystkie prace zostały wykonane przez Zakład Usług Leśnych
Tadeusz Szpytma, Stare Worowo 1/4, 78 – 523 Nowe Worowo. Realizacja kolejnych
wniosków uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.

W zakresie ochrony p.poż.
1. W dniu 20 kwietnia br. Komendant Gminny OSP uczestniczył w posiedzeniu
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, poświęconej poprawie warunków
bezpieczeństwa na wodach w okresie sezonu turystycznego 2009.
2. W dniu 21 kwietnia br. Komendant Gminny uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP, poświęconemu rozwojowi KSRG w województwie
zachodniopomorskim.
W zakresie podatków:
1. Wydano 21 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 11 o wielkości gospodarstwa
rolnego i dochodzie oraz 9 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległego podatku od
nieruchomości z uwagi na spowolnienie gospodarcze,
3. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia
gospodarstwa rolnego,
4. Załatwiono pozytywnie 3 wnioski o odroczenie terminu płatności podatków z uwagi
na przejściowe kłopoty finansowe,
5. Wydano 108 decyzji dla producentów rolnych na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
wysłano wniosek do Wojewody o dotację.
6. Sporządzono sprawozdania za I kwartał 2009 roku: o realizacji podatków,
o udzielonych zwolnieniach z uchwały oraz o udzielonej pomocy de minimis dla
przedsiębiorców i udzielonej pomocy w rolnictwie,
7. Naliczono i wypłacono prowizję dla sołtysów z tytułu inkasa i raty podatków,
8. Naliczono i odprowadzono 2% odpisu z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych,
9. Wysłano 376 upomnień dla zalegających z I rata podatków na kwotę 176.297,00 zł
oraz 15 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych na kwotę
1.858,00 zł na zaległe podatki za 2008 rok,
10. Przeprowadzono jedną kontrolę podatkową u przedsiębiorcy na podstawie której
dokonano wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2007-2009 na kwotę 3.584,00
zł,
11. Obecnie dokonywany jest wymiar podatków dla osób fizycznych za nabyte lokale
mieszkalne od spółdzielni mieszkaniowych.
W zakresie promocji, turystyki, kultury, sportu:
1. Gmina Czaplinek prezentowała swoją ofertę turystyczną podczas następujących
targów turystycznych: w dniach 27 - 29 marca 2009 na XV Międzynarodowych
Targach Turystyki GLOB 2009 w Katowicach oraz w dniach 3-5 kwietnia na XIX
Krakowskim Salonie Turystycznym. Stoisko targowe tradycyjnie obsługiwali
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

członkowie Rady Programowej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego oraz pracownicy Stowarzyszenia.
2 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Barwicach odbyło się spotkanie
Stowarzyszenia Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy, zrzeszającego
przedstawicieli trzech gmin: Czaplinka, Barwic i Połczyna Zdroju. Głównym
tematem spotkania była prezentacja „Strategii rozwoju i promocji produktu
turystycznego – Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”.
2 kwietnia br. obchodzono IV rocznicę śmierci Jana Pawła II. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Proboszcz
Kazimierz Chudzicki, który przypomniał cały pontyfikat i dorobek duchowy
Papieża Polaka. Po Eucharystii odbyła się droga krzyżowa ulicami miasta, która
zakończyła się przy pomniku papieża Jana Pawła II. Wszystkim, którzy pomagali
przy organizacji uroczystości serdecznie dziękuję.
4 kwietnia br. na czaplineckim deptaku odbył się III Jarmark Wielkanocny
zorganizowany przez Gminę Czaplinek i Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji. Liczne stoiska handlowe oferowały ozdoby świąteczne, wyroby
lokalnych artystów, biżuterię, zabawki. Uczestnicy Jarmarku mieli także okazję
odwiedzić stoisko przygotowane przez pracowników naszego Urzędu, którzy
wspierając fundusz wycieczkowy dla dzieci ze szkół gminnych oferowali własne
wypieki oraz różnorodne przedmioty, których sprzedaż wsparła tę szlachetną
inicjatywę. Dzięki Państwa hojności udało się zgromadzić kwotę 298,90 zł. Swoje
prace sprzedawały również szkoły gminne, lokalne stowarzyszenia, sołectwa
Rzepowo, Psie Głowy oraz Broczyno. Uczestnicy Jarmarku mogli skosztować
pysznego żurku przygotowanego i serwowanego przez sołectwo Broczyno.
Program artystyczny wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz
czaplinecki teatr YES. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację tegorocznego Jarmarku.
Trwają prace remontowe pomostu pływającego na jez. Drawsko. Wykonywane są
nowe umocnienia (uszy łączące pomosty) oraz wymieniane jest najbardziej
zniszczone poszycie drewniane pomostów.
Zlecono dodruk folderu „Baza noclegowa” w nakładzie 2.500 sztuk.
17 kwietnia br. w Bornem Sulinowie odbyło się Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi. Przyjęto
program działania i zabezpieczenia finansowego Stowarzyszenia na 2009r.. Z
porządku obrad wycofano 2 projekty uchwał dot. wykluczenia Gminy Ostrowice
ze Stowarzyszenia, w związku z uregulowaniem zaległych składek.
Stowarzyszenie w 2008r. wydało następujące albumy, foldery:
§ Pojezierze Drawskie”, folder „Ścieżki przyrodnicze na Pojezierzu
Drawskim” oraz folder reklamowy „Najlepsi na Pojezierzu Drawskim
Edycja XII”.
Stowarzyszenie promując ofertę Gmin uczestniczyło w 2008r. w następujących
targach i wystawach:
§ Targi Silesia Tour Katowice, Targi Lato Warszawa 2008, Targi
Turystyczne Kraków, Międzynarodowe Targi Wrocławskie, Tour Salon
Poznań, Dni Województwa Zachodniopomorskiego we Wrocławiu, Targi
Turystyki w Berlinie, Hamburgu i Goeteborgu. Na zakończenie Walnego
Zgromadzenia zaproszono laureatów i wyróżnionych w Konkursie „Na
najlepszego usługodawcę branży turystycznej rok 2008”. Prezes
Stowarzyszenia p.Krzysztof Lis Starosta Powiatu Szczecineckiego wraz z
członkami Zarządu Barbarą Michalczik Burmistrzem MiG Czaplinek i
Ryszardem Solą Burmistrzem MiG Łobez uroczyście podziękowali
laureatom i wyróżnionym za wspaniała promocję poszczególnych Gminy
oraz wręczyli okolicznościowe grawertony. Wręczono nagrody
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usługodawcom turystycznym Pojezierza Drawskiego, którzy w 2008 roku
zostali wyróżnieni w konkursie na Najlepszego Usługodawcę
Turystycznego. Wyróżnieni usługodawcy z Gminy Czaplinek: Kategoria
Kemping – O.W. Drawtur, wyróżnienie O.W. „Wajk”, kategoria Pole
namiotowe – laureat Kamping Czaplinek, kategoria dowolne – wyróżnienie
– zajazd w Machlinach. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.
8. Wystąpiono do wszystkich zainteresowanych promocją swojej firmy, wyrobów,
produktów w sprawie współpracy i bezpośredniego współuczestnictwa w XVIII
Tragach Turystycznych Market Tour- Piknik nad Odrą w Szczecinie w dniach 910 maja br. W powyższym temacie prosimy o kontakt z koordynatorem
p. Katarzyna Szlońską Sekretarzem Gminy.
9. W dniach 1 -3 maja br. w Czaplinku odbywać się będzie szereg imprez
sportowych i kulturalnych pod wspólna nazwa „Z wiatrem w żagle”. Impreza
dofinansowana jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego w
ramach realizacji projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”. Do
głównych atrakcji należą między innymi Otwarte Regaty Żeglarskie o puchar
Burmistrza MiG, koncert szantowy zespołu „Kochankowie Rudej Marii”, koncert
gwiazdy – Bartek Wrona oraz zespół RH+, otwarty Turniej Szachowy.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Województwa Zachodniopomorskiego cztery wnioski na
dofinansowanie zadań związanych z akcjami ekologicznymi i zagospodarowaniem
turystycznym. Dwa wnioski zostały już poddanie ocenie przez Zarząd WFOŚiGW
i przyznano dofinansowanie na projekty:
§ „Wiosenne i jesienne porządkowanie rzeki Drawy” – skutecznym
narzędziem
promocyjno
–
edukacyjnym,
dotacja
w wysokości 6.660,00 zł,
§ „Na szlaku osobliwości przyrodniczych Pojezierza Drawskiego” , dotacja
w
wysokości
10 100,00
zł
.
Projekt
dotyczy
udrożnienia
i odnowienia oznakowania czterech szlaków rowerowych zlokalizowanych na
terenie Gminy Czaplinek o łącznej długości 172 km. Pozostałe dwa projekty „
Ścieżka przyrodnicza Kukówka” i akcja ekologiczna „ Czysta woda, czyste
brzegi” zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. 1 kwietnia br. w Szczecinie odbyło się Walne Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania. Delegatem Gminy był Kierownik Referatu Promocji
i Turystyki, delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności za 2008 rok.
W zakresie ochrony zdrowia;
1. Badania profilaktyczne – w dniu 1 kwietnia odbył się pierwszy w tym roku wyjazd do
Szczecina, na badania profilaktyczne (ginekologiczne i okulistyczne) dla
mieszkańców terenów wiejskich. W wyjeździe wzięło udział 40 osób. Kolejny wyjazd
odbędzie się 27 maja,
2. W dniach 14-18 kwietnia przy Ośrodku Zdrowia przy ul. Wałeckiej stacjonował
ambulans, w którym można było wykonać odpłatnie badania serca. Z badań tych
skorzystało ok. 50 osób,
3. W przychodni Eskulap przyjmuje stomatolog Grzegorz Natkański, który podpisał
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Współpraca zagraniczna:
1. W ramach realizacji projektu pn. „Promocja Rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”
współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w dniach 1-3 maja
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br. przebywać będą goście z niemieckich miast partnerskich Marlow i Grimmem.
Miasta te są partnerami naszego projektu.
W zakresie oświaty:
1. W związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Drawsku Pom. o nakazie wyposażenia budynku Gimnazjum w Czaplinku
w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym zwanych „hydrantem 25”
zabezpieczających budynek, w dniu 2 kwietnia 2009 złożono wniosek o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2009 z tytułu
dofinansowania remontów bieżących „Wyposażenie budynku Gimnazjum
w Czaplinku w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym zwanym „hydrantem 25”
zabezpieczających budynek. Wniosek został złożony na kwotę 60.000,00 złotych
w tym wnioskowana kwota dofinansowania 30.000,00 złotych.
2. W dniu 6 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie p. Burmistrz z Przedstawicielami
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Czaplinku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy
i funkcyjnego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania, dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
prowadzonych
przez
Gminę
Czaplinek.
Na
spotkaniu
ustalono,
że wszystkie dodatki pozostają na niezmienionym poziomie, a rozmowy o ewentualnej
podwyżce dodatków przeniesiono na wrzesień br.
3. Dnia 16 kwietnia 2009 złożono pismo do Kuratora Oświaty w Szczecinie z informacją
o ilości uczniów kwalifikujących się do Rządowego Programu pomocy uczniom
w 2009 roku „Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia oraz dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie
I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie
I ogólnokształcącej szkoły baletowej lub w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych – Wyprawka szkolna”.
4. Dnia 17 kwietnia 2009 roku w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim odbyły się
powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, które
wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej pod kierunkiem p. Doroty Żwirko, tym
samym drużyna będzie reprezentować Powiat Drawski podczas eliminacji
wojewódzkich, które planowane są na terenie Ośrodka „Kusy Dwór” w Czaplinku
w dniach 7-8 maja 2009 roku.
W zakresie spraw organizacyjnych.
1. W dniu 23 marca br. Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu z Bractwem Żeglarskim,
WOPR-em. OSP Czaplinek w sprawie organizacji Ogólnopolskich Zawodów
Wędkarskich „Festiwal Wędkarski”, planowany termin imprezy 8 sierpnia br.
2. W dniu 25 marca uczestniczyłam w spotkaniu z Dyrektorem Zakładu Energetycznego
w Drawsku Pomorskim nt. realizacji zadań inwestycyjnych w 2009r. oraz
uregulowania problemu dostawy energii elektrycznej do świetlicy w Broczynie obiekt
tzw. Brzózki,
3. W dniu 31 marca Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu Wojewódzkiego
Komitetu Organizacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowy w
Szczecinie.
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4. W dniu 3 kwietnia br. Pani Kazimiera Sapińska obchodziła swoje 90 urodziny.
Jubilatce serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia w
życiu rodzinnym złożył z-ca Burmistrza MiG.
5. W dniach 4 – 5 kwietnia br. uczestniczyłam w szkoleniu Powiatowej Rady
Zatrudnienia
w związku ze zmianami ustawy o zatrudnieniu.
6. W nawiązaniu do wniosku Gminy zgłaszanego w 2007 i 2008r. nt. utworzenia Fili
Wydziału Komunikacji w Czaplinku na początku kwietnia otrzymaliśmy pismo od
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. z przedstawionymi szczegółowymi
warunkami oraz wymogami jakie Gmina winna spełnić by utworzyć zamiejscowy
wydziału komunikacji w Czaplinku. Szacunkowy koszt utworzenia wydziału to kwota
rzędu
100.000,00
zł,
w
kwocie
m.in.
ujęto
koszty
związane
z przystosowaniem stanowiska pod względem komunikacyjnym, zakupem sprzętu
komputerowego, remontem pomieszczeń, zakup mebli oraz koszty zatrudnienia.
Dalsze decyzje dotyczące uruchomienia delegatury Wydziału Komunikacji
i Transportu w Czaplinku zapadną po ponownym przedyskutowaniu z radnymi
i przeanalizowaniu możliwości finansowych Gminy.
7. 11 czerwca 1991r. uchwałą Nr XIV/93/91 Rady Miasta i Gminy Czaplinek, Gmina
Czaplinek przystąpiła do Pomorskiej Fundacji „Zdrowa woda”, jako członek
założyciel, której celem było rozwiązywanie problemów wody, ścieków w gminach
podlegających wówczas Sanepid w Szczecinku. Gminę Czaplinek reprezentował śp.
Zenon Rychliczek.
19 listopada 2008 r. członkowie Zarządu Fundacji podjęli uchwałę
w sprawie likwidacji fundacji.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego
1. Gmina Czaplinek zakupiła wyposażenie oraz sprzęt komputerowy który został
przekazany do Komisariatu Policji w Czaplinku za kwotę 50.000,00 zł. Jest to druga
transza pomocy materialnej Policji.
W zakresie funkcjonowania urzędu :
1. W dniu 10 marca 200 r. został ogłoszony nabór na stanowiska: Podinspektora
ds. oświaty oraz na dwa etaty pracy Strażnika Straży Miejskiej. W wyniku
zakończonej procedury naboru, na stanowisko Podinspektora ds. Oświaty wybrana
została Pani Barbara Dąbrowska – Łątkowska uzyskując największą ilość punktów
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast na stanowisko Strażnika Straży
Miejskiej nie zatrudniono żadnej osoby spośród zakwalifikowanych osób ponieważ
kandydaci nie uzyskali wymaganej ilości punktów
2. W dniu 01 kwietnia 2009 r. ponownie ogłoszono nabór na stanowisko Strażnika
Straży Miejskiej. W dniu 22 kwietnia odbyła się rozmowa kwalifikacyjna
z zakwalifikowanymi kandydatami podczas, której wybrano Panią Agatę Gubę oraz
Pana Leszka Kruka na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej.
3. W dniu 31.03.2009r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru
wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Akt ten zasadniczo upraszcza
procedurę rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
„Jedno okienko” zostało wdrożone w tut. Urzędzie zgodnie z nową regulacja prawną.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek przyjęła 15 interesantów,
którzy zgłosili 16 spraw, natomiast Zastępca Burmistrza przyjął 9 interesantów.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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