INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 26 czerwca do 9 lipca 2010 r.
W okresie między Sesjami wydałam 8 zarządzeń:
1. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 czerwca
2010 r. ustnego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Czaplinek;
2. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2010 r. (zwiększono
wydatki z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
– na diety dla OKW oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami) - 2 zarządzenia;
3. w sprawie powołania Komisji Opiniującej do oceny ofert zgłoszonych przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2010 r.;
4. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu do działki nr 308/7 położonej przy
ul. Rzecznej w Czaplinku;
5. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czaplinku – ks. Kazimierza Chudzickiego;
6. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. (wpisano
przeznaczenie działki do sprzedaży z „zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, usługi
turystyki”, a powinno być „teren usług, teren usług turystyki”;
7. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czaplinku. Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z całą
dokumentacją należy składać w terminie do 19 lipca 2010 r. w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku do godz. 1500, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku”.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w m. Machliny.
W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została
firma PUH „Instal” S.C. z Wałcza, za kwotę 72.016 zł. W dniu 01.07.br. podpisano
umowę z terminem wykonania zadania do dnia 16.08.2010r.
2. Budowa dróg na ul. Akacjowej i ul. Wiejskiej
Wojewoda zakończył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia
na budowę wydanej przez Starostę Powiatu Drawskiego. Decyzją z dnia 18.06.2010r.
stwierdził, iż decyzja Starosty została wydana prawidłowo.
Zlecono specjaliście p. S. Nowaczyk ze Szczecina przed rozpoczęciem inwestycji
w ul. Akacjowej i Wiejskiej wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Państwa
Ulrichów znajdującego się przy ul. Polna 1 i ul. Akacjowa.
Uzyskano także, po uprzedniej zgodzie Wydziału Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego,
decyzję Starosty Powiatu Drawskiego dot. wycięcia żywopłotu rosnącego w pasie drogowym
ulicy Akacjowej. W uzgodnieniu z Wykonawcą ustalono termin rozpoczęcia robót od dnia
02.08.2010r.

3. Budynek socjalno-komunalny Osiedle Wieszczów ul. Mickiewicza.
W dniu 30.06.br. odbyła się kolejna narada robocza poświęcona zaawansowaniu robót
związanych z realizacją tego budynku oraz omówieniem zagadnień problemowych
dotyczących realizowanych robót.
Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe. Wykonawca zakończył prace związane
z wykonaniem pokrycia gontami połaci dachowej, kończy wykonanie elewacji i przystępuje
do montażu okładzin ściennych wewnątrz budynku.
4. Modernizacja sieci wodociągowej RODz. „Wisienka” i budowa nowej sieci wodociągowej
na terenie użytkowanym przez byłych pracowników PGR obecnie włączonym w zasoby
RODz. „Wisienka”.
Wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej z uzbrojeniem od zbiorników hydroforowych
do określonego miejsca na terenie działek byłego PGR oraz wymieniono rurociąg ssący
od ujęcia wody do stacji pomp. Zakupiono i przekazano dla RODz. „Wisienka” 2 nowe
pompy wodne.
Zarząd RODz. „Wisienka” wykonał remont wewnętrznej instalacji wodociągowej
i energetycznej w budynku stacji pomp oraz zainstalował i uruchomił otrzymane 2 nowe
pompy wraz z montażem na sieci przesyłowej wodomierza głównego. Zlecił także
wykonanie operatu wodno-prawnego celem uzyskania decyzji na pobór wody ze zbiornika
otwartego.
Z uwagi na trudności w prawidłowym i terminowym wykonaniu sieci wodociągowej przez
dotychczasowych ponad 100 użytkowników działek, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia
28.06.2010r. zwiększono środki o kolejne 25.000 zł na wykonanie sieci głównej do 60
działek przez firmę „Instal” s.c. z Wałcza doprowadzenie sieci głównej do kolejnych 60
działek z terminem zakończenia do 16 lipca 2010r.
Zarząd Ogrodów „Wisienka” uzgodnił z działkowcami i wykonawcą sposób wykonania
przyłączy do działek. Użytkownik działki ponosi koszty wykonania przyłącza lub może to
zrobić we własnym zakresie. Wybrany wykonawca, w tym samym czasie może wykonać
przyłącze w całości, bądź też w części bez robót ziemnych.
5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku
Wykonawca rozpoczął roboty w dniu 14.06.br. na dzień dzisiejszy wykonano ocieplenie
stropodachów wentylowanych oraz pełnych. Wykonawca przystąpił do wykonywania
docieplenia elewacji sali gimnastycznej. Dokonał dokładnej inwentaryzacji z natury stolarki
okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany. Celem skoordynowania robót co tydzień,
w każdą środę, odbywa się narada robocza z udziałem inwestora, wykonawcy, inspektora
nadzoru, użytkowników obiektu, celem omówienia spraw problemowych, oceny
zaawansowania prac i odbioru robót, które ulegają zakryciu.
6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 23.06.2010r. Roboty przez wykonawcę
zostały wykonane z 2,5 miesięcznym wyprzedzeniem, co pozwoli na szybsze uzyskanie
refundacji poniesionych kosztów z PROW w IV kwartale br.

7. Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”.
23 czerwca br. w wyniku przetargu publicznego na budowę boiska „Orlik 2012”
w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 i drogi dojazdowej wraz parkingiem na samochody
osobowe i autobusy wpłynęły 4 oferty przy rozpiętości od 1.200.000 zł do 19.60.000 zł.
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Obecnie komisja przetargowa prowadzi czynności związane z badaniem i ocena złożonych
ofert.
8. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne Wielkie
Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia.
Prowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, z terminem
składania ofert na dzień 01.07.br. zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż obarczone było niemożliwą do usunięcia
wadą.
Ogłoszono ponowne postępowanie przetargowe z terminem składania ofert na dzień
23.07.2010r.
Termin ten jest bezpieczny, gdyż umożliwia wykonanie zadanie w br. zgodnie z podpisaną
umową o dofinansowanie Marszałkiem Województwa.
9. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka.
W dniu 30.06.br. Gmina Czaplinek złożyła w NFOŚiGW w Warszawie wniosek
o dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów w Łące (Niwka).
Koszt rekultywacji po zmianie projektu z 2005r. wynosi 1.200.000 zł. NFOŚiGW w 2010r.
może udzielić dotację w wysokości 50% wartości zadania. Po uzyskaniu dofinansowania
zadanie planowane jest do realizacji w 2012r. co umożliwi zabezpieczenie finansowe
zadania w ramach budżetu roku 2012.
W dniu 01.06.2010r. uzyskano zmianę decyzji Starosty Powiatu Drawskiego wydanej
31 grudnia 2003r. o likwidacji wysypiska, zmieniającą harmonogram prac związanych
z rekultywacją składowiska oraz z terminem ich wykonania do dnia 31.12.2013r.
10. Przebudowa droga gminnej gruntowej do Prosina.
Wystosowano z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 30.06.2010r. o przesunięcie możliwości dofinansowania tego zadania
z FOGR w terminie późniejszym z uwagi na brak możliwości w budżecie Gminy
zapewnienia środków finansowych na realizacje zadania w br.
Koszt zadania wynosi 682.000 zł, z tego możliwe dofinansowanie FOGR w wysokości
80.000 zł.
11. Projekt budowlany remontu drogi w ul. Długa – Drahimska w Czaplinku.
Przygotowano zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektu budowlanego remontu
drogi w ul. Długiej i Drahimskiej do skrzyżowania z ul. Parkową, które wysłano do 4 firm
posiadających doświadczenie i pozytywną opinię inwestorów w zakresie realizacji tego typu
projektów.
Wpłynęła jedna oferta na kwotę 48.000 zł. Po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji
i uzgodnień z wykonawcą wynegocjowano koszt wykonania projektu budowlanego
w wysokości 25.000 zł. Wykonawcą została firma „ELBI” z Koszalina z terminem realizacji
do dnia 31.08.2010r.
Wybrana firma na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych wykonała w 2009r. projekt
budowlany przebudowy ulicy Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku.
12. Mur oporowy – ulica Wąska.
W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie
przebudowy muru oporowego wzdłuż ulicy Wąskiej w Czaplinku.
Wykonawcą prac zostało PBI „Naos” z Połczyna Zdroju za kwotę 7.320 zł brutto
i terminem wykonania do dnia 31.07.2010r.
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13. Droga krajowa nr 20 na terenie Gminy Czaplinek.
W dniu 18.06.2010r. odbyło się spotkanie z Kierownikiem Rejonu GDDKiA w Szczecinku,
podczas którego omawiano problemy związane z utrzymaniem drogi krajowej nr 20.
Poruszane zagadnienia dotyczyły utrzymania ronda, odnowy oznakowania poziomego,
przebudowy części chodnika w ul. Złocienieckiej k. nieruchomości p. Białach i p.Krelli,
wydzielenia dodatkowych dwóch miejsc parkingowych na rondzie, budowy chodnika
w ul. Złocienieckiej od parkingu do ul. Komunalnej oraz budowy obwodnicy.
W wyniku podjętych ustaleń i uzgodnień Kierownik Rejonu zadeklarował przekazanie
Gminie ok. 50 ton destruktu (asfalt sfrezowany) na remonty dróg, w zamian
za pielęgnowanie nasadzeń na rondzie, wykonanie przebudowy chodnika w części
ul. Złocienieckiej, pomoc w pozyskiwaniu informacji w zakresie realizowanych prac
projektowych chodnika w ul. Złocienieckiej od parkingu do ul. Komunalnej. Zajął
negatywne stanowisko w sprawie wydzielenia dodatkowych miejsc postojowych na rondzie.
Poinformował także o przyjęciu do planu Oddziału GDDKiA na 2011r. wykonania odnowy
bitumicznej drogi Czaplinek – Siemczyno z remontem chodnika wraz z wykonaniem sieci
deszczowej w pozostałej części tej miejscowości. W zakresie budowy obwodnicy
przedstawiciel GDDKiA stwierdził, że w najbliższych latach nie planuje się prac związanych
z budową obwodnicy w Czaplinku, gdyż zadanie nie jest ujęte w planach strategicznych
GDDKiA do roku 2013.
Zastępca Dyrektora oddziału GDDKiA O/w Szczecinie p. M. Mierzwa 17 kwietnia br.
pismem Nr GDDKiA O-Sz-P-1-rm-073-20.1/09 poinformował Gminę, „że ze względu na nie
ujęcie zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Czaplinek w ciągu drogi krajowej Nr 20”
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 oraz ze względu na ograniczony
dostęp do środków finansowych i rozmiar potrzeb związanych z budową i utrzymaniem sieci
dróg, przedmiotowe zadanie zostało ujęte w planach perspektywicznych Oddziału
ze wskazaniem na realizację w późniejszym terminie. W związku z tym GDDKiA
nie zamierza w najbliższym czasie zlecać opracowania dokumentacji dla przedmiotowej
inwestycji”.
14. Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Czaplinek.
W dniu 21.06.br. odbyło się spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Drawsku Pomorskim, na którym omawiano sprawy dotyczące utrzymania dróg
wojewódzkich przebiegających przez teren naszej Gminy.
Poruszone zagadnienia dotyczyły odnowy oznakowania poziomego, prawidłowego
wykaszania poboczy dróg. W zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Pławieńskiej
z Rzeźnicką p. Kierownik poinformowała, że zadanie jest możliwe do realizacji w ramach
środków inwestycyjnych ZDW w 2011r. pod warunkiem udziału finansowego Gminy
w wysokości 50% wartości zadania.
Pani Kierownik poinformowała, że przygotowany jest projekt budowlany przebudowy
chodnika wraz z siecią deszczową w pozostałej części m. Stare Drawsko oraz projekt
odnowy bitumicznej drogi w tej miejscowości.
15. Zagospodarowanie części budynku byłej szkoły podstawowej w m. Prosinko.
Mimo trwającego postępowania sądowego o eksmisję (Gmina jest od wielu lat w trakcie
postępowania o eksmisję, a obecnie o przymusowe nałożenie grzywny w celu przymuszenia
wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. nakazującego udostępnienie części
wspólnych budynku (korytarza) byłej szkoły w Prosinku), po zasięgnięciu opinii prawnej
przystąpiono do przygotowywania projektu budowlanego adaptacji wolnych pomieszczeń
w budynku byłej szkoły w Prosinku z odrębnym wejściem do budynku. W ramach projektu
do adaptacji planowane są 3 mieszkania, w tym 2 na parterze i 1 na piętrze.

4

Prace projektowe wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne „Naos” z Połczyna
Zdroju za kwotę 4.758 zł z terminem realizacji do 31.08.2010r.
Kolejna rozprawa w tej sprawie wyznaczona została na dzień 13.07.2010r.
16. Budynek komunalny Pławno.
Planowane środki w kwocie 30.000 zł na zakończenie remontu dachu zostały przesunięte na
wykonanie okien i drzwi w świetlicy wiejskiej, która mieści się w tym samym budynku.
Remont dachu, wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w tym budynku
zostały w 2009r. wykonane w segmencie B i C. Segment A ma pokrycie z papy
termozgrzewalnej, którego stan jest dobry. Po dokładnej inwentaryzacji inspektor nadzoru
oraz projektant stwierdzili, że nie zachodzi potrzeba obecnie położenia kolejnej warstwy
papy. W uzgodnieniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego ustalono, że wymiana okien
i drzwi jest bardziej zasadna z uwagi na ich zły stan techniczny.
17. Dnia 28 czerwca 2010 roku dokonano otwarcia ofert na zadanie: „Wykonanie robót
budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania wraz
z przebudową komina w budynku przedszkola w Broczynie” na które wpłynęły dwie oferty:
„INSTAL” s.c. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bożena i Władysław Sałyga, Maciej
Sałyga, ul. Sosnowa 6., 78-600 Wałcz. Cena brutto oferty:45.555,21 zł.
Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gazu, Krzysztof Kucharski,
ul. Czaplinecka 18/40, 78-520 Złocieniec. Cena brutto oferty: 35.919,92 zł.
Po przesunięciu środków z rezerwy oświatowej na remonty w kwocie 17.000 zł. ( w budżecie
na w/w zadanie zabezpieczono 20.000 zł) zadanie będzie zlecono firmie, która zaoferowała
najniższą cenę.
W zakresie budżetu, podatków:
1. Wydano 13 zaświadczeń, z tego: 8 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie,
4 o nie zaleganiu w podatkach oraz 1 o nie figurowaniu w ewidencji podatników.
2. Wystawiono 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 10.300 zł.
3. Wystawiono 301 upomnień na kwotę 81.256 zł.
4. Wydano 44 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.
5. Pozytywnie załatwiono wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu II
raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010r.
6. Udzielono zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na powiększenie
gospodarstwa rolnego.
7. Zawarto 15 umów z inkasentami opłaty miejscowej.
8. Obecnie dokonywana jest aktualizacji kart gospodarstw rolnych celem prawidłowego
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010r.
9. W dniu 09.06.2010r została podpisana umowa z BGK o pożyczkę z przeznaczeniem na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową świetlicy
wiejskiej w Broczynie w wysokości 107 493 zł oraz został złożony wniosek o pożyczkę na
zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych na terenie Gminy Czaplinek
na trasie Czarne Wielkie - Prosinko w kwocie 285 513 zł. Obydwa zadania
są dofinansowane z PROW, dlatego Gmina może ubiegać się o pożyczkę z BGK, która
pokrywa koszty zadania do wysokości uzyskanego dofinansowania z PROW do czasu
otrzymania przez Gminę refundacji.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1.W dniu 23.06.2010 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego
• przy ul. Rynek 1B/10 w Czaplinku, na kwotę 4.414,45 zł,
• przy ul. Rynek 1B/10 w Czaplinku, na kwotę 4.715,00 zł.
2.Dnia 29.06.2010 r. został uporządkowany stan prawny nieruchomości zabudowanej
położonej przy ul. Długiej 18.
Z właścicielką lokalu mieszkalnego w tym budynku podpisano akt notarialny regulujący
zmianę powierzchni pomieszczenia przynależnego ( piwnicy z powierzchni 18,00 m2 na
23,00 m2) oraz udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego „529/1000 części” na
„559/1000 części”. Uporządkowanie stanu prawnego umożliwi nabycie lokalu mieszkalnego
przez kolejnego najemcę.
3.Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 202/28 o pow. 0,1033 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW 19603. Cena wywoławcza 17.040,00 zł
 oznaczonej nr działki 202/29 o pow. 0,1015 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW 19603. Cena wywoławcza 16.800,00 zł
 oznaczonej nr działki 202/35 o pow. 0,1113 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW 19603. Cena wywoławcza 18.400,00 zł


oznaczonej nr działki 86/09 o pow. 0,2398 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW 10580. Cena wywoławcza 75.440,00 zł
 oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW 10580. Cena wywoławcza 109.520,00 zł
 oznaczonej nr działki 86/11 o pow. 0,2963 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW 10580. Cena wywoławcza 93.200,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
4.Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej
- nr 79/2 o pow. 1,47 ha położonej w obrębie ewidencyjny Ostroróg.
5.Wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej w Czaplinku:
- działka nr 311 o pow. 0,1011 ha
6.Dnia 23 czerwca 2010 r. zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
zamiar przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego Gminy na cele
mieszkaniowe w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Rynek 2 w Czaplinku,
działka nr 302/9, obręb 03 Czaplinek.
Z zakresu planowania przestrzennego:
1.Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXIII/202/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r.
przystąpiono do prac planistycznych mających na celu sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek obejmującego obszar byłego lotniska
położonego w obrębie Broczyno.
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Obecnie, postępowanie planistyczne dobiega końca. Pismem z dnia 21 czerwca
bieżącego roku, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przeznaczający część byłego lotniska w Broczynie pod funkcję komunikacji lotniczej uzyskał
niezbędne uzgodnienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (pismo ULC-LTL-1/540040/01/10). Powyższe uzgodnienie, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest niezbędne do zakończenia prac planistycznych
i przystąpienia do uchwalenia przez Radę Miejską miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.
2.Z dniem 28 czerwca 2010 r. na mocy porozumieniem stron została rozwiązana
z projektantem z Kołobrzegu umowa dotycząca opracowywania projektów decyzji
o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi i projektów decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego w roku 2010.
Rozwiązanie umowy skutkuje koniecznością zawarcia nowej umowy, która została zawarta
na w/w zadanie do końca 2010r. pomiędzy Gminą Czaplinek, a architektem
ze Szczecinka.
3.5 lipca br. Rada Miejska w Czaplinku otrzymała odpis postanowienia Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30.06.br. sygn. akt IISA/Sz 180/10 w sprawie
odrzucenia skargi Małgorzaty Dar i Bogusława Dziewięckiego na uchwałę Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania gminy Czaplinek. W postanowieniu zawarta jest też
informacja o wniesieniu skargi przez Bożenę Szczepańską z uchybieniem terminu jej
wniesienia i wydanym postanowieniu Sądu z 14 maja br. na oczywistą bezzasadność skargi.
W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. W dniu 16.06.2010r. podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego podjęta została decyzja w sprawie rezygnacji przez
stowarzyszenie z zaległych składek dodatkowych ustalonych przy realizowanej inwestycji
w 2002r., dofinansowanej w ramach programu Phare 2002.
2. 26 czerwca br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji z inicjatywy Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu odbyły się mobilne warsztaty kulinarne,
które poprowadził Eugeniusz Mientykiewicz, znany publicysta kulinarny, kucharz
i smakosz. Warsztaty były inicjatywą Ideą warsztatów była możliwość wykorzystania
wiedzy na temat umiejętnego przygotowania potraw na bazie lokalnych zasobów ryb.
3. W dniu 29 czerwca 2010 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie pracowników Gminy
Czaplinek wspólnie z Nadleśnictwem Czaplinek, podczas którego zlustrowano teren gminy
pod kątem wyznaczenia miejsc proponowanych do złożenia wniosków w ramach Lokalnej
Grupy Rybackiej oraz do Interregu. Zlustrowano m.in. Siemczyno, Piaseczno, Głęboczek,
Sikory oraz Kołomąt.
4. W dniach 22-23 czerwca br. w Czaplinku przebywała pięcioosobowa grupa - dziennikarzy
TVS Katowice, która realizowała film promocyjny o Czaplinku pn. Wakacje z TVS Czaplinek.
Dziennikarze odwiedzili zamek Drahim w Starym Drawsku, Sławogród, czaplinecką
starówkę, Kościół
p.w.
Trójcy
Świętej, Żelisławski
Zapiecek,
OSW
w Czaplinku, O.W. Kusy Dwór oraz O.W. Wajk. W każdym z wymienionych miejsc
właściciele obiektów prezentowali swoje oferty i zachwalali uroki czaplineckiej ziemi.
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W ramach wizyty został 40 minutowy film, który był emitowany w dniu 27 czerwca br.
w Telewizji TVS Katowice. Film dostępny jest na stronie internetowej
http://www.tvs.pl/tv/video.wakacjeztvsczaplinek.6436.html
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie atrakcyjnego pobytu dla dziennikarzy składam
serdeczne podziękowanie.
5. W dniu 26 czerwca br. Gmina Czaplinek dzięki zajęciu 4 miejsca w II edycji „Konkursu
na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN” miała możliwość zapromowania oferty
aktywnego wypoczynku, oferty inwestycyjnej i oferty bazy noclegowej, w tym ośrodki
wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, kwatery prywatne, kempingi oraz
organizatorów turystyki podczas Święta Wisły w Warszawie. Konkurs zorganizowany był
przez Komisję Europejską, a Polska Organizacja Turystyczna była koordynatorem polskiej
edycji. Tegorocznym motywem przewodnim konkursu był temat poświęcony turystyce
wodnej, dlatego też Gmina Czaplinek wysłała zgłoszenie dotyczące naszej największej
atrakcji - Jeziora Drawsko pn. „Jezioro Drawsko – przystań nad brzegiem…”
W konkursie wzięło udział 21 destynacji: 16 poddano ocenie przez jury, natomiast 5 zostało
wykluczonych z powodu niespełnienia warunków dopuszczających.
Jury w składzie pięciu niezależnych sędziów – ekspertów turystyki za Najlepszą Destynację
wybrało obszar turystyczny: Dolinę i Bagna Biebrzy (województwo podlaskie). Nagrodą w
konkursie jest prawo posługiwania się tytułem „Najlepsze europejskie destynacje
Turystyczne –Eden”, nagrodzony obszar objęty destynacją zostanie włączony w sieć
najlepszych europejskich Destynacji Turystycznych, promowanych za pośrednictwem
polskiego portalu www.edenpolska.pl .
6. Ogłoszono konkurs skierowany do wszystkich wsi z terenu Gminy Czaplinek
„Na Najpiękniejsza wieś 2010 Gminy Czaplinek”. Celem konkursu jest zwiększenie
aktywności samorządów i społeczności wiejskiej skierowanej na poprawę estetyki wsi.
W tym roku kwota przeznaczona w budżecie na konkurs wynosi 10.000 zł. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia wsi do konkursu do dnia 9 lipca 2010 r.
W okresie od 10 lipca 2010 do 31 sierpnia 2010 r. komisja konkursowa oceniając
miejscowości zgłoszone do konkursu, szczególną uwagę w tym roku zwróci na:
- estetykę i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu
przestrzennego i architektonicznego;
- dbałość o obiekty użyteczności publicznej (przystanki, przystanie, strażnice, sale wiejskie,
place zabaw, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, itp.);
- elementy kwitnące w przestrzenie wiejskiej;
- czystość i porządek chodników, poboczy dróg, stan ogrodzeń, murków, furtek;
- wykorzystanie elementów architektury drewnianej w przestrzeni wiejskiej;
- organizację 2010r. imprez plenerowych.
W dniu 4 września 2010 r. podczas Dożynek Gminnych nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu.
7. W 2010r. obchody „Dni Czaplinka” zainicjowano 2 lipca br. koncertem muzyki
cygańskiej pn. „Z Cyganami pod Gwiazdami”. Impreza składała się z dwóch koncertów:
piątkowego oraz sobotniego. Sobotni koncert był transmitowany „na żywo” przez Telewizję
TRWAM.
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Imprezę poprowadził lider Zespołu Terne Roma Bogdan Trojanek wraz z prezenterką TV
Zofią Czernicką i jej wnuczką. Na koncertach zabrzmiały najwspanialsze hity cygańskie.
Cudowna autentyczna muzyka cygańska, śpiew i taniec, a także niesamowite stroje
cygańskie stworzyły niezapomnianą atmosferę i wprowadziły widzów w zaczarowany
i tajemniczy świat Romów.
Podczas koncertu wystąpiły znane cygańskie zespoły:
Cierchaj
Kałe Bała
Hitano
Venessa i Sorba
Elena Rutkowska
Bahtałe Roma
Bogdan Trojanek
8.Gmina Czaplinek w ramach otrzymanych środków z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego zleciła przygotowanie prezentacji multimedialnej o walorach przyrodniczoturystycznych Gminy Czaplinek. W dniach 2-4 lipca br. na terenie Gminy Czaplinek
przebywali pracownicy firmy VR-Media z Krakowa, którzy przygotowywali materiał
do filmu promocyjnego o Czaplinku. W najbliższy weekend będą wykonywane zdjęcia
do prezentacji oraz panoramy sferyczne atrakcji turystycznych.
9.Gmina Czaplinek, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji ogłosili konkurs na „Najciekawszą Kronikę Wsi lub Sołectwa Gminy
Czaplinek”.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zamieszkują na terenie swojego sołectwa
i na bieżąco śledzą wydarzenia w swojej miejscowości, Rada Sołecka lub organizacja
działająca na terenie sołectwa. Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Referacie
Planowania i Rozwoju Gospodarczego pokój nr 3a, Czaplineckim Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz na stronie internetowej Czaplinka.
10.Wyraziłam zgodę na użycie herbu Czaplinka na okolicznościowej monecie promującej
Czaplinek o wartości 3 Czaple w ilości 2.500 szt.
W zakresie projektów
1. Gmina Czaplinek wspólnie z Nadleśnictwem Czaplinek w ramach dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowała
konkurs fotograficzny, który był jednym z elementów projektu „Ekologiczne akcje
integracyjno – edukacyjne”.
W konkursie udział wzięły wszystkie szkoły z Czaplinka, Zespół Szkół z Bornego Sulinowa
i Szkoła Podstawowa nr 2 ze Złocieńca. Nagrody laureatom konkursu wręczyli: Burmistrz
Czaplinka – Barbara Michalczik, Sekretarz Gminy – Katarzyna Szlońska, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Czaplinek - Robert Frutczak oraz pracownik Nadleśnictwa w Czaplinku Alicja Panasiuk.
Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Michalina Bieńczak za pracę „ Na pięciolinii”
II miejsce - Oliwia Ławrukiewicz za pracę „ Drawskie po burzy”
III miejsce – Karolina Mularczyk za pracę „Już wiosna” i „Porady mamy kaczki”
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Gimnazja:
I miejsce – Patryk Podstawski za pracę „Poranek nad Jez. Drawskim
II miejsce – Joanna Romanowska za prace „Sadzawka po zimowych roztopach”
III miejsce – Dawid Siwek za pracę „Zachód słońca nad Jez. Drawskim”
Szkoły Ponadgimnazjalne:
W tej kategorii wszystkie 6 prac (trzech autorów) zostało ocenione na jednakowym poziomie
dlatego wszystkim przyznano I miejsce:
- Mirosław Perłowski – „Jaszczurka zwinka – samiec w okresie godowym” oraz „Siewki
buka zwyczajnego”
- Angelika Grosicka – „Włosienicznik wodny zwany Jaskrem wodnym” i „Oczko wodne –
okolice Czaplinka”
- Łukasz Olkowski – „Borówka czarna wiosną” i „Padalec zwyczajny”
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.
2. Gmina Czaplinek w ramach programu „Pożyteczne Wakacje 2010” ogłoszonego przez
Fundację Wspomagania Wsi przystąpiła do realizacji projektów, na które otrzymano
dofinansowanie.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które zostają na czas wakacji
w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny
dla siebie i innych.
Lp.
Tytuł projektu
Sołectwo
Wnioskowana kwota
1 Mały opiekun
Byszkowo
2.995 zł
2 Pomocne wakacje
Łąka
2.999 zł
3 Opiekuńczy żeglarz
Broczyno
2.993 zł
4 Zasypać przepaść
Rzepowo
3.000 zł
5 Pokonać samotność
Sikory
3.000 zł
6 Siemczyńskie seniorowo
Siemczyno
3.000 zł
7 Letnia szkoła pomagania innym
Machliny
2.703 zł
8 Jestem więc pomagam
Czarne Wielkie
2.904 zł
Razem
23.594 zł
3.Gmina Czaplinek wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną w Czaplinku przystąpiła
do realizacji wniosku w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań
publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania i rozwoju
krajoznawstwa i turystyki w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2010 r.
Projekt zakłada organizację imprezy pn. Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Wędkarskie
„Festiwal Wędkarski” promującej walory jez. Drawsko, która odbędzie się w dniu
7 sierpnia br.
Warunki konkursu ogłoszono na stronie WWW.czaplinek.pl
Zapraszamy wędkarzy z kraju i z zagranicy.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Gmina Czaplinek kolejny rok zapewnia bezpieczny wypoczynek letni dzieciom
i młodzieży. Na realizacje w/w zadania w br. zabezpieczono kwotę 26.500 zł.
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Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu „organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2010” wpłynęło 5 ofert, 2 zostały odrzucone
ze względów zmiany ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
W ramach konkursu dotację otrzymały:
1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 4.700 zł
2. CARITAS Parafii p.w. św. Trójcy w Czaplinku – 7.650 zł
3. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca –
7.650 zł.
W ramach pozostałych środków Gmina zleci organizację wypoczynku Gminnej Bibliotece
Publicznej i Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.
W zakresie bezpieczeństwa na plażach miejskich
1. W związku z trwającym sezonem wakacyjnym informujemy, że w Gminie Czaplinek
kąpieliska na jeziorach: Czaplino i Drawsko spełniają wymogi sanitarne, co potwierdzają
przeprowadzane badania przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Drawsku Pomorskim. Kąpielisko na jeziorze Drawsko badane jest co dwa tygodnie
natomiast kąpielisko na jeziorze Czaplino badane jest co trzy tygodnie. O stanie czystości
wody będziemy Państwa informować na bieżąco. Wykaz kąpielisk, w których kąpiel jest
dozwolona znajduje się poniżej: http://wsseszczecin.pis.gov.pl. Ostatnie badanie wody
odbyło się 5 lipca.
2. W dniu 28 maja 2010 r. na ogłoszone zaproszenie do składania ofert na obsługę
ratowniczą kąpielisk miejskich nad jez. Drawsko i jez. Czaplino wpłynęły 2 oferty.
Z uwagi na zaoferowaną niższą cenę obsługę plaż miejskich nad jez. Drawsko i Czaplino
zlecono firmie Ratownictwo Wodne Łukasz Krzemień, Piaseczno 17, 78-550 Czaplinek
za kwotę 41.000 zł brutto.
3. W Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, 30 czerwca odbyło się posiedzenie
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa podczas którego zapoznano się z informacją
Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego PSP oraz Koła WOPR
o stanie przygotowania organizacyjnego, kadrowego, oraz sprzętowego do sezonu
turystycznego 2010.
Sprawozdania w powyższej sprawie udzielili również przedstawiciele Zarządów Dróg
Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych.
Głównym jednak celem posiedzenia było podwyższenie bezpieczeństwa w tegorocznym
sezonie na akwenach wodnych.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W ramach realizacji projektu "Polsko-Niemieckie Spotkanie Seniorów"
dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniach 25-27 czerwca br.
Klub Seniora z Czaplinka gościł zaprzyjaźnioną delegację seniorów z Bad Schwartau.
W ramach projektu goście niemieccy zapoznali się z kulturą i tradycjami ludowymi naszej
Małej Ojczyzny. Gmina Czaplinek udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 600 zł.
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2. W obchodach Dni Czaplinka udział wezmą delegacje z miasta partnerskiego Bad
Schwartau, Grimmem i Marlow. Pobyt delegacji jest finansowany z Funduszu Norweskiego.
W programie pobytu gości przewidziano udział przedstawicieli dwóch czaplineckich klubów
seniora oraz radnych m.in. w seminarium pt. „Możliwości finansowania działań z zakresu
współpracy transgranicznej w obszarze rozwoju lokalnego”.
W zakresie kultury fizycznej i sportu:
1. 5 lipca br. z inicjatywy burmistrza i przedstawiciela zarządu Klubu Sportowego „Lech”
odbyło się spotkanie z udziałem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, Komendanta Komisariatu Policji w Czaplinku z Zarządem Klubu
Sportowego LKS Lech Czaplinek oraz p. Marek Wilmański z Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej w Szczecinie. Tematem spotkania było omówienie sytuacji Klubu
z uwagi na awans do IV ligi. Na spotkaniu przedstawiono możliwości wsparcia finansowego
z budżetu Gminy Czaplinek oraz zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozgrywek
ligowych. Ustalono zadania do wykonania w ramach zabezpieczonych środków w budżecie
Gminy na utrzymanie stadionu miejskiego. W br. na ten cel przeznaczono 50.000 zł.
Do dyspozycji na remont stadionu pozostało 27.000 zł. Członkowie zarządu Klubu Lech
zgłosili wniosek o przeznaczenie na zapewnienie bezpieczeństwa meczy zabezpieczonych
w budżecie 10.000 zł na sport kwalifikowany.
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie podsumowało XVI Sportowy
Turniej Miast i Gmin oraz Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. W Turnieju udział
wzięło 96 na 114 miast i gmin z woj. zachodniopomorskiego w tym również Gmina
Czaplinek. W ubiegłym roku Gmina Czaplinek za udział w Turnieju otrzymała
dofinansowanie w wysokości 4 000 zł na zakup sprzętu sportowego, który przekazano
do świetlic na terenie miasta i wsi oraz do sołectw.
3. W okresie wakacji letnich zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież szkolną z terenu
Gminy Czaplinek do bezpłatnego korzystania z hali widowiskowo-sportowej. Hala jest
udostępniona od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00.
W zakresie oświaty:
Dnia 25 czerwca 2010 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego we wszystkich szkołach w
Gminie Czaplinek. W br. za udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych
i zawodach sportowych Burmistrz Czaplinka nagrodziła 148 uczniów w tym:
LO – 33 uczniów,
Technikum Drzewne i TOUG – 6 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 80 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Broczynie – 3 uczniów,
Gimnazjum w Czaplinku – 25 uczniów.
Uczniowie otrzymali listy gratulacyjne oraz pen-drive’y z logo Gminy Czaplinek ze smyczą.
Uczniowie ZSP w Czaplinku otrzymali promocyjne koszulki z logo Gminy Czaplinek oraz
część pen-drive’y z logo Gminy Czaplinek ze smyczą.
Podczas zakończenia roku szkolnego wyróżniono również nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Broczynie, w Czaplinku oraz Gimnazjum, którzy przygotowywali uczniów do olimpiad
i konkursów.
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W roku szkolnym 2009/2010 pobyt w przedszkolu zakończyło 99 sześciolatków, w tym:
z Przedszkola w Czaplinku – 64,
z Oddziału w Broczynie – 20,
z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 15 dzieci.
III klasę Gimnazjum ukończyło 128 uczniów, doszło 134 uczniów (klasy I) + 11 uczniów
klasa specjalna.
Szkołę Podstawową w Czaplinku ukończyło 134 uczniów (klasy VI), do klas pierwszych
przybyło 81 dzieci, w tym jedno dziecko 6-letnie.
Szkołę Podstawową w Broczynie ukończyło 16 uczniów, doszło do klas I 16 uczniów.
LO w Czaplinku ukończyło 63 uczniów, w Technikum Drzewnym -10 uczniów,
w Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych - 16 uczniów, w Zasadniczej Szkole
Zawodowej - 43 uczniów.
Na rok szkolny 2010/2011 planuje się: w LO nabór do 2 klas, do Technikum Drzewnego –
10 osób, do Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych – 20 osób, do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej – 45 osób.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1.Gmina Czaplinek do wykaszania terenów zielonych posiada:
w mieście cztery wykaszarki i jedną kosiarkę do koszenia terenów płaskich, które
obsługuje przygotowanych 3 kosiarzy,
w gminie wykaszarką lub kosiarką dysponują następujące sołectwa: Kluczewo, Prosino,
Prosinko, Sikory, Czarne Wielkie, Siemczyno, Czarne Małe, Broczyno, Machliny,
Rzepowo, Karsno, Stare Drawsko, Psie Głowy, Pławno.
2. Z dniem 26.06.2010 r. PKS Jędrzejów S.A. uruchomił nową linię autobusową na trasie
Jędrzejów – Międzyzdroje przez Czaplinek. Odjazd z Czaplinka w kierunku
Międzyzdrojów o godz. 620, w kierunku Jędrzejowa godz. 2336. Szczegółowy rozkład
jazdy umieszczony jest na stronie internetowej Czaplinka.
3. z dniem 01.06.2010 ZOD Północ Spółka Z o.o. z siedzibą w Karlinie obsługująca
dotychczas Gminę w zakresie oświetlenia drogowego została połączona
z „Energą” Oświetlenie. Nowa nazwa firmy: „ Energa Oświetlenie” Sp. z o.o. Sopot
Oddz. Karlino.
4. Najemcy lokalu mieszkalnego ul. Polna 2 (budynek przeznaczony do rozbiórki ponieważ
znajduje się w pasie drogi powiatowej przeznaczonej do przebudowy) złożyli pisemne
oświadczenie, że są zainteresowani nieruchomością wskazaną przez Gminę na terenie
wiejskim.
5. W dniu 11.06.2010 roku z udziałem młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego
w Czaplinku i Gimnazjum w Czaplinku i sołectwem Kluczewo dokonano nasadzenia
drzew na terenie cmentarza gminnego w Kluczewie. Posadzono 50 szt. drzewek (Cis
i Buk Czerwony) przekazanych przez ZDW.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
Na stadionie miejskim 24 czerwca br. odbyły się zorganizowane we współpracy z Gmina
Czaplinek i Zarządem Gminnym ZOSP RP w Czaplinku zawody w sportach pożarniczych,
na szczeblu Gminnym.
W zawodach uczestniczyło siedem zespołów reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne
z Czaplinka, Machlin, Siemczyna, Kluczewa, Czarnego Wielkiego, Trzcińca oraz Broczyna.
W zawodach nie uczestniczyła jednostka OSP Sikory.
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Gościnnie w zawodach udział wzięły: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopięca,
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Żeńska,
reprezentujące OSP Broczyno oraz
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu,
występująca pod okiem trenerskim OSP Broczyno.
W zawodach uczestniczyło 85 zawodników, których zmagania nadzorował zespół
sędziowski Państwowej Straży Pożarnej powołany przez Komendanta Powiatowego PSP.
Po dwóch konkurencjach najlepsze lokaty osiągnęły zespoły OSP Broczyno I miejsce, OSP
Trzciniec II miejsce oraz OSP Kluczewo - ubiegłoroczny zwycięzca zawodów III miejsce.
Celem zawodów jest poprawianie sprawności i umiejętności strażaków, przegląd
i sprawdzenie sprawności technicznej sprzętu, stanu umundurowania, ale przede wszystkim
integracja środowiska strażackiego z mieszkańcami Czaplinka.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 7 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień, w tym dwa odmownie.
2. Wydano dwa zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plan finansowo-rzeczowy sołectwa Trzciniec.
4. Przeprowadzono lustrację upraw polowych w związku z brakiem dostatecznej ilości
opadów w czerwcu i lipcu oraz wysokimi temperaturami.
Na skutek bardzo ograniczonych opadów oraz wysokich temperatur, nastąpiło zmniejszenie
intensywności wzrostu i rozwoju roślin. Skutki bardzo niskiego uwilgotnienia gleby są już
widoczne, zwłaszcza w uprawach roślin jarych. Wpływ suszy widoczny jest szczególnie na
glebach słabszych oraz tam, gdzie zaniechano prawidłowych zabiegów agrotechnicznych.
Rośliny ozime (zboża, rzepak) weszły w okres wegetacji wiosennej dobrze rozwinięte
i rokowały dobre plony. Jednakże brak opadów spowodował, że ich obecny stan ocenia się
na dobry, jeśli jednak warunki meteorologiczne nie zmienią się i przedłużać się będzie okres
bez opadów, nastąpi wysychanie pędów kłosonośnych, co skutkować będzie znacznym
obniżeniem plonów, nastąpi skrócenie faz rozwojowych i przyspieszenie dojrzewania roślin.
Brak opadów oraz wysokie temperatury wpłynęły również na obniżenie skuteczności
działania herbicydów. Dlatego obserwuje się duże zachwaszczenie upraw rolniczych.
Rośliny okopowe (ziemniaki, buraki) na glebach cięższych nie wykazują silnej reakcji na
suszę, ale na glebach słabszych zauważa się już wypadanie roślin. Jeżeli w najbliższych
dniach nie wystąpią opady deszczu, należy liczyć się z wcześniejszym rozpoczęciem prac
żniwnych.
5.W związku ze wzrostem kosztów utrzymania sal i świetlic wiejskich związanych
ze znacznym wzrostem opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, koszty opału
przygotowano zmianę zarządzenia w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmu sal
i świetlic wiejskich. Projekt zarządzenia przekazano do konsultacji sołtysom.

W zakresie spraw organizacyjnych:
1.W dniu 17 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budownictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Turystyki nt. przebiegu realizowanych
inwestycji, remontów bieżących dróg gminnych, lustracji stanu terenów wnioskowanych
do zmiany.
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2.W dniu 5 lipca br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Budownictwa, Ochrony
Środowiska i Turystyki, podczas którego m.in. omówiono formy współpracy w oparciu
o zmianę przepisów dot. organizacji imprez masowych, w związku z awansem klubu
Piłkarskiego LKS „Lech” Czaplinek do IV Ligii Rozgrywek Piłkarskich.
3.W dniu 7 lipca odbyło się zblokowane posiedzenie komisji podczas którego radni
zaopiniowali materiały na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Czaplinku.
4. 4 lipca br. odbyło się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010 r. Na terenie gminy uprawnionych do głosowania było
9.747 wyborców, karty do głosowania wydano 4.633 wyborcom. Oddano 4.584 głosów
ważnych. Frekwencja wyborcza w Gminie wyniosła 47,53%, przy frekwencji
w województwie Zachodniopomorskim 52,28% oraz frekwencji w kraju – 55,31%.
Łącznie na organizację wyborów przyznano 29.719,00 zł. Środki przeznaczono na
sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne,
obsługę obwodowych komisji wyborczych, transport, zryczałtowane diety dla członków
obwodowych komisji wyborczych.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
Kandydat na
Obwodowa Komisja Wyborcza
Prezydenta
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
RP
Kaczyński
361
237
229
117
135
103
108
Jarosław
Aleksander
Komorowski 771
504
640
251
270
191
277
Bronisław
Maria

Nr 8

Razem

130

1420

260

3164

5. 28 czerwca br. podczas kolejnego konwentu Starosty z wójtami i burmistrzami Powiatu
Drawskiego:
- zapoznano się z prezentacją firmy „GEO-SYSTEM Sp. z o.o.” oraz informacją
przedstawicieli wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie internetowego dostępu
do ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych przestrzennych posiadanych przez
Starostwo i Gminy powiatu drawskiego wraz z możliwością prowadzenia przez Gminy
ewidencji ulic i adresów w systemie teleinformatycznym, co od 7.06.2010 r. jest
obowiązkiem gminy wynikającym z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne (art.47a ust. 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku
Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).
Oprogramowanie iGeoSIP umożliwia kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną
w jednostkach samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwach. System pozwala na
prowadzenie i zarządzanie bazą, zjawisk i obiektów będących przedmiotem pracy wielu
komórek w strukturze urzędu gminy wraz z ich automatyczną publikacją w Internecie
w postaci serwisów WMS. Ogólnodostępny serwis mapowy przeznaczony jest dla obywateli.
Użytkownicy po zalogowaniu do serwisu otrzymują dostęp do zaawansowanych funkcji
zarządzania informacjami zgromadzonymi w bazie.
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Na tle danych publikowanych w serwisie iGeoMap realizowana jest prezentacja graficzna
punktów za pomocą tzw. modułu iMPA. Jest to system służący do prowadzenia bazy
punktów adresowych. Moduł zapewnia jednoczesny dostęp do bazy punktów adresowych
wielu użytkownikom ze zróżnicowanymi prawami dostępu oraz umożliwia automatyczne
generowanie podstawowych dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem bazy
punktów adresowych.
Koszty wejścia w system teleinformacyjny na zakup oprogramowania firmy „GEOSYSTEM Sp.z o.o.” są większe po stronie Starostwa Powiatowego jest to ok. 50 tys. zł
+ VAT, dla gmin powiatu drawskiego jest to kwota ok. 10 tys. zł + VAT.
- zapoznano się z projektem umowy dla Wójtów i Burmistrzów na nieodpłatne użyczenie
pojemników na zużyte leki.
Gminy indywidualnie będą musiały podpisać umowy na odbiór zużytych leków z firmami,
które je utylizują oraz z punktem aptecznym, gdzie będzie znajdował się pojemnik.
- zapoznano się ze sprawozdaniem PUP nt. bezrobocia w Powiecie,
- z informacją Zarządu Dróg Powiatowych dot. realizacji porozumień z gminami w zakresie
zaawansowania wspólnych inwestycji drogowych:
> udział Gminy Czaplinek w przygotowaniu projektu do drogi Kuźnica Drawska –
Prosinko, 20 tys. Gmina Czaplinek i 20 tys. Starostwo Powiatowe – będzie
przygotowywana dokumentacja i porozumienie,
> udział Gminy Czaplinek w przygotowaniu projektu części chodnika w Prosiaku - 15 tys.
Gmina Czaplinek i 15 tys. Starostwo Powiatowe – będzie przygotowywana
dokumentacja i porozumienie,
> 500 tys. (Starostwo Powiatowe 250 tys. i Gmina Czaplinek 250 tys.) na realizację
zadania dot. przebudowy ulicy Drahimskiej i Długiej.
6. Na parterze Urzędu Miejskiego przygotowywane jest pomieszczenie Biura Obsługi
Interesanta.
W II etapie prac związanych z utworzeniem BOI planowany jest do wykonania
podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu. W I półroczu br. nie został
wykonany z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie przetargowe. Do ogłoszonego przez
Gminę przetargu nie przystąpił żaden wykonawca.
Drugie postępowanie planowane jest w III dekadzie lipca z zakładanym terminem
wykonania robót do 30.09.2010r. W ramach tego zadania planowany jest do wykonania
podjazd od strony zaplecza z przebudową wejścia do budynku oraz przebudową wc
na parterze z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych.
Głównym celem Biura Obsługi Interesanta będzie poprawa oraz podniesienie jakości
i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez:
- skrócenie czasu obsługi,
- polepszenie warunków technicznych obsługi interesanta,
- skrócenie czasu załatwiania spraw w urzędzie.
Pracownicy Biura Obsługi Interesanta zajmą się kompleksową obsługą interesantów,
udzielaniem informacji o zakresie działania referatów, samodzielnych stanowisk Urzędu
o rodzaju, miejscu i sposobie załatwiania poszczególnych spraw oraz stanie zaawansowania
prowadzonej sprawy. Wydawane będą druki i formularze, oraz udzielana pomoc przy
ich wypełnianiu.
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W Biurze przyjmowane będą podania, pisma, wnioski, sprawdzana będzie kompletność
składanych dokumentów a następnie będą rejestrowane w systemie komputerowym.
7. W dniu 17 czerwca br. Jubileusz 90 – tych Urodzin obchodził p. Michał Solarek
z Ostrorogu,
19 czerwca br. Pani Janina Pliszka z Czaplinka,
28 czerwca br. Pani Frieda Storczyk z Łysinina,
Dostojnym Jubilatom delegacja władz miasta złożyła serdeczne gratulacje oraz najlepsze
życzenia pomyślności i zdrowia.
W okresie między sesjami przyjęłam 14 interesantów, którzy zgłosili 18 spraw, zastępca
burmistrza przyjął 4 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Barbara Michalczik
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