INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 25 lutego do 18 marca 2011 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 13 zarządzeń:
1. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego do działki nr 292
położonej w obrębie ewidencyjnym 02 w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 28B;
2. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy
Czaplinek w roku 2011 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (9 działek
na cele rolne, 1 działka pod działalność gospodarczą);
4. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.;
5. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
6. w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych,
stanowiących własność Gminy Czaplinek ( zmieniono zarządzenie w związku ze
zmianą Przewodniczącego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych);
7. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku. Na koordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczono p. Marcelinę
Mastalisz – archiwistę zakładowego Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
8. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora
ds. informacji turystycznej i marketingu w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
9. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. informacji turystycznej i marketingu
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w składzie:
1) Katarzyna Szlońska – Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Komisji;
2) Małgorzata Fedorowiat – Nowacka – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Gospodarczego UM w Czaplinku – członek;
3) Monika Doroba – p.o Kierownika Turystyki i Promocji UM w Czaplinku – członek;
4) Manuela Nowak – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów UM w Czaplinku –
członek;
5) Katarzyna Mazurek – podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej UM w Czaplinku sekretarz komisji;
10. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Czaplinku;
11. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
Powierzyłem Panu Ireneuszowi Grzyb obowiązki Administratora Bezpieczeństwa
Informacji oraz Informatyka w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
12. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. pozyskiwania
środków pomocowych w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Oferty można składać
do 30 marca 2011r. Wszelkie informacje związane z naborem można uzyskać na stronie
www.bip.czaplinek.pl
13. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w składzie:
1) Zbigniew Dudor (Zastępca Burmistrza Czaplinka) - Przewodniczący Komisji;
2) Katarzyna Szlońska (Sekretarz Gminy Czaplinek) - członek komisji;

3) Małgorzata Fedorowiat – Nowacka (Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Gospodarczego) - członek komisji;
4) Monika Doroba (p.o. Kierownika Turystyki i Promocji) - członek komisji;
5) Manuela Nowak (Kierownik Referatu Budżetu i Finansów) – członek komisji;
6) Marek Młynarczyk (Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa) – członek
komisji;
7) Katarzyna Mazurek (podinspektor ds. obsługi rady miejskiej) - sekretarz komisji.
W zakresie inwestycji:
1. W marcu 2011 r. uzyskana została zaliczka ze środków unijnych w kwocie
349 625,90 zł przekazanych przez NFOŚiGW na realizację zadania dotyczącego
termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej w Czaplinku w ramach projektu pn.
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:
białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego
i szczecineckiego”.
2. W dniu 14.03.2011 r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę o dofinansowanie w formie
dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 547 587,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niwka,
gmina Czaplinek”.
3. W dniu 11.03.2011r. dokonano otwarcia ofert złożonych na wystosowane przez Gminę
zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektu budowlanego branży sanitarnej
budowy sieci wodociągowej o dł. 2250 mb wraz z dziesięcioma przyłączami
do nieruchomości w m. Kuźnica Drawska. Wpłynęło 15 ofert. Na wykonawcę projektu
wybrano firmę „Biomaster” Projektowanie i Konsulting Andrzej Masternak z Zielonej
Góry za kwotę 11.685,- zł. Przygotowywana jest umowa do podpisania z wykonawcą,
z terminem wykonania prac projektowych do 30.06.2011r.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w listopadzie 2010r.
dokonano w lutym 2011r. wyboru wykonawcy na przebudowę nawierzchni jezdni
w ciągu ulicy Wąskiej w Czaplinku. Wykonawcą robót została firma „Spychmet”
Łukasz Krywulko z Ostrowic za kwotę 151.319,64 zł. Planowany termin wykonania
zadania – 31.07.2011r. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w dniu 23.03.br.,
po uprzednim wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.
5. W dniu 15.03.2011r. podpisano porozumienie z Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
w Czaplinku o współrealizacji inwestycji budowa zjazdu i miejsc postojowych dla
autobusów oraz utwardzenie placu na działce budowlanej nr 521 przy ul. Pławieńskiej.
KTP współfinansuje zadanie w kwocie 80.000 zł. Dokonano też wyboru wykonawcy
robót w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na dwa przeprowadzone w roku 2010
postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie
wykonawcy tego zadania nie zostały złożone żadne oferty. Pozwoliło to na
skorzystanie z delegacji ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonania wyboru
wykonawcy w tym trybie. Zaproszono do negocjacji Zakład Remontu Dróg, Mostów
i Ulic, Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka. W dniu 15.03.br. w wyniku
przeprowadzonych negocjacji ustalono cenę za wykonania zadania w wysokości
218.500 zł brutto, z terminem wykonania do 15.06.2011r. Przygotowywana jest umowa
do podpisania z wykonawcą.
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6. Gmina uzyskała decyzje pozwolenia na budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia
drogowego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie
osiedla mieszkaniowego
„Osiedle Kwiatowe” w Czaplinku. Przygotowywane
są materiały do ukierunkowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy
robót I etapu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
7. W dniu 08.03.2011r. w siedzibie Energa Operator SA Rejonie Dystrybucji w Drawsku
Pom. odbyły się konsultacje w przedmiocie projektu umowy na przebudowę linii 15 kV
z napowietrznej na kablową, która przebiega przez teren Osiedla Wiejska. Gmina
przedłożyła swoje uwagi i propozycje zmian treści zapisów umowy, które byłyby
spójne z zapisami budżetu na 2011r., stanem prawnym wynikającym z ustawy Prawo
zamówień publicznych i zasadami realizacji zadań inwestycyjnych.
W wyniku uzgodnień Gmina wystąpiła ze stosownym wnioskiem o uwzględnienie
omawianych problemów w treści umowy do jednostki nadrzędnej Energii Operator SA
Oddział w Koszalinie.
8. W dniu 18.02.2011r. Gmina Czaplinek podpisała porozumienie z firmą „Pholland”
Sp. z o.o. w Sikorach na wykonanie remontu drogi wewnętrznej o l = 350mb
zarządzanej przez Gminę Czaplinek, na działce nr 124 w m. Sikory.
Wynegocjowane porozumienie stanowi, że firma „Pholland” wyremontuje daną drogę
własnym kosztem i staraniem, będzie nią zarządzała przez okres 3 lat od dnia
zakończenia remontu, po czym przekaże ją po upływie okresu gwarancyjnego
na majątek Gminy, celem dalszego jej zarządzania.
9. Z dniem 14.03.2011r. wznowione zostały prace związane z budową boisk Orlik 2012
oraz drogi dojazdowej do tych obiektów.
W pierwszej kolejności wykonawca usunie usterki wykazane w protokole odbioru oraz
wykona roboty, które przełożone zostały do wykonania w br. z uwagi na niekorzystne
warunki atmosferyczne, które miały miejsce w listopadzie i grudniu 2010r.
Planowany termin zakończenia robót w pełnym zakresie ustalony jest do 30.11.2011r.
10. W marcu br. będą wykonywane prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew zgodnie
z zatwierdzonym planem wycinki i pielęgnacji na rok 2011 w m. Karsno, Psie Głowy,
Niwka, Stare Drawsko oraz na terenie miasta przy ulicy Leśników, Dworcowej,
Studziennej, Pławieńskiej. Wszystkie prace będą 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 podatków:
1. Wydano 36 zaświadczenia w tym 21 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 15 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 117 tytuł egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
23 770,00zł.
3. Wysłano 8 upomnień na łączną kwotę 47 869,00zł.
4. Dokonano wymiaru zobowiązania podatkowego na 2011r. dla osób fizycznych oraz
dokonano analizy złożonych przez osoby prawne deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny.
5. Sporządzono informacje o nie udzielonej pomocy w rolnictwie oraz informacje
o nieudzielaniu pomocy w rybołówstwie za miesiące styczeń i luty 2011r.
6. Sporządzono wniosek za 2010r. o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia
z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych
wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów
zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
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7. Sporządzono wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładu posiadającego status zakładu pracy
chronionej.
8. Udzielono 2 zwolnień w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów
na utworzenie i powiększenie gospodarstwa rolnego.
9. Przyjęto zgłoszenie przedsiębiorcy o zamiarze korzystania ze zwolnienia w podatku
od nieruchomości w związku z nową inwestycją
10. Zakończono obchód przedspisowy mający na celu aktualizację punktów adresowych
przez rachmistrzów i zapoznanie ich z terenem na którym przeprowadzą spis
powszechny.
11. Sporządzono spisy osób uprawnionych do głosowania do Izb Rolniczych.
12. Wszczęto 4 postępowania w sprawie zmiany podatku od nieruchomości i rolnego
za 2010r.
13. Wznowiono postępowanie w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania podatkowego
w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2006 – 2010.
14. Obecnie przyjmowane są wnioski od producentów rolnych na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 24 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew z zadrzewień
w tym pięć odmownie.
2. Zakończono zebrania wyborcze w sołectwach, których na terenie Gminy Czaplinek
mamy 29. Wybrano na nową kadencję 2011-2015 sołtysów i rady sołeckie. Nowych
sołtysów wybrano w 16 sołectwach tj: Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie,
Drahimek, Głęboczek, Kołomąt, Kuszewo, Łysinin, Ostroróg, Piaseczno, Pławno,
Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno i Stare Drawsko.
3. Wydano 8 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
4. Wspólnie z Terenowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano szkolenie dla
rolników nt. „Dopłaty bezpośrednie i ONW”.
W zakresie oświaty:
1. Podobnie jak w roku ubiegłym do udziału w programie „Owoce w szkole” zgłosiły się
Szkoła Podstawowa w Broczynie – 39 uczniów oraz Szkoła Podstawowa w Czaplinku–
305 uczniów. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych
dzieci klas I-III poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie
na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. W II semestrze roku
szkolnego 2010/2011, dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni łącznie 20 porcji owoców i warzyw, tj. 2 razy w tygodniu. Ponadto szkoły podstawowe
biorą również udział w programie „Szklanka mleka”, w którym uczestniczy ze Szkoły
Podstawowej w Broczynie – 83 uczniów, ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku – 674
uczniów.
2. Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Czaplinku informuje, że do dnia 31 marca br.
trwają zapisy dzieci do przedszkola:
- sześcioletnich i pięcioletnich do oddziałów na 5 i 9 godzin dziennie. Dzieci pięcioi sześcioletnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
- trzyletnich i czteroletnich do oddziałów na 9 godzin dziennie,
- które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy - w uzasadnionych przypadkach.
Karty zgłoszenia dziecka uczęszczającego do przedszkola należy pobrać, wypełnić
i złożyć u wychowawców grup.
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Karty dla dzieci nowych należy pobrać, wypełnić i złożyć w kancelarii Przedszkola
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem tel. 94 375 51 03.
Dyrekcje: Szkoły Podstawowej w Broczynie i w Czaplinku informują, że trwają zapisy
dzieci do klas pierwszych. Do dnia 15 kwietnia br. sekretariaty szkół oczekują na
rodziców przyszłych „pierwszoklasistów” celem zapisania swoich pociech do szkoły.
Dnia 21 marca br. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czaplinku organizuje spotkanie
z rodzicami dzieci urodzonych w 2005 r. - ewentualnymi przyszłymi
pierwszoklasistami celem rozwiania wszelkich wątpliwości w związku z posłaniem
dzieci do szkoły.
W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. W 25-27 lutego 2011 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w XVII Targach Regionów
NA STYKU KULTUR w Łodzi.
2. W dniu 25 marca br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbył się
wernisaż wystawy malarstwa p. Beaty Biegajło, podczas którego obejrzeć można było
również ręcznie wykonaną biżuterię p. Adama Lutyńskiego.
3. W dniu 3 marca br. na czaplineckim rynku odbyły się obchody 66. rocznicy Powrotu
Polskości na Pomorze.
4. W dniach 3-6 marca 2011 r. Czaplinek uczestniczyła w Targach Sportów Wodnych
i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie.
5. W dniu 5 marca br. w hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku odbyła się wystawa
historyczna z okazji 66. rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze oraz turniej piłki
siatkowej mixtów o puchar wyzwolicieli Czaplinka.
6. W dniach 9-13 marca Gmina Czaplinek uczestniczyła w Międzynarodowych Targach
Turystycznych ITB w Berlinie.
7. We współpracy z sołectwem Broczyno rozpoczęto realizację projektu reaktywacji
zespołu ludowego Jarzębiny. Od 1 marca br. trwają próby muzyczne z zespołem pod
kierunkiem pana Janusza Kucharskiego.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek przygotowuje wniosek do konkursu pn. Najlepsza przestrzeń publiczna
Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego.
2. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Lokalna - Klub Seniora złożono
wniosek o dofinansowanie projektu spotkania zaprzyjaźnionych Klubów Seniora
z Czaplinka i Grimmen. Projekt został złożony do Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej.
3. Do Programu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży złożono wspólny wniosek
z niemieckim miastem partnerskim Grimmen dotyczący wymiany młodzieży pomiędzy
Szkołą Podstawową w Czaplinku a Szkołą w Grimmen. W programie wymiany
do Grimmen wyjedzie 20 osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Czaplinku. Do Programu tego złożono również wniosek na organizację Dnia
Niemieckiego w Szkole Podstawowej w Czaplinku.
4. Dokonano rozliczenia i złożono dokumentacje rozliczeniową z realizacji projektu pn.
„Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” współfinansowanego z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego za okres październik – grudzień 2010 roku.
W ramach projektu wyłoniono wykonawcę na wykonanie dodruku materiałów
promocyjnych w postaci Informatora Turystycznego, który ukaże się nakładem 6 tys.
egzemplarzy.
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5. Dokonano rozliczenia projektów realizowanych przez sołectwa w ramach programu
Pożyteczne Ferie. Projekty te były współfinansowane ze środków Fundacji
Wspomagania Wsi.
W zakresie przedsiębiorczości:
W dniu 15 marca br. przeprowadzono spotkanie Burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami,
prowadzącymi działalność handlową. Podczas spotkania poruszone zostały następujące
tematy: możliwości nabycia działek pod działalność usługowo-handlową będących
w dyspozycji Gminy, sytuacja na rynku pracy, którą przedstawił przedstawiciel
Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, możliwości pozyskania środków
na działalność gospodarczą, będących w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy oraz
uczestnicy złożyli wolne wnioski i zapytania.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. W miesiącu marcu bieżącego roku przydzielono lokal komunalny położony
w Czaplinku przy ul. Czarnkowskiego 2 dla rodziny umieszczonej na liście osób
uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.
2. Dnia 28.02.2011 r. odbyło się drugie spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek,
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
na którym zostały przedstawione propozycje w zakresie opracowania wieloletniego
programu oraz zasad wynajmowania lokali. Trzecie posiedzenie zespołu roboczego
odbyło się dnia 07.03.2011 r. na którym członkowie zespołu nanieśli uwagi
do przedstawionych projektów uchwał.
3. Dnia 25.02.2011 r. odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Komisji
Mieszkaniowej na, którym omówiono kryteria przydziału mieszkań. Drugie posiedzenie
odbyło się dnia 02.03.2011 r. na którym Komisja przystąpiła do aktualizacji listy osób
uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego.
Następnie w dniu 15.03.2011 r. na trzecim posiedzeniu Komisja rozpatrywała nowo
złożone wnioski o przydział lokalu.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Wydano 2 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności dla działek:
- nr 349, położonej przy ul. Kamiennej 1A;
- nr 199, położonej przy ul. Chrobrego 2.
2. Wydano:
- decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 22
o pow. 5,7370 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 07 w Czaplinku;
- 2 decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic działki:
• oznaczonej nr 30, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy;
• oznaczonej nr 36/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy.
3. Podpisano akt notarialny dotyczący zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 532/8
o pow. 0,2017 ha, położonej w obrębie 03 w Czaplinku przy ul. Różanej 5 - kwota netto
60.910,00 zł.
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W zakresie kontroli:
W dniu 14 marca 2011 r. kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czaplinku przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.
Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia
kontroli.
W sprawach organizacyjnych:
1. W okresie od 28 lutego do 03 marca br. odbyły się Zebrania Ogólne Mieszkańców
Osiedli. Podczas zebrań mieszkańcy danego Osiedla wybrali na nową kadencję
Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedla. Poniżej podajemy
składy osobowe Zarządów Osiedli.
Zarząd Osiedla Nr 1
1. Rogowski Ireneusz - Przewodniczący
2. Krella Andrzej
- członek
3. Polewacz Andrzej - członek
Osiedle Nr 1 obejmuje ulice: Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa,
Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta,
Leśników od Nr 1 do Nr 21, 23, 25, 27, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże
Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała
Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska.
Zarząd Osiedla Nr 2
1. Antoniewicz Leszek - Przewodniczący
2. Kościukiewicz Franciszek - członek
- członek
3. Krężel Marcin
4. Raby Henryk
- członek
5. Rokita Teresa
- członek
Osiedle Nr 2 obejmuje ulice: Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Bolesława
Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka,
Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 18, 20, 20a, Komunalna,
Kolejowa, Kościuszki, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Pławieńska,
Rzeźnicka, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska,
Pomorska, Poznańska,
Wałecka, Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska.
Zarząd Osiedla Nr 3
1. Pierwieniecka Sabina - Przewodniczący
2. Milko Małgorzata
- członek
3. Komorowski Józef - członek
4. Puśledzka Danuta
- członek
Osiedle Nr 3 obejmuje ulice: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12,
Mickiewicza, Staszica, Żeromskiego.
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Zarząd Osiedla Nr 4
1. Kliszczak Krzysztof - Przewodniczący
2. Lisowiec Tomasz - członek
3. Sapiński Dariusz - członek
Osiedle Nr 4 obejmuje ulice: Leśników nr 22, 24, 26, 28.

Nowym wybranym organom Osiedli serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia
w działalności samorządowej.
2. W dniu 2 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji nt. „Obniżenie
kosztów zużycia energii elektrycznej w jednostkach samorządowych”, która odbyła się
w Szczecinie.
3. W dniu 4 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Wardyniu Górnym.
4. W dniu 6 marca 2011r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Czaplinku w okręgu wyborczym nr 1 dla obsadzenia 1 mandatu. Uprawnionych
do głosowania w wyborach było 1968 wyborców. W wyborach udział wzięło 551 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 28%. Wybory przeprowadziła siedmioosobowa
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czaplinku z siedzibą w Gimnazjum
w Czaplinku. Lokal wyborczy czynny był od godziny 800 do 2200.
Na poszczególnych kandydatów z list kandydatów oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
1) Lista nr 1 KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA
KRĘŻEL Marcin, lat 29, zam. Czaplinek - 131
2) Lista nr 2 – KWW BEZPIECZNY CZAPLINEK
MIKULSKI Jacek Andrzej, lat 42, zam. Czaplinek - 84
3) Lista nr 3 – KWW CHĘTNI DO PRACY
SMYK Sabina Stanisława, lat 51, zam. Czaplinek - 85
4) Lista nr 4 – KWW ANDRZEJA POLEWACZA
POLEWACZ Andrzej, lat 53, zam. Czaplinek - 157
5) Lista nr 5 – KWW CZAPLINEK RAZEM
ZALIPSKI Marian, lat 57, zam. Czaplinek - 23
6) Lista nr 6 – KWW MŁODZI DLA WAS
BIEGAJŁO Erwin Piotr, lat 31, zam. Czaplinek - 70
RADNYM został wybrany z listy nr 4 KWW ANDRZEJA POLEWACZA –
POLEWACZ ANDRZEJ.
5. W dniu 7 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu „Porozumienia
Ciechocińskiego”, które odbyło się w Ciechocinku.
6. W dniu 9 marca 2011 r. wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłem w posiedzeniu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, które odbyło się w sali narad
Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Rady
Społecznej Szpitala, które odbyła się w Drawsku Pomorskim.
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7. W dniu 11 marca 2011 r. uczestniczyłem w Zachodniopomorskiej Gali Odkrywców
Talentów, którą Patronatem Honorowym objęli: Wicemarszałek Senatu RP – Grażyna
Anna Sztark, Poseł na Sejm RP – Magdalena Kochan, Wojewoda Zachodniopomorski –
Marcin Zydorowicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd
Geblewicz. Gala odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.
8. 18 marca 2011 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, która
odbyła się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Zastępca Burmistrza
uczestniczył w konferencji nt. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego
rozwoju regionu”, która odbyła się w Szczecinie.
Razem z Zastępcą Burmistrza przyjęliśmy 96 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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