INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 15 grudnia do 29 grudnia 2011 r.

W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 2 zarządzenia:
1. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czaplinku. Z dniem 2 stycznia 2012 r. powołuję komisję w składzie:
1) Brunon Bronk – przewodniczący Komisji,
2) Radosław Januszkiewicz – członek komisji,
3) Małgorzata Machla – członek komisji,
4) Wiesław Runowicz – członek komisji,
5) Zygmunt Skibicki – członek komisji.
2. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań.

W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.
Zadanie zostało zakończone. Trwają czynności przygotowujące zadanie do odbioru,
tj. badanie wody, dezynfekcja wodociągu, sprawdzenie wodociągu na ciśnienie. Odbiór
zadania planowany jest na dzień 04.01.2012r.
2. Remont podłogi w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czaplinku.
W terminie umownym, tj. w dniu 15.12.br. Wykonawca zakończył prace i zgłosił gotowość
zadania do odbioru. Odbiór zadania nastąpił w dniu 28.12.2011r..
3. Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku (odcinek
od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej).
Została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania nadbrzeża w dwóch
wariantach i przekazana Gminie Czaplinek do zapoznania się i wyboru jednego z wariantów
celem opracowania projektu budowlanego. Wykonanie projektu budowlanego – do dnia
31.03.2012r.
4. Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum w Czaplinku.
W terminie umownym został opracowany projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum
i przekazany Gminie Czaplinek.

5. Budowa składanego lodowiska sezonowego pn. „BIAŁY ORLIK” w Czaplinku przy
ul. Wałeckiej 49.
W dniu 19.12.2011r. dokonano odbioru technicznego dostawy i montażu składanego
lodowiska sezonowego Biały Orlik. W dniu 20.12.br. wykonawca lodowiska – firma ALLES
COOL z Kępna dokonała przeszkolenia obsługi lodowiska. Uroczystego otwarcia Białego
Orlika dokonano w dniu 22.12.2011r., które powstało przy hali widowiskowo – sportowej,
dzięki udziałowi Gminy Czaplinek w programie „Biały Orlik” oraz sponsorom.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
W dniu 28 grudnia 2011 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia nieruchomości
o łącznej powierzchni 0,1811 ha, w skład której wchodzi działka nr 342/11 o powierzchni
0,0750 ha położona przy ul. Wałeckiej 42a w Czaplinku, wpisana do KW KO1D/00023334/4
i działka nr 342/13 o powierzchni 0,1061 ha położona przy ul. Wałeckiej 42b w Czaplinku,
wpisana do KW KO1D/00024125/3. Nieruchomość została zbyta za kwotę 525.000,00 zł
netto.

W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 15-16 grudnia br., pięcioosobowa delegacja z Czaplinka uczestniczyła
w uroczystym spotkaniu w Bad Schwartau. W ramach wizyty w mieście partnerskim
delegacja wzięła udział w ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Miejskiej
w Bad Schwartau, spotkaniu świątecznym oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym.

W zakresie ochrony zdrowia:
Zgodnie z umową zawartą z firmą PILAWA z Kołobrzegu na dostawę i montaż platformy
przyschodowej w budynku Przychodni Zdrowia w Czaplinku termin dostawy urządzenia
upłynął 20 grudnia 2011 r. Firma PILAWA w dniu 20 grudnia 2011 r. przesłała pismo
informujące o problemach technicznych niezależnych od firmy związanych z dostawą
urządzenia i poinformowała, że wykona tę usługę w terminie do 20 stycznia 2012 roku.
W zakresie projektów:
Na ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi konkurs „Pożyteczne ferie 2012” wpłynęło
287 wniosków, spośród których nagrodzonych zostało 155 projektów. Gmina Czaplinek
do konkursu złożyła 12 wniosków na następujące sołectwa: Łąka, Kluczewo, Czarne Wielkie,
Trzciniec, Machliny, Sikory, Ostroróg, Pławno, Czarne Małe, Rzepowo, Siemczyno
i Byszkowo. Niestety tylko dwa z nich otrzymały dotację: projekt dla sołectwa Broczyno
otrzymał dotację w wysokości 1.505,00 zł i projekt sołectwa Machliny 2.000,00 zł.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, spędzenie ferii zimowych w sposób
pożyteczny dla siebie i innych. Hasłem tegorocznego konkursu jest "Moja miejscowość
w Internecie", co oznacza, że oprócz zajęć rekreacyjno – sportowych dzieci podczas zajęć
feryjnych przygotowywać będą materiały o swojej miejscowości i umieszczać je będą
na stronie internetowej Witryny Wiejskiej.
W zakresie promocji:
W dniu 17 grudnia 2011 r. na czaplineckim deptaku odbył się VI Jarmark Bożonarodzeniowy
zorganizowany przez Gminę Czaplinek oraz Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Liczne stoiska handlowe oferowały ozdoby świąteczne, wyroby lokalnych artystów, biżuterię.
Swoje prace sprzedawały również szkoły gminne.
Młodzieżowa Rada Miejska:
W dniu 14 grudnia br. odbyła się pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku.
W obradach uczestniczyli reprezentanci czaplineckich szkół:
- Szkoły Podstawowej w Czaplinku - Julia Rodziewicz, Michał Skibicki, Krzysztof Komincz,
- Szkoły Podstawowej w Broczynie - Aleksandra Groździej, Hubert Drabiszczak,
- Gimnazjum w Czaplinku - Jakub Giwojno, Zuzanna Jaroszyńska, Kaja Ślozowska,
- Liceum Ogólnokształcącego - Aleksandra Borowska, Monika Grzyb, Grzegorz Kopciuch,
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- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Joanna Lisiecka, Dominika Sinoradzka.
W pierwszej kolejności, po złożeniu ślubowania dokonano wyboru Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Miejskiej, którym jednogłośnie została Aleksandra Borowska, dwóch
Wiceprzewodniczących, którymi zostali Monika Grzyb i Jakub Giwojno oraz Sekretarza,
którą została Kaja Ślozowska.
W związku z rozszerzeniem składu Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
zaproszono do uczestnictwa w Radzie reprezentanta Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Czaplinku. Jednogłośnie delegatem wybrana została Monika Grzyb.
Opiekunami młodych Radnych z ramienia szkół są Hanna Fujarska, Hermenegilda
Szulerecka, Sebastian Matułojć i Andrzej Pękalski a z ramienia Rady Miejskiej
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Radna Ewa Sobczak.
Na kolejnej Sesji, która odbędzie się w styczniu zaplanowano ustalenie ilości Komisji
Młodzieżowej Rady, wybory Przewodniczących Komisji, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
W związku wyborem na tak zaszczytne funkcje serdecznie gratulujemy oraz życzymy
powodzenia i sukcesów w działalności samorządowej.

W sprawach organizacyjnych:
1. W dniach 15-16 grudnia 2011 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Konwencie Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się
w Wałczu.
2. W dniu 19 grudnia 2011 r. uczestniczyłem w naradzie roboczej w sprawie studium
zagospodarowania przestrzennego Centralnej Strefy Funkcjonalnej, która odbyła się
w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym
w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego
w Złocieńcu oraz w wigilii Seniorów, która odbyła się w Czaplineckim Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku.
3. W dniu 20 grudnia 2011 r. uczestniczyłem w spotkaniu sołtysów, które odbyło się
w Starym Drawsku.
4. W dniu 21 grudnia 2011 r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym dla osób samotnych
i znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, zorganizowanym przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku w restauracji „Pomorska”. W uroczystości
udział wzięło 40 mieszkańców z terenu miasta i gminy Czaplinek. Uczestniczyłem
w spotkaniu opłatkowym w Salezjańskim "Domu Młod zieży" w Trzciń cu .
5. Na ogłoszony nabór na stanowisko Młodszego Referenta ds. gospodarki
nieruchomościami wpłynęło 7 ofert, z czego 6 spełniło wymagania formalne określone
w ogłoszeniu. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło 4 kandydatów, dwóch
kandydatów zrezygnowało. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
pracy została wybrana Pani Martyna Bołtun zamieszkała w Trzcińcu, gmina Czaplinek.
6. W dniu 23 grudnia 2011 r. uczestniczyłem w spotkaniu mieszkańców Żelisławia
ze Świętym Mikołajem.
Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 25 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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