INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 16 listopada do 13 grudnia 2012 r.
W okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej wydałem 11 zarządzeń:
1) w
sprawie
wprowadzenia
wewnętrznej
polityki
antydyskryminacyjnej
i antymobbingowej w Urzędzie Miejskim Czaplinku,
2) w sprawie zbycia majątku ochrony przeciwpożarowej, będącego w posiadaniu Gminy
Czaplinek,
3) w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czaplinek na 2013 r.,
4) w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej,
5) w sprawie przejęcia w roku 2012 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji ( samochód specjalistyczny bramowiec do przewozu
kontenerów KP-7, KP-10 )
6) w sprawie przejęcia w roku 2012 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji ( samochód pożarniczy z podnośnikiem hydraulicznym
koszowym z wyposażeniem specjalistycznym ),
7) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 15
działek grunty rolne, 4 działki działalność gospodarcza ),
8) w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 1 działka
działalność gospodarcza ),
9) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek 2012 r.
10) w sprawie poręczenia zobowiązania pożyczkowego,
11) w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działek nr 342/11 i 342/13, położonych
w obrębie 03 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej,
W zakresie inwestycji:
1) Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej. Zadanie zostało zakończone.
Wykonawcą
była firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z
Drawska
Pomorskiego. W dniu 16.11.2012r. dokonano ostatecznego odbioru zadania.
2) Utworzenie Gminnego Centrum Ratownictwa poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek. W dniu 20.11.2012r. nastąpiła dostawa przenośnego
systemu zapór przeciwpowodziowych i namiotu ratowniczego pneumatycznego
z wyposażeniem dla zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych, a w dniu
29.11.2012r. dostawa zapory przeciwolejowej na zwijadle, na przyczepie. W dniu
29.11.2012r. podpisano umowę z wybranym w drodze postępowania przetargowego
dostawcą wyposażenia GCR w meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy,
urządzenia AGD. Jest to firma Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart – Cezas z Gorzowa
Wlkp. Termin dostawy nastąpi do dnia 20.12.2012r. W ramach projektu wykonany
został system nowego portalu internetowego dla Gminnego Centrum Ratownictwa.
W następnej kolejności portal będzie wypełniany treścią. Zakończenie finansowe
całego projektu, zgodnie z umową zawartą przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim
w Szczecinie, upływa 31.12.2012r.,
3) Przebudowa świetlicy wiejskich w m. Machliny. W miesiącu listopadzie br.
nastąpiła dostawa
wyposażenia świetlic wiejskich w ramach projektu pn.
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz
wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie,
Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno,
Sikory, Trzciniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Wymienione świetlice zostały wyposażone w meble (biurka pod
komputery, krzesła, regały, stoły, meble kuchenne), telewizory, zestawy
komputerowe, odtwarzacze DVD, aparaty fotograficzne cyfrowe. Dostawcą
wyposażenia jest firma Salon Meblowy „STYL” Sp. jawna z Gorzowa Wlkp.
4) Budowa pomostu w Kluczewie. Zadanie zostało wykonane i odebrane z dniem
28.11.2012r. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę pomostu o konstrukcji
drewnianej w kształcie litery T o powierzchni 76,29 m2 z jednostronną balustradą
ochronną, metalowymi drabinkami wyłazowymi i pochwytem do mocowania
żaglówek wraz ze schodami zejściowymi naziemnymi. Na działce Gminy przyległej
do jeziora i pomostu, wykonano mały zestaw infrastruktury turystycznej składający
się z drewnianej tablicy informacyjnej przedstawiającej ogólny opis i mapę
batymetryczną J. Drawsko, wiaty drewnianej, ławostołów, miejsca na ognisko,
kabiny toaletowej, koszy na śmieci, stojaka na rowery, ławek drewnianych i
ogrodzenia terenu. W dniu 30.11.2012r. został złożony wniosek z rozliczeniem
końcowym zadania o przekazanie pozostałej części przyznanej dotacji. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn. „Budowa pomostu drewnianego do wykorzystania
przemiennego przez mieszkańców, turystów, żeglarzy i wędkarzy nad Jeziorem
Drawsko w Kluczewie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.
5) Modernizacja ujęcia i stacji w Rzepowie. Zakończone zostały prace związane
z wykonaniem projektu budowlanego modernizacji i ujęcia stacji wodociągowej
z m. Rzepowo do m. Piaseczno. Wykonany projekt poddany został procesowi
pozyskiwania stosownych decyzji poprzedzających decyzję ostateczną zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) W dniu 05.12.2012. zostały podpisane akt notarialny dotyczące
 zbycia działki nr 12/14 o pow. 0,0401 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo za kwotę 4.598,00 zł netto,
 zbycia działki nr 12/15 o pow. 0,0408 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo za kwotę 4.678,00 zł netto,
 zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 w Ostrorogu 6 wraz z udziałem w gruncie za
kwotę po bonifikacie 2.962,00 zł.
2) W dniu 27.11.2012 r. odbył ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem działki 389/4 o powierzchni 0,0068 ha, położonej
w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Nieruchomość wpisana jest do Księgi
Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim nr KW
KO1D/ 00013126/0. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości przyległych do działki nr 389/4 z uwagi na brak
możliwości samodzielnego zagospodarowania nieruchomości. Cena wywoławcza:
2.700,00 zł netto. Działka została sprzedana.
3) Na dzień 20.12.2012 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 348/3 o pow. 0,1399 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Jarzębinowej 11, obr 02. KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 52.574,00
zł netto,

2

b) oznaczonej nr działki 29/9 o pow. 0,1400 ha, położonej przy ul. Tartacznej 14
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7 Cena wywoławcza 50.596,00 zł
netto,
c) oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW KO1D/00031455/7
i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisanej do KW KO1D/00005596/6, położone
przy ul. Generała Józefa Bema 5 w Czaplinku obr 03. Łączna powierzchnia
nieruchomości 0,1225 ha. Cena wywoławcza 45.833,00 zł netto.
4) Na dzień 10.01.2013 r. ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 15, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 27.900,00 zł
netto,
b) oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 53.500,00 zł netto,
c) oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha, położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 60.000,00 zł netto.
5) Wydano:
a) ostateczną decyzję zatwierdzającą prawny przebieg granic działki oznaczonej
nr ewidencyjnym 210/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory.
b) 8 decyzji o warunkach zabudowy:
 dla działek nr 140/2, 158, 141/2, 159, 142/2, 160, 161, 162, 163, 164, 183, 184,
185, 186/3, 187, 188/1, 189, 190, położonych w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo,
 dla działek nr 147, 165, 184, 185, położonych w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo,
 dla działki nr 54, położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno,
 w tym 3 decyzje dla działki nr 147/7, położonej w obrębie ewidencyjnym
Żelisławie,
 w tym 2 decyzje dla działki nr 147/5, położonej w obrębie ewidencyjnym
Żelisławie,
c) decyzję o zmianie decyzji wydanej dla działki nr 215, położonej w obrębie
ewidencyjnym Sikory,
d) 2 decyzje odmowne w sprawie ustalenia warunków zabudowy:
 dla działki nr 48/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka,
 dla działki nr 48/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka.
e) 23 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej wskutek budowy
nawierzchni drogi gminnej w ulicy Wiejskiej i Akacjowej na Osiedlu Wiejska w
2011 roku.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1. Wydano:
a) 13 zaświadczeń z mpzp oraz studium ,
b) 6 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) 5 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) 1 postanowienie zatwierdzające podział nieruchomości działki 394 obr.02
Czaplinek.
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2. Zakończono etap wyłożenia do publicznego wglądu dwóch projektów zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek wraz z
prognozami oddziaływania na środowisko:
1) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek - dla terenu położonego u zbiegu ulic Poznańskiej i Pławieńskiej
2) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek – dla terenu leżącego przy ul. Leśników
W przypadku obu projektów zbieranie uwag odbyło się w nieprzekraczalnym terminie
do 14 grudnia 2012 r.
3. Przesłano do Urzędu Wojewódzkiego w celu dokonania oceny zgodności z przepisami
prawa dokumentację prac planistycznych dotyczących podjętej w dniu 22 listopada
2012 r. przez Radę Miejską w Czaplinku uchwały Nr XXIII/279/12 w sprawie
uchwalenia
zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice,
Pławno, Psie Głowy i Trzciniec. (Wojewoda ma na dokonanie oceny 30 dni).
4. W dniu 10 grudnia br. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 3045 uchwała Nr XXII/264/12 Rady Miejskiej w
Czaplinku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmujący obszar ewidencyjny
Sulibórz – „OSTOJA DRAHIMSKA” – uchwała wejdzie w życie po 30 dniach od
opublikowania.
5. Zawarto 6 umów na najem sal wiejskich,
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) Dokonano weryfikacji dochodów najemców lokali socjalnych przy ul. Mickiewicza 3
w celu przedłużenia umów najmu.
2) Dnia 10 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Burmistrza
Czaplinka na której komisja zaopiniowała przedłużenie umów dla najemców lokali
socjalnych przy ul. Mickiewicza 3, złożyła propozycję przydziału dwóch lokali wg
listy osób uprawnionych, oraz zaopiniowała wniosek o zamianę lokalu.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1) Rozpatrzono 19 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2) Wydano 6 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3) Sporządzono plan wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenie będącym
własnością Gminy Czaplinek, który realizowany będzie w I kwartale 2013 r
W zakresie oświaty:
1) Awans zawodowy nauczyciela - Dnia 5 grudnia 2012 roku z rąk Burmistrza
Czaplinka, p. Cecylia Sobecka – nauczyciel mianowany Przedszkola Publicznego
w Czaplinku odebrała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego. Wcześniej jednak nauczyciel przystąpił do egzaminu przed Komisją
Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego, podczas którego uzyskał akceptację Komisji.
2) „Wyprawka szkolna” w Gminie Czaplinek - Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, uruchomiony został
Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”. Program
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dotyczył dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów. W 2012 roku
dotacja celowa dla Gminy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
wynosiła 37.182,00 złotych. Z pomocy skorzystało 15 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, 14 uczniów Gimnazjum w Czaplinku, 17 uczniów Szkoły
Podstawowej w Broczynie, oraz 96 uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku, którzy
W zakresie podatków:
1) Wydano 12 zaświadczeń w tym 9 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 3 o nie zaleganiu w podatkach,
2) Sporządzono 93 tytuły wykonawcze z zakresu podatków lokalnych na łączną kwotę
18 938,00zł
3) Sporządzono 5 tytuły wykonawczych na kwotę 500,00 zł z zakresu mandatów
karnych,
4) Sporządzono i wysłano 424 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego za IV ratę 2012r. na łączną kwotę 149 914,00zł
5) Podjęte przez Radę Miejską w Czaplinku uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/150/07 rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości oraz w sprawie zmiany uchwały XXII/266/12 Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek
podatku od środków transportowych zostały przygotowane do przesłania do RIO
celem zbadania ich zgodności z prawem podatkowym.
6) Z uwagi na ważny interes strony udzielono ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
w postaci umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1760,00zł wraz z odsetkami za
zwłokę w wysokości 55,00zł,
7) Przekazano do archiwum dokumenty za lata 2008 – 2009,
8) Sporządzono i przesłano do RIO informację o nie udzielonej pomocy publiczne
w rolnictwie i rybołustwie za miesiąc listopad 2012r.,
9) Po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym odmówiono umorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 6.604,05zł z uwagi na brak zaistnienia przesłanek o charakterze
ważnego interesu podatnika oraz ważnego interesu społecznego,
10) Przekazano Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie według właściwości wniosek
o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,
11) Pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek o stwierdzenie nadpłaty z uwagi na jego nie
uzupełnienie w terminie,
12) Po uprzednim wezwaniu organu podatkowego podatnik przedłożył korekty deklaracji
na podatek od nieruchomości za lata 2007 – 2012, w wyniku czego do budżetu gminy
wpłyną środki finansowe w wysokości 26.960,00zł wraz z odsetkami za zwłokę w
wysokości 6.587,00zł,
13) Naliczono i przekazano sołtysom prowizje z tytułu zainkasowanej IV raty podatku
w wysokości 7 458,00zł,
14) Podatnik po uprzednim wezwaniu organu podatkowego przedłożył korekty deklaracji
na podatek od nieruchomości za lata 2007 – 2012 uwzględniając prawidłową
powierzchnię budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, w wyniku czego do
budżetu gminy wpłynął środki finansowe w wysokości 1.596,00zł wraz z odsetkami w
wysokości 518,00zł
15) Odprowadzono 2% podatku rolnego z tytułu IV raty do Izby Rolniczych w wysokości
2 648,47zł,
16) Sporządzono i przekazano okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wpłat
producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
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napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz okresowe sprawozdanie
rzeczowo finansowe z realizacji powyższego zadania,
17) Przygotowano 3 wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej celem
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie 15 051,60zł,
18) Powiadomiono osoby prawne o zmianie wysokości stawek podatkowych na 2013r.
oraz przypomniano o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny i leśny na 2013r.
19) Zakończono postępowanie podatkowe w sprawie zmiany wymiaru łącznego
zobowiązania podatkowego za rok 2011 w zakresie podatku od nieruchomości i
rolnego,
20) Obecnie nadal trwają prace związane z inwentaryzacją mienia gminnego.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1) 17.11.2012 r. dla mieszkańców Czaplinka odbyła się wycieczka pn. "Oko w oko"
z wirami czaplineckiej historii. Okazuje się, że nasi mieszkańcy są żądni wiedzy
o swoim mieście i z wielkim zadowoleniem spacerowali po najciekawszych zakątkach
Czaplinka. Odwiedzili m.in. kościół pw. Trójcy Świętej i Podwyższenia Krzyża Św.,
a także Izbę Muzealną.
2) 1 grudnia br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się koncert
Tomasza Bateńczuka.
3) 8 grudnia 2012 r. w sali widowiskowej CzOKSiR odbył się koncert charytatywny dla
Daniela Podgórnego. Wykonawcami byli uczniowie czaplineckich szkół. Podczas
koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na leczenie Daniela.
4) 10 grudnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się koncert zespołu Dżem.
5) Gmina Czaplinek wspólnie z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji,
organizują 15 grudnia 2012 r. w godz. 10:00-14:00 na Rynku Miejskim w Czaplinku
JARMARK BOŻONARODZENIOWY.
W zakresie projektów:
1) Złożono wniosek dla miejscowości Pławno do IX edycji konkursu „Pożyteczne ferie”.
W ramach konkursu finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane
projekty pod hasłem „Nasi wspaniali sąsiedzi” realizowane w czasie ferii zimowych
2013. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które zostają na czas
ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny
oraz bezpieczny dla siebie i innych.
2) Gmina Czaplinek za pośrednictwem Lokalnej Organizacji Turystycznej złożyła
wniosek do Ministerstwa Turystyki i Sportu pn. „Przystań dla przygody –
Międzynarodowy Spływ Kajakowy rzeką Drawą”.
3) Trwa realizacja projektu pn. „Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad Jeziorem
Drawsko w Czaplinku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze
środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dotychczas Gmina Czaplinek zleciła
dostawę lin torowych do oznakowania kąpieliska.
4) Trwa realizacja projektu „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny z Broczyna”. W
ramach projektu realizowane są warsztaty muzyczne, które prowadzi Janusz
Kucharski oraz wybrano wykonawców na zakup akordeonu i strojów ludowych.
Realizacja projektu potrwa do końca stycznia 2013 roku.
5) Dobiegają końca zakupy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowa
szkoła” realizowanego ze środków rządowego programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w publicznych szkołach podstawowych oraz
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ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia w zakresie stosowania technologii
informacyjno- komunikacyjnych oraz budżetu Gminy Czaplinek. W ramach projektu
zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego oraz
multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Czaplinku na kwotę 250 tys. złotych.
Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2013 r.
6) Zakończono realizację projektu „Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działkach 291/2 i 146 w obrębie Kluczewo”. Zadanie
zostało realizowane w ramach projektu pn. „Budowa pomostu drewnianego do
wykorzystania przemiennego przez mieszkańców, turystów, żeglarzy i wędkarzy nad
Jeziorem Drawsko w Kluczewie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo. W ramach projektu zbudowano pomost wraz z
infrastrukturą turystyczną.
7) We współpracy z sołtysami oraz opiekunami świetlic wiejskich opracowano wnioski
o dofinansowanie programu „Pożyteczne ferie 2013”. Głównym celem
opracowywanych projektów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości
spędzenia czasu wolnego w czasie ferii zimowych w sposób bezpieczny, ciekawy oraz
pożyteczny dla danej miejscowości.
8) Wnioski złożono dla sołectw: Sikory, Siemczyno, Rzepowo, Machliny i Ostroróg.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1) W dniach 13-14 grudnia br. Burmistrz Czaplinka wraz z 3 osobową delegacją
uczestniczył w wyjeździe służbowym do Bad Schwartau na przedświąteczne
posiedzenie Rady Miejskiej w Bad Schwartau. W delegacji wzięła udział Radna Rady
Miejskiej w Czaplinku pani Ewa Sobczak, która zainicjowała pozyskanie sprzętu
rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego Kuby z Czaplinka. Dzięki inicjatywie pani
Ewy sponsorzy z naszego miasta partnerskiego Bad Schwartau zakupili dla Kuby matę
do masażu, która pozwoli na prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych.
Sprzęt ten został przekazany podczas spotkania bożonarodzeniowego przez
Burmistrza Bad Schwartau pana Gerda Schubertha.
W sprawach organizacyjnych:
1) W dniu 16 listopada br. uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym dalszych działań w
kontekście nowej sytuacji, planów inwestycyjnych w Wardyniu Górnym i Jeziorkach,
i uchwalonego przez Sejmik Województwa Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego,
2) W dniu 17 listopada br, uczestniczyłem targach Boatshow w Łodzi,
3) W dniu 21 listopada uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym zakresu działania pracy
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego natomiast
Zastępca Burmistrza uczestniczył w Międzynarodowych Targach Poznańskich –
Nowoczesne Narzędzia dla Rozwoju Regionów,
4) W dniu 24 listopada Zastępca Burmistrza uczestniczył w obchodach Dni Honorowych
Dawców Krwi w Drawsku Pomorskim,
5) W dniu 26 listopada br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym,
6) W dniu 28 listopada br. uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Ogrodów
Działkowych „Wisienka”,
7) W dniu 29 listopada br. uczestniczyłem w konferencji z udziałem Pani Elżbiety
Bieńkowskiej – Minister Rozwoju Regionalnego i Olgierda Geblewicza Marszałka
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Województwa Zachodniopomorskiego poświęconej konsultacjom społecznym
„Założenia Umowy Partnerstwa 2014 – 2020 „ które jest kluczowym etapem prac nad
tworzeniem dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej UE,
zarówno na poziomie krajowym jak i zagranicznym,
8) W dniach 3 – 4 listopada br. uczestniczyłem w konferencji szkoleniowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
nt „Roli WFOŚiG w Szczecinie w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska
w województwie zachodniopomorskim oraz możliwości pozyskiwania środków z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków krajowych”,
9) W dniu 5 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym budowy linii 110 kV
Mirosławiec – Czaplinke,
10) W dniu 6 grudnia br. uczestniczyłem w otwarciu III Mikołajkowego Turnieju piłki
nożnej z cyklu Don Bosco CUP w Trzcińcu, oraz w wystawie prac Klubu Miłośników
Rękodzielnictwa w Bibliotece w Czaplinku,
11) W dniu 7 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami firmy Resa
Energa Sp. z o.o. oraz w wigilijnym spotkaniu Klubu Seniora w Czaplinku,
12) W dniach 7 – 9 grudnia br. uczestniczyłem w spotkani Działaczy Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w Międzyzdrojach,
13) W dniu 8 grudnia Zastępca Burmistrza uczestniczył w II Turnieju Mikołajkowym
Piłki Nożnej organizowanej przez IRAS Czaplinek,
14) W dniu 12 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu Mikołajowym w Żelisławiu,
15) W dniu 13 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w wigilii podopiecznych
Klubu International Kiwanis,

Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 54 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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