INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 23 kwietnia do 29 kwietnia 2015 r.
Wydałem 5 zarządzeń:
1. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste ( do zbycia dwie działki w Czaplinku, 1 działka w Czarnym
Małym, część budynku w Broczynie, 3 lokale dla dotychczasowych najemców
w Czaplinku w tym dwie sprzedaże lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie
wieczyste);
3. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czaplinek, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.;
4. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie będącego własnością
pracodawcy używanego do odbycia podróży służbowej;
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki
pod działalność gospodarczą, Obr. 03 w Czaplinku).
Przejście dla pieszych ulica Wałecka – „POLOmarket”.
Jest przygotowany projekt przejścia dla pieszych przez zarządcę drogi. Trwa postępowanie
w zakresie uzgodnienia wycinki drzewa z RDOŚ Szczecin.
Planowane do wycinki drzewo jest z gatunku chronionych i Stowarzyszenie Zielonych
z Międzyrzecza, jako strona postępowania, wniosła zastrzeżenia, które są w toku analizy
przez RDOŚ.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii i decyzji na wycinkę przejście zostanie wykonane przez
zarządcę drogi.
Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza
w Czaplinku.
W dniu 27.04.2015 r. odbyła się sesja otwarcia złożonych ofert. Wpłynęły 3 oferty, z cenami
ofertowymi brutto, jak niżej:
1. Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju – 373.877,64 zł.
2. Konsorcjum firm: KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz” z Piły – 591.625,23 zł.
3. WP - Werema Paweł z Kołobrzegu – 527.318,25 zł.
Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert.
Transgraniczne spotkanie „Czaplinek - Marlow 2015”.
W dniach 23-24 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się spotkanie
przedstawicieli miast partnerskich Marlow i Czaplinka w ramach projektu
pn. „Transgraniczne spotkanie „Czaplinek - Marlow 2015” dotyczące wymiany doświadczeń
w zakresie ochrony przyrody i kultury oraz możliwości realizacji wspólnych projektów
sieciowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).
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Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska
i kultury pomiędzy miastami partnerskimi Czaplinek i Marlow oraz wskazanie możliwości
realizacji wspólnych projektów transgranicznych w nowej perspektywie finansowej
2014-2020. Na spotkaniu przedstawiono koncepcję realizacji wspólnego projektu budowy
ścieżek pieszo-rowerowych w Marlow i w Czaplinku, który partnerzy zamierzają złożyć
do programu INTERREG VA. W Marlow, w ramach projektu, planuje się wybudowanie
dwóch odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości 3700m w okolicach Parku Ptaków
i przystani na rzece Recknitz. W Czaplinku planuje się wybudowanie ciągu
pieszo - rowerowego wzdłuż jeziora Drawsko o długości 3078m od parkingu przy
ul. Złocienieckiej do OW Drawtur. Szacunkowy koszt projektu to 2,4 mln euro. W spotkaniu
wzięli także udział: Pani Andrea Grunwald - Dyrektora Biura Kommunalgemeinschaft
Pomerania e.V., jej współpracownice - Panie: Diana Buche i Cordula Schmidt, Pan Paweł
Bartnik - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Pani
Ewa Lewoczko - Główny Specjalista we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Interreg IVA
w Löcknitz.
Na organizację spotkania Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie z Funduszu Małych
Projektów programu Interreg IVA w kwocie 2070 euro.
W zakresie oświaty:
W miesiącu kwietniu Gmina Czaplinek złożyła wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej
na dofinansowanie zadań jst w zakresie:
- wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy
otrzymujące w 2015r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, który dotyczy: Szkoły
Podstawowej w Czaplinku – wnioskowana kwota – 30.646,00 złotych i Gimnazjum
w Czaplinku – wnioskowana kwota – 25. 254,00 złotych, łącznie 55.900,00 złotych.
- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach
placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek
lub lekarzy z 0, 4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, który dotyczy:
Szkoły Podstawowej w Czaplinku – wnioskowana kwota – 5.357,00 złotych i Gimnazjum
w Czaplinku – wnioskowana kwota – 5.357,00 złotych, łącznie 10.714,00 złotych.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniach 24 – 25 kwietnia uczestniczyłem w Transgranicznym spotkaniu Czaplinek Marlow 2015.
2. W dniu 24 kwietnia br. Zastępca Burmistrza wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
uczestniczył w pożegnaniu absolwentów Liceum Ogólnokształcącym i Technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.
3. W dniu 25 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w zgrupowaniu gminnych
jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenach leśnych ćwiczeniach
praktycznych.
4. W dniu 27 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu ze Starostą Drawskim nt. LGD.
5. W dniu 28 kwietnia br. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, które odbyło się w Złocieńcu.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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