INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 27 września 2008 r. do 29 października 2008 r.

W okresie między Sesjami wydałam 15 zarządzeń:
1. w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Czaplinek na 2009 rok;
2. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.;
3. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w następującym składzie:
- Monika Sapińska – przewodnicząca Komisji;
- Dariusz Sapiński – członek Komisji;
- Adam Czernikiewicz – członek Komisji;
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy –
2 zarządzenia;
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania
w użytkowanie wieczyste - 2 zarządzenia;
6. w sprawie wzoru formularza wniosku o wsparcie finansowe rozwoju sportu
kwalifikowanego oraz określenia terminu jego składania. Wnioski można składać do
14 listopada 2008 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 2 zarządzenia;
8. w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego ujętego w ewidencji Szkoły Podstawowej
w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 o wartość 60.527,79 zł w związku poniesieniem
nakładów przez Gminę Czaplinek na wykonanie termomodernizacji obiektu, polegającej
na wymianie 12 szt. okien na okna zespolone PCV w sali gimnastycznej oraz 3 szt. drzwi
stalowych na drzwi z aluminium izolowanego w bloku dydaktycznym;
9. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego. W związku z przypadającym w sobotę
1 listopada 2008 r. - Świętem Wszystkich Świętych, ustaliłam, że przysługujący z tego
tytułu dzień wolny od pracy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku powinni
wykorzystać w dniach 03 listopada do 31 grudnia 2008 r.;
10. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących z inwestycji tj. sieć deszczową
z rur PCV Ø 200 mm o długości 139 mb. I wartości 94.313,06 zł powstały w wyniku
zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy
ul. Sikorskiego 22 w Czaplinku”;
11. w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. informacji
turystycznej i marketingu w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku;
12. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. informacji
turystycznej i marketingu. Oferty można składać do 14 listopada 2008 r.

W okresie od 27 września 2008 r. do 29 października 2008 r. zrealizowane zostały
następujące działania:
W zakresie budżetu:
W dniach 20 - 22.10.2008 r. ze Skarbnikiem Gminy uczestniczyłam w szkoleniu nt.
planowania budżetu i zmian w ustawie o finansach publicznych, funkcjonowania pożytku
publicznego i wolontariatu w działalności jednostek samorządu terytorialnego,
bezpieczeństwa energetycznego Woj. Zachodniopomorskiego, zadań gmin w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zorganizowanym w Kołobrzegu
przez RIO.
W zakresie podatków:
1. Wydano 38 zaświadczeń w sprawie podatków tj. 29 o wielkości gospodarstwa rolnego
i dochodzie i 9 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Załatwiono pozytywnie 46 wniosków w sprawie umorzenia podatku rolnego na suszę.
3. Naliczono prowizję dla sołtysów za inkaso III raty podatków na kwotę 5.914 zł.
4. Sporządzono sprawozdanie z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie za wrzesień br.
oraz o udzielnej pomocy de minimis za 3 kwartały dla przedsiębiorców.
5. Sporządzono sprawozdania z realizacji podatków za 3 kwartały 2008 r.
6. Wysłano 443 upomnień na zaległości podatkowe w kwocie 131.099 zł oraz 143 sztuk
tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych na kwotę 18.215zł.
7. Na poczet zaległości podatkowej zabezpieczonej hipoteką wpłynęła kwota 2.010zł.
8. Na złożony wniosek przez Gminę do PFRON wpłynęła kwota 22.661 zł z tytułu refundacji
zwolnienia w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.
9. Naliczono 2% wpływów z podatku rolnego i przekazano do Izb Rolniczych kwotę
1.767 zł.
10. Dokonano wymiaru dla 97 osób z tytułu kupna mieszkań oraz garaży ze spółdzielni
mieszkaniowej.
W zakresie inwestycji:
Budowa sieci wodociągowej Wełnica – Karsno
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 21.10.2008r. Efektem rzeczowym jest
wybudowanie sieci wodociągowej przesyłowej o długości 2205 mb i przyłączy 454 mb.
Z dniem odbioru woda ze stacji i ujęcia w Wełnicy dostarczana jest do m. Karsno
z odpowiednim ciśnieniem i w potrzebnej ilości. Oddanie zadania do użytku kończy
problemy mieszkańców z rdzawą wodą, która nie spełniała norm wody przeznaczonej do
spożycia.
Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej (II część), Rzecznej i Pilskiej
Zakończono projekty budowlane ul. Wąskiej (II część) i Pilskiej. Wystąpiono z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowę ul. Pilskiej. Projekt ul. Rzecznej został wykonany i jest na
etapie uzgodnień.
Budowa drogi w ulicy Lipowej na Osiedlu „Wiejska”
Budowa drogi w ulicy Lipowej została zakończona przed terminem, który upływał w dniu
03.11.br. W dniu 15.10.br. dokonano odbioru technicznego robót drogowych i oświetlenia
drogowego, a tym samym przyjęcia zadania do eksploatacji. Gmina wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców wykona projekt budowy zjazdów, natomiast właściciele
nieruchomości własnym kosztem i staraniem wykonają wjazdy z drogi na swoje posesje.
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla „Wiejska” – III etap
W dniu 05.10.2008r. przekazano plac budowy dla wykonawcy robót, którym jest
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDRAD” z Piły. Umowny termin
realizacji robót – od października br. do 30.05.2009r. W III etapie budowana będzie sieć
wodno-kanalizacyjna i deszczowa w ulicy Wiejskiej i Kasztanowej.
Budowa drogi w ulicy Tartacznej w Czaplinku
Roboty zaawansowane są w 70%. Wykonano pełen zakres robót na odcinku od ul. Wałeckiej
do ul. Mazurskiej.
Roboty związane z przebudową ulicy Tartacznej powinny być wykonane do końca br.
Wykonawca zwrócił się z wnioskiem do Gminy o przesunięcie terminu zakończenia robót na
zadaniu do końca m-ca kwietnia 2009r. Zgodnie z umową zadanie ma być zakończone do
końca br., natomiast końcowa płatność nastąpi w I kwartale 2009. Mimo akceptacji wniosku
ze strony organów Gminy nie może on być pozytywnie rozpatrzony, gdyż z punktu oceny
formalno-prawnej byłoby to naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przebudowa drogi do m. Wrześnica i w m. Kluczewo do pól rolników i plaży na zatoką
Kluczewską
Roboty drogowe związane z przebudową drogi do Wrześnicy zostały zakończone. Ustalono
termin odbioru z Urzędem Marszałkowskim na dzień 28.10.2008r. Gmina po odebraniu
zadania na podstawie podpisanej umowy uzyska refundację środków z FOGR w kwocie
140.000 zł.
Roboty na drodze w m. Kluczewo są w fazie końcowej. Zakończone zostały prace związane
z konstrukcją nawierzchni, trwają jeszcze prace uzupełniające, dotyczące formowania
poboczy i rowów oraz porządkowe.
Budowa pomostu w Starym Drawsku
Wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego
o wznowienie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Zakup fotoradaru z oprogramowaniem
Prowadzone są działania związane z zamontowaniem masztów przeznaczonych do
umieszczenia fotoradaru w wytypowanych miejscach (ul. Wałecka i Złocieniecka). Łącznie
z masztami zostaną zamontowane tablice ostrzegawcze informujące o pomiarze prędkości
fotoradarem.
Jeden maszt słupowy zakupiono z firmy „ZURAD”, drugi został przekazany nieodpłatnie
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z udziałem wyznaczonych przez Komendanta
Komisariatu policjantów i strażników gminnych prowadzone są już działania kontroli
prędkości.
Remonty dróg gminnych
W ramach środków budżetowych (110.000 zł.) wykonywane są na bieżąco remonty
cząstkowe, naprawa oznakowania pionowego, odnowienia oznakowania poziomego,
wykaszanie traw, wycinka zakrzaczeń.
Przebudowano chodnik w ul. Aptecznej koło budynku Sikorskiego 43 i na odcinku 150 mb
w ul. Gdańskiej.
Przeprowadzono remont doraźny drogi w ul. Pięciu Pomostów, polegający na
przeprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni gruntowej na odcinku 350mb.
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Remont doraźny ul. Jarzębinowej i Żuławskiej, polegający na miejscowym przeprofilowaniu
nawierzchni gruntowej i uzupełnieniu ubytków materiałem drogowym, przewidywany jest
w miesiącach październik – listopad br., a Wykonawcą robót będzie firma Zakład Remontu
Dróg, Mostów i Ulic Zbigniewa Kowalczyka z Czaplinka.
Remonty dróg wewnętrznych
W ramach środków br. (175.000 zł.) wykonano usługę kruszenia gruzu w ilości 1200 m3
i częściowego rozwiezienia do 17 sołectw na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez
sołtysów, wycinkę zakrzaczeń oraz drobne remonty cząstkowe.
W drodze zbierania ofert wyłoniono (za drugim razem, gdyż za pierwszym razem nie
wpłynęła żadna oferta) wykonawcę – PHU Remonty Dróg i Mostów Piotr Massel
z Czaplinka. Umowę z wykonawcą, po dwumiesięcznym oczekiwaniu, podpisano w dniu
29.09.2008r. po uprzednim wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Umowa z wykonawcą obejmuje wytypowane do remontu drogi, którymi dowożone są dzieci
do szkół gminnych, tj. droga do Karsna, Żelisławie – Wrześnica, koło szkoły w Broczynie
i drogi przez m. Miłkowo, Pławno-Łąka, Pławno w kierunku świetlicy i częściowo
w kierunku lotniska, Sikory – Żerdno, Prosinko do p. Kempińskiej i Malarskiej.
Projekt budynku mieszkalnego
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego budynku socjalnokomunalnego 36-lokalowego zlokalizowanego na terenie działki po byłej „stodole” przy ul.
Pławieńskiej. Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2008r. Zakładany termin wykonania
prac projektowych do 15.03.2009r.
Modernizacja boisko do koszykówki przy ul. Staszica
W dniu 25 września 2008 r. na boisku do koszykówki przy ul. Staszica w Czaplinku firma
„Grupa Kapitałowa POL-DRÓG” Sp. z o.o. z Kłębowca wykonała nawierzchnię z mieszanek
mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych z warstwą ścieralną asfaltową. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Wieszczów” w Czaplinku wymalowała linie na boisku. Przy boisku, do 10
listopada br., ustawionych zostanie jeszcze kilka ławek. Na realizację zadania pn.
„Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Staszica w Czaplinku” Gmina Czaplinek
pozyskała dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 10.400 zł, w
ramach Programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój
infrastruktury sportowej”.
Droga koło kościoła w Sikorach
Dwukrotnie realizowane czynności zbierania ofert na wykonanie projektu budowlanego nie
przyniosły rozstrzygnięcia, gdyż na zaproszenie nie odpowiedział żaden wykonawca.
Dodatkowe negocjacje pozwoliły na wybranie wykonawcy, którym został Jan Janczewski ze
Szczecinka za kwotę 8.540,-zł.
Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych
Przeprowadzone trzy postępowania przetargowe w bieżącym roku na wybór wykonawcy
projektu budowlanego zagospodarowania Ośrodka nie przyniosły rozstrzygnięcia. W jednym
z postępowań nie została złożona żadna oferta, a w dwóch kolejnych złożono po jednej
ofercie, których cena przekraczała środki jakie Gmina mogła przeznaczyć na realizację tego
zadania. W I przetargu ofertę złożono na kwotę 260.287 zł, w II przetargu na kwotę
207.766 zł, a Gmina posiadała w budżecie zabezpieczone środki w kwocie 90.000, z czego
48.000 zl. zostało wydanych na badania geologiczne i batymetryczne jeziora.
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Gmina, z uwagi na brak środków finansowych odstępuje w bieżącym roku z prowadzenia
kolejnego postępowania przetargowego.
Projekty na infrastrukturę turystyczną
1) Projekt polsko-niemiecki.
Gmina Czaplinek od czerwca 2008 roku współpracuje z Gminą Lychen z Niemiec,
z Powiatem Myśliborskim, z Gminą Myślibórz i z Gminą Lipiany przy opracowywaniu
polsko-niemieckiego projektu dotyczącego poprawy jakości infrastruktury turystycznej.
Projekt planowany jest do złożenia w ramach Programu Interregu IVA o dofinansowanie
unijne. W dniu 24 września br. w Czaplinku odbyło się drugie spotkanie robocze
przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. Następnie przedstawiciele partnerów wzięli
udział w konsultacjach zakresu projektu w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie
środkami unijnymi przeznaczonymi na współpracę transgraniczną: w dniu 26.09.2008 r.
w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie i w dniu 02.10.2008 r. we Wspólnym
Sekretariacie Technicznym dla Programu Interregu w Löcknitz w Niemczech. Nabór
wniosków do Programu Interregu IV A prawdopodobnie rozpocznie się jeszcze w roku 2008.
2) SGiPPD.
Gmina Czaplinek wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego
przygotowuje wniosek do działania 5.1.1.”Infrastruktura turystyki” pod nazwą „Rozbudowa
małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego”. Gmina Czaplinek
zgłosiła 10 miejsc do zagospodarowania (Sikory, Czarne Wielkie, Kluczewo, Nowe Drawsko,
Stare Gonne, Czarne Małe, Broczyno, Psie Głowy, Piaseczno i Machliny). Całkowita wartość
projektu ok. 260 tys. zł.
Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum
W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę projektu budowlanego remontu sali
gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku. Zakres prac obejmuje dobudowanie
pomieszczeń do istniejącej bryły budynku o pow. do 35 m2, wymianę pokrycia dachowego na
budynku sali, częściową wymianę podłogi i tynków wewnętrznych, wykonanie kolorystyki
elewacji. W dniu 15.10. br podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo BudowlanoInwestycyjne „NAOS” Bogusław Drożdż z Połczyna Zdroju, z terminem realizacji do
15.12.2008r. Koszt opracowania projektu 11.590 zł.
Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie
Podpisano umowę z wykonawcą, wybranym w drodze zbierania ofert, na wykonanie projektu
budowlanego zagospodarowania poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie na
dwie sale lekcyjne. Projekt zostanie opracowany do 15.12.br. za kwotę 14.400 zł.
Zagospodarowanie poddasza budynku MGOPS
Zebrano oferty na wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania poddasza budynku
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku na pomieszczenia biurowe.
Cena złożonej oferty w wysokości 14.400zł. przewyższa środki, jakie Gmina ma
zabezpieczone w budżecie na wykonanie tego projektu w kwocie 10.000 zł. Umowa
z Wykonawcą zostanie podpisana po dokonaniu niezbędnych zmian w budżecie Gminy na
rok 2008r. Wykonanie prac projektowych poprzedzone zostanie koncepcją funkcjonalnoużytkową z analizą techniczną i prawną możliwości wykorzystania poddasza.
Parametry techniczne kubatury poddasza nie spełniają w pełni warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dlatego analiza pozwoli na określenie
możliwości i zasadności adaptacji.
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Osiedle działek letniskowych w m. Machliny
Wybrano wykonawcę i podpisano z nim umowę na opracowanie projektu budowlanego sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do granicy terenu, na którym znajduje się 35 działek,
z tego sprzedanych 18, do sprzedaży pozostało 17. Koszt opracowania projektu 10.000 zł.
Wykonawcą projektu jest Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka. Termin wykonania do
20.12.2008r.
Budynek Pławno 22 – sala, świetlica i 7 lokali mieszkalnych komunalnych
Zebrano oferty na wykonanie inwentaryzacji budynku, oceny stanu technicznego
a w szczególności elementów konstrukcyjnych budynku, określenia zakresu rzeczowego
robót niezbędnych do poprawy stanu użytkowego obiektu oraz koncepcję wykorzystania
części poddasza na powierzchnię mieszkalną budynku mieszkalno-użytkowego w m. Pławno
22. Dla potrzeb podjęcia dalszych decyzji dla planowanych czynności przygotowana zostanie
wstępna analiza kosztowa prac przewidywanych do wykonania w tym budynku.
Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „NAOS” z Połczyna Zdroju za
kwotę 12.200 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. Dokumentacja zostanie opracowana do
końca listopada br.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
1. W dniu 21.10.2008 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami nt. poręczenia
przez udziałowców kredytu obrotowego dla spółki, które odbyło się w Wardyniu Górnym.
2. W październiku br. przydzielono strych do adaptacji na lokal mieszkalny w Czaplinku
przy ul. Wałeckiej 17 dla osób znajdujących się na liście przydziału mieszkań
komunalnych pod warunkiem wykonania remontu dachu.
3. Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 15 osób
w ramach robót publicznych.
4. W dniu 15.10.2008r. firma INTER – FLORA z Wrocławia zakończyła prace przy montażu
3 placów zabaw. Place zamontowano przy ul. Bema, na Osiedlu Wieszczów przy
budynku ul. Staszica 3 oraz w m. Ostroróg. Całkowity koszt zadania to kwota
35.982,68 zł brutto.
5. W dniu 15.10.2008r. ZGK w Czaplinku złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Procentowy
wzrost ceny zakładany w/w taryfie: woda – miasto - 17,2%, woda - wieś - 4,85%, odbiór
ścieków -13,16%.
6. ZGK w Czaplinku złożył projekt uchwały na określenie górnych stawek w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na
terenie gminy Czaplinek. W tym przypadku ceny wzrastają w stosunku do
obowiązujących w 2008 roku o ok. 40% - wywóz z terenu m. Czaplinka i ok. 83%
z terenu gminy Czaplinek.
W zakresie remontów świetlic wiejskich:
1. Wykonano roboty zabezpieczające dekarskie na budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Psie Głowy.
2. Zakończono II etap robót remontowych polegających na renowacji elewacji budynku sali
wiejskiej w miejscowości Czarne Małe.
3. Dokonano wyboru oferty na wykonanie projektu budowlanego na modernizację sali
wiejskiej w miejscowości Broczyno. Najkorzystniejszą ofertę złożył Biuro Projektowe ze
Szczecina na kwotę 9760 zł. Termin realizacji zadania do 10.12.2008 r.
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W zakresie melioracji wodnych:
1. Usunięto awarię urządzeń melioracji wodnych w obrębie miejscowości Sikory. Dokonano
przebudowy rurociągu Ø 300 o długości 62mb.
2. W ramach realizowanych robót publicznych usunięto awarie rurociągu melioracji
wodnych w obrębie miejscowości Siemczyno.
3. Przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych odkrytych w obrębach
Kołomąt, Broczyno, Czarne Wielkie, Sikory i Siemczyno na ogólnej długości 1200 mb.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1. Zakupiono 2 kpl. Ubrań specjalnych do likwidacji gniazd niebezpiecznych owadów na
wyposażenie OSP Machliny.
2. Zakupiono środki łączności – 2 kpl. radiostacji przenośnych na wyposażenie OSP
Broczyno.
3. Wyposażono OSP Siemczyno oraz OSP Trzciniec w zestaw rękawic specjalnych.
4. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, podpisano umowę i przekazano
nadwozie samochodu pożarniczego OSP w Machlinach do zabudowy, z przewidywanym
terminem zakończenia zadania do 30-11-2008 r.
5. W wyniku przeprowadzonej kontroli hydrantów ppoż. w m. Siemczyno przez Państwową
Straż Pożarną w Drawsku Pomorskim stwierdzono zbyt małą ilość hydrantów na nowo
wybudowanej sieci wodociągowej, służących do celów ppoż., szczególnie w terenach
w ścisłej zabudowie mieszkalnej. Ze względu na fakt, że sieć wybudowano zgodnie
z projektem budowlanym, oraz wydanym w 2003 roku pozwoleniem na budowę należy
niezwłocznie spowodować przeprojektowanie istniejącej dokumentacji oraz ponowne
uzgodnienie jej z rzeczoznawcą ppoż., oraz wbudowanie wymaganej ilości hydrantów
zgodnej z wymogami ppoż. Zadanie to zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2009 r.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Wpłynęło 6 wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Oferty wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków tj. do
13 października br. Łączna wysokość wnioskowanych dotacji wynosi: 17 275,00 zł.
W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel
przeznaczono 18 050,00 zł.
2. W dniu 9 października 2008 r. przeprowadzona została kolejna kontrola w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie posesji. Tym razem kontrola przeprowadzona
została w sołectwie Kuszewo. Skontrolowano 7 gospodarstw. 5 gospodarstw nie zostało
skontrolowanych z uwagi na nieobecność właścicieli. W wyniku przeprowadzonej
w sołectwie Kuszewo kontroli stwierdzono, że tylko 2 gospodarstwa nieruchomości
posiadają pojemniki na surowce wtórne i stałe odpady komunalne oraz umowy
z odbierającym odpady.
5 gospodarstw wyposażonych jest w zbiorniki służące do gromadzenia nieczystości
ciekłych, w tym 1 gospodarstwo posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków. Tylko
1 właściciel posiada umowę z odbierającym ścieki.
Wszyscy skontrolowani władający nieruchomościami zostali pouczeni o ciążących na
nich obowiązkach związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie
nieruchomości oraz konsekwencjach wynikających z niewypełnienia tych obowiązków.
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3. Dnia 25 lipca 2008 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek wpłynął wniosek Starosty
Powiatu Drawskiego o uzgodnienie projektu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
torfu „Łysinin - Pole B” dla Spółki Jawnej „KARTEL” Stanisław Oryniak, Roman Frąk
z siedzibą w Jastrowiu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na terenie działek nr 9 i 10
w obrębie Łysinin, gm. Czaplinek.
Po zasięgnięciu opinii projektanta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek postanowieniem
odmówił uzgodnienia projektu decyzji z uwagi na fakt, że ww. działki zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
oznaczone są jako łąki, a więc wydobycie kopaliny pospolitej - torfu nie jest
przedsięwzięciem zgodnym z ustaleniami studium.
Na postanowienie Burmistrza firma „KARTEL” Spółka Jawna Stanisław Oryniak, Roman
Frąk z siedzibą w Jastrowiu wniosła zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie postanowieniem z dnia 30 września
br. uchyliło w całości postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek o odmowie
uzgodnienia projektu decyzji w sprawie udzielenia firmie „KARTEL” Spółka Jawna
Stanisław Oryniak, Roman Frąk z siedzibą w Jastrowiu koncesji na wydobywanie
kopaliny pospolitej - torfu ze złoża „ŁYSININ - pole B” położonego na działkach nr 9
i 10 w obrębie Łysinin, gm. Czaplinek.
Z uwagi na bezprzedmiotowość dalszego procedowania w ww. sprawie Burmistrz Miasta
i Gminy Czaplinek wyda decyzję o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek
Starosty Drawskiego dot. uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kopaliny.
W zakresie gospodarki gruntami:
1. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 14/2
o powierzchni 1,3264 ha, położonej w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02. Cena
wywoławcza: 282.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 r. o godz.
10.00.
2. Ogłoszono trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Czaplinku:
- przy ul. Wiejskiej 27 oznaczonej numerem działki 243 o pow. 0,1058 ha. Cena
wywoławcza 34.480,00 zł (obniżona – poprzednia w I i II przetargu 43.100zł);
- przy ul. Wiejskiej 21 oznaczonej nr działki 329 o pow. 0,1176 ha. Cena wywoławcza:
38.320,00 zł (obniżona – poprzednia w I i II przetargu 47.900zł);
- przy ul. Akacjowej 7 oznaczonej nr działki 331 o pow. 0,1273 ha. Cena wywoławcza
45.920,00 zł (obniżona – poprzednia w I i II przetargu 57.400zł);
Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2008 r. o godz. 10.00.
3. W dniu 24.10.2008 r. odwołano trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Czaplinku w części dotyczącej nieruchomości położonej
w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 21 oznaczonej nr działki 329 o pow. 0,1176 ha, kw
18120, cena wywoławcza 38.320,00 zł. Przetarg na pozostałe nieruchomości:
- przy ul. Wiejskiej 27 oznaczonej nr działki 243 o pow. 0,1058 ha,
- przy ul. Akacjowej 7 oznaczonej nr działki 331 o pow. 0,1273 ha, odbędzie się zgodnie
z ogłoszeniem o przetargu tj. w dniu 25.11.2008 r.
4. W dniu 30 września 2008 r. podpisano na okres 3 lat umowę dzierżawy ze
Stowarzyszeniem
Lotniczym
w
Czaplinku
na
dzierżawę
gruntów
o powierzchni 36.8425 ha położonych na byłym „lotnisku” w Broczynie.
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5. Wszczęto postępowania rozgraniczeniowe dla działek:
- nr 207 położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo;
- nr 71/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg.
6. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej nr 16 położonej w obrębie
ewidencyjnym Kuźnica Drawska.
7. Wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonych w Czaplinku:
- działki ozn. 260/1 o pow. 0,0698 ha przy ul. Gdańskiej,
- działki ozn. 340/2 o pow. 0,1438 ha przy ul. Grunwaldzka,
- działki ozn. 340/15 o pow. 0,0217 ha przy ul. Grunwaldzkiej,
- działki ozn. 18/1 o pow. 1,4935 ha przy ul. Sławieńskiej - decyzja odmowna.
8. Gmina Czaplinek wystąpiła do Sądu Rejonowego z 7 wnioskami o ujawnienie w księgach
wieczystych praw własności do nieruchomości.
9. Dnia 14 sierpnia 2008 r. wystąpiłam do właściciela działki w Siemczynie – na plażę,
z propozycją zamiany jego nieruchomości na inną nieruchomość Gminną. Przedstawiono
do wyboru cztery propozycje zamiany na działki budowlane na Osiedlu Wiejska. Dnia
8 października 2008 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła odpowiedź właściciela ww.
działki, który nie przyjął złożonej propozycji. Zaproponował 4-5 działki za jedną swoją
działkę.
10. Nawiązując do wystąpienia Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zobowiązania
Burmistrza do przeprowadzenia szczegółowej analizy decyzji, wystąpiłam do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w celu dokonania potwierdzenia
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wydanych decyzji o warunkach zabudowy
dla działki nr 42/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt i działki nr 76/3
położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory.
SKO w dniu 17.10.2008 r. powiadomiło o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie
ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla działki nr 42/12 położonej w obr. Kołomąt. Sprawa jest
w toku, o wynikach poinformujemy po zakończeniu postępowania przeprowadzonego
przez SKO.
11. W dniu 27 października podpisano 7 aktów notarialnych:
- dot. zbycia działki ozn. nr 202/13 o pow. 0,1177 ha położonej w obrębie Machliny na
kwotę 16.900,00 zł netto;
- dot. zbycia działki ozn. nr 202/14 o pow. 0,0998 ha położonej w obrębie Machliny na
kwotę 14.300,00 zł netto;
- dot. zbycia działki ozn. nr 202/15 o pow. 0,1017 ha położonej w obrębie Machiny na
kwotę 14.600,00 zł netto;
- dot. oddania w użytkowanie wieczyste działki ozn. nr 383 o pow. 0,1237 ha położonej
przy ul. Wiejskiej 18 w Czaplinku. Pierwsza opłata 10.625,00 zł (netto);
- dot. zbycia działki ozn. nr 256 o pow. 0,1258 ha położonej przy ul. Wiejskiej 30
w Czaplinku na kwotę 51.750,00 zł;
- dot. zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 5a na kwotę 4.460,03 zł;
- dot. ostatecznego przeniesienia własności nieruchomości oznaczonej nr 11/3 i 11/5
położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Gonne. Warunkowa umowa sprzedaży była
podpisana w dniu 3 września 2008 r. Na kwotę 13.800,00 zł.
12. W okresie między sesjami wydano:
- 7 decyzji o warunkach zabudowy (w tym na pomost pływający w Starym Drawsku),
- 21 decyzji odmownych,
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- 2 decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w tym droga Czaplinek – Czarne
Małe - Łysinin).
13. W nawiązaniu do złożonego wniosku PKP dotyczącego przekazania na rzecz Gminy
drogi wewnętrznej przy stacji PKP Gmina będzie mogła odmówić zawarcia umowy
przekazania nieruchomości, gdyż Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny
z konstytucją art. 81 ust. 5 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.
Obecnie trwają prace nad nowelizacją ww. ustawy. Jeden z projektów daje szanse
gminom na przejęcie na własność dworców, ale z inicjatywą przejęcia musi wystąpić
samorząd. Przejęty dworzec musi zachować podstawowe funkcję związane z obsługą
podróżnych. Zgodnie z projektowanymi przepisami gminy mogłyby przejmować dworce
za darmo.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. W dniu 15 października 2008 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku odbyło się
kolejne posiedzenie Komisji Zblokowanej, na której zaprezentowane zostały radnym
Rady Miejskiej projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinka, które dotyczyły obszaru nadbrzeża jeziora Drawsko oraz centrum.
Podczas spotkania zaprezentowano projekty, których główną ideą jest zapewnienie
kompleksowego rozwiązania problemów zagospodarowania terenów, które pełnią funkcje
reprezentatywne miasta.
Aktualnie obowiązujący ogólny plan zagospodarowania nie zapewnia racjonalnych zasad
kształtowania
ładu
przestrzennego.
Istniejące
rozwiązania
urbanistyczne
zagospodarowania nadbrzeża stanowią wynik zaszłości i wymagają radykalnych działań,
związanych z planowaniem długoterminowej polityki przestrzennej.
Działania te muszą opierać się przede wszystkim na uwarunkowaniach wewnętrznych
miasta, aktualne formy użytkowania przestrzeni wraz z rozwojem społecznoekonomicznym miasta będą przechodzić w formy bardziej pożądane i bardziej adekwatne
do potrzeb lokalnych.
Główne tematy jakie zostały poruszone podczas dyskusji dotyczyły:
- określenie funkcji danego obszaru utożsamianej z konkretnym stanem użytkowania
danego terenu;
- możliwości lokalizacji dodatkowej zabudowy oraz jej funkcji;
- rozwiązań dotyczących nadbrzeżnego ciągu pieszo-rowerowego oraz wyznaczenia
nowych dróg komunikacyjnych (drogi wewnętrzne dojazdowe),
- lokalizacji pomostów,
- zagospodarowania terenu amfiteatru i dawnej strzelnicy jako obiektu wielofunkcyjnego.
Projekty planu zagospodarowania nadbrzeża oraz centrum zostały poddane głosowaniu:
- dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem przedstawionych rozwiązań
architektoniczno – urbanistycznych w projekcie planu dla nadbrzeża;
- jedenastu radnych głosowało za przyjęciem projektu planu zagospodarowania centrum.
Aktualnie przedstawione projekty planu zostaną zaopiniowane przez Komisję
Architektoniczno-Urbanistyczną w dniu 28 października 2008 r. a następnie zostaną
poddane uzgodnieniu przez właściwe instytucje. W przypadku uzyskania pozytywnych
uzgodnień projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu.
Informacja o wyłożeniu projektów do publicznego wglądu zostanie zamieszczona na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek.
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2. W dniu 17 października br. spotkałam się z projektantem przygotowującym m.p.z.p. dla
terenu byłego lotniska. Celem spotkania było uzgodnienie proponowanych zmian
z Programem Odnowy Miejscowości Broczyno.
3. W dniach od 30 października do 3 listopada 2008 r. zostaną wyłożone do publicznego
wglądu następujące projekty planów obejmujące obszary :
- dz. nr 305 i 236 obręb 02 Czaplinek oraz dz. nr 20 obręb 05 Czaplinek;
- dz. nr 502/5 i 521 obręb 03 Czaplinek;
- dz. nr 42/4, 42/8 i 42/9 obręb 05 Czaplinek.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 12 wniosków dotyczących wycinki drzew z zadrzewień w tym jeden
odmownie.
2. Wydano 8 zaświadczeń z zakresu rolnictwa w tym: 4 zaświadczenia o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego i 4 zaświadczenia dotyczące posiadania praktycznych
kwalifikacji rolniczych.
3. Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe 3 sołectw tj. Kluczewo, Stare Gonne, Ostroróg.
4. Zorganizowano spotkanie wyjazdowe sołtysów w miejscowości Sikory, na którym m.in.
przedstawiono realizację zadań budżetowych za III kwartały br. a w szczególności
w zakresie dróg gminnych oraz zapoznano sołtysów z wytycznymi do projektu budżetu
na 2009 r. i procedurą składania wniosków do budżetu na przyszły rok.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r w sprawie
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych w których powstały szkody spowodowane przez suszę lub
huragan w 2008 r. przekazano protokoły z szacowania szkód w związku z klęską suszy do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku, w celu wypłaty
jednorazowego zasiłku celowego dla rodzin rolniczych.
W zakresie oświaty:
1. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym ślubowaniu klas I szkół podstawowych:
w Broczynie – w dniu 3.10.08r. oraz w Czaplinku – 10.10.08. W roku szkolnym
2008/2009 naukę w klasie I rozpoczęło 131 uczniów, z tego 19 w SP w Broczynie oraz
112 w SP w Czaplinku.
2. 13 i 14 października odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji
Narodowej: Burmistrz uczestniczyła w uroczystościach szkolnych
– w Szkole
Podstawowej w Czaplinku oraz w Przedszkolu, natomiast wiceburmistrz - w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych, w Gimnazjum oraz w SP w Broczynie. Z okazji Święta
nauczyciele, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami, otrzymali w tym dniu
nagrody. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy w 2008 r. otrzymali: Pani Zyta Jurczyszyn
– dyrektor SP w Broczynie, Pani Maria Góra – dyrektor Przedskola, Grażyna Latos – były
dyrektor SP w Kluczewie, Aleksander Fudała – dyrektor SP w Czaplinku oraz Andrzej
Pękalski – nauczyciel Gimnazjum. Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne
gratulacje.
3. W dniu 24.10.08r. odbyło się posiedzenie Komisji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Tematem były sprawy bieżące oraz ustalenie tematów, którymi w najbliższym czasie
zajmować się będzie Młodzieżowa Rada Miejska.
4. W dniu 21.10.08 na rachunek Gminy Czaplinek wpłynęły środki w wysokości 76 901zł,
z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne). W związku
z powyższym, w przyszłym tygodniu podjęte zostaną działania związane
z przygotowaniem decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium szkolnego
uczniom.
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W tym roku szkolnym wpłynęło 452 wnioski o przyznanie stypendium, z tego
spełniających kryterium dochodowe – 380 wniosków. Stypendium może być przyznane
uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Do programu grantowego pn. „Działaj Lokalnie VI” z terenu Gminy Czaplinek złożono
11 projektów. Program w Powiecie Drawskim realizowany jest przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych ze Złocieńca i ma na celu wsparcie finansowe
aktywności mieszkańców i ich pomysłów. Wszystkie wnioski złożone przez czaplineckie
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i sołectwa otrzymały dofinansowanie
w kwocie od 600 zł do 2.700 zł. Projekty te będą realizowane do końca 2008 r.
2. 13 października br. z inicjatywy ks. Kazimierza Chudzickiego – proboszcza Parafii
w Czaplinku powstały drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) - jest to organizacja ideowo-wychowawcza
skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych.
3. 13 października br. odbyło się kolejne spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
Tematem spotkania był Program Współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami
pozarządowymi w 2009 roku, który jest podstawą do udzielania dotacji stowarzyszeniom
w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Organizacja pozarządowa Kiwanis International Klub Czaplinek, posiadająca status
organizacji pożytku publicznego od 15 października 2008r. ma nowego prezydenta.
Ustępująca prezydent Pani Magdalena Mokrogulska przekazała odznakę prezydenta Pani
Bożenie Lemisz.
W zakresie promocji, turystyki i kultury:
1. W sobotę 11 października br. na czaplineckim deptaku odbył się I Festyn Jesienny "Ziemniaki pod każdą postacią". Oprócz stoisk handlowych przygotowane zostały
również stoiska z potrawami, których głównym składnikiem były ziemniaki np. pyzy,
kopytka, zupa ziemniaczana, frytki, placki ziemniaczane.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko sołectwa Broczyno, na którym można
było spróbować niespotykanych gołąbków z ziemniaka oraz ziemniaków w mundurkach
z parnika, podawanych ze śledziem w śmietanie. Stoiska przygotowali: Sołectwo
Broczyno, Szkoła Podstawowa w Broczynie, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Czaplinku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz Klub Seniora.
Swoje stoisko promocyjne przygotowało również Koło Łowieckie "Myśliwiec". Dla
publiczności przygotowano wiele konkursów między innymi o historii ziemniaka.
Imprezie towarzyszył występ lokalnego zespołu "Grucha Band" oraz lokalny duet
wokalny. Wszystkim, którzy pomogli i zaangażowali się w organizację imprezy
serdecznie dziękuję.
2. 16 października 2008 roku, w 30 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża została otwarta wystawa poświęcona
Papieżowi. Autorem wystawy jest artysta Krzysztof Włodkowski z Rumi, dla którego
inspiracją do wykonania wystawy była śmierć Jana Pawła II i udział w uroczystościach
pogrzebowych w Rzymie. Wystawa wzrusza, a jednocześnie przypomina o tym, co
najważniejsze w życiu człowieka. Wystawę można oglądać do 4 listopada po każdej Mszy
św. i nabożeństwie. W przypadku grup zorganizowanych, szkolnych po ustaleniu
z duszpasterzami parafii pw. Świętej Trójcy w Czaplinku.
3. W dniach 16-18 października br. odbyły się XIX targi turystyczne Tour Salon
w Poznaniu. Gmina Czaplinek zaprezentowała się na wspólnym stoisku przygotowanym
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.
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4. W dniu 17.10.2008 r. z właścicielem gospodarstwa rolnego na wyspie Bielawie
omówiono zamierzenia turystyczne, dot. m.in. organizacji krajowych regat w 2009 r.
w Czaplinku.
5. Prowadzona przez p. Alinę Karolewicz grupa artystyczna „My ze Średniej Wsi”
z Rzepowa, utworzona w ramach realizacji projektu dofinansowanego z programu Kultura
Bliska z Fundacji Wspomagania Wsi, swoim spektaklem pt. „Opowieść babci Stefy”
zdobyła tytuł laureata i nominację do wyjazdu na Ogólnopolski Sejmik Teatrów
Wiejskich w Tarnogrodzie. W dniach 17 - 18.10.2008r. Zastępca Burmistrza
z p. A. Karolewicz i grupą uczestniczył w XXV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi
Polskiej w Tarnogrodzie. Pani Alinie Karolewicz i wszystkim członkom grupy składamy
serdeczne gratulacje i podziękowania za promowanie Gminy Czaplinek.
6. W dniach 25-26 października br. odbył się XXV Ogólnopolski Turniej Recytatorski
i Poezji Śpiewanej im. Jana Chryzostoma Paska organizowany przez Czaplinecki Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji.
7. W dniu 27.10.2008 r. Sekretarz spotkała się z płk mgr inż. Mariuszem Poczekaj XXI
Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach w sprawie nawiązania współpracy
pomiędzy Jednostką a Gminą.
W zakresie projektów:
1. Sołectwa: Byszkowo, Kluczewo i Machliny przygotowały wnioski do Fundacji
Wspomagania Wsi do konkursu „Nasza Wieś Naszą Szansą”. Działania podejmowane
w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy,
nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców
miejscowości, w których projekt będzie realizowany. W ramach złożonych wniosków
sołectwa ubiegają się o dotacje na następujące projekty: Sołectwo Byszkowo, projekt pt.
„Rowerowe opowieści z Kamiennej Góry o tym jak można łatwiej żyć”.
Wnioskowana kwota dotacji 10.000 zł całkowita wartość projektu 35784 zł. Sołectwo
Kluczewo – projekt pt. „Kluczewski dekupaż”. Wnioskowana kwota dotacji 5.825 zł,
całkowita wartość projektu – 21.789 zł. Sołectwo Machliny – projekt pt. „Stół pięknie
nakryty”. Wnioskowana kwota 9.894,86 zł, całkowita wartość projektu 22.339,86 zł.
Wyniki konkursu zostaną podane przez Fundację Wspomagania Wsi 19 grudnia br.
2. Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu pn. Pożyteczne ferie 2009.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia ferii
w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny
i bezpieczny. Sposób realizacji projektu powinien zapewnić zajęcia przynajmniej przez
4 godziny dziennie przez min. 7 dni.
Organizacja realizująca projekt powinna dysponować lokalem, w którym można
przygotować się do zajęć w terenie, zorganizować zajęcia świetlicowe i edukacyjne,
podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć, itp. Dla 13 sołectw z terenu Gminy
Czaplinek są przygotowywane wnioski do tego konkursu. W ramach konkursu można
zdobyć 2.000 złotych. Wyniki konkursu zostaną podane 15 grudnia br.
3. Projekt pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”, który Gmina złożyła do
Norweskiego Mechanizmu Finansowego został zarekomendowany do wsparcia i wpisany
na listę rankingową projektów uchwałą Komitetu Sterującego. W chwili obecnej projekt
jest oceniany przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. W ramach tej oceny
został wykonany audyt projektu przez niezależnego konsultanta. Jest to kolejny etap
w którym Gmina została pozytywnie oceniona. W przypadku uzyskania wsparcia
finansowego realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2009 roku i potrwa do
kwietnia 2011 roku.
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W ramach projektu planowane jest między innymi przygotowanie Strategii Promocji
Miasta
i
Gminy
Czaplinek
na
lata
2009-2015,
przeprowadzenie
22 akcji promocyjnych, promocję Gminy na 22 targach turystycznych w Polsce
i w Niemczech, wydanie materiałów promocyjnych, albumu promocyjnego oraz gadżetów
promocyjnych. W ramach projektu planowany jest zakup profesjonalnej sceny oraz
10 straganów wystawienniczych. Całkowity koszt projektu wynosi 452 608 Euro,
wnioskowana wartość dofinansowania 384.717 Euro.
4. Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych w wysokości 80.000 złotych. Środki te pochodzą z Programu
Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami realizatorem którego jest Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z realizacją projektu w dniu
4 września 2008 roku zostało rozpoczęte postępowanie przetargowe, zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Przeprowadzone
postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust.1 pkt. 1 cytowanej ustawy.
W związku z tym, w dniu 8 października 2008 r. zostało wszczęte ponowne postępowanie
przetargowe, w wyniku którego wyłoniono dostawcę samochodu firmę Autosar Wieluński
Spółka z o.o. z Torunia. Firma dostarczy samochód marki Volkswagen T5 Caravelle,
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 118 828 złotych brutto.
Samochód zostanie dostarczony w terminie do 20 listopada 2008 roku.
5. We współpracy z klubami sportowymi Gmina przygotowuje wniosek do otwartego
konkursu na realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku.
W 2009 r. priorytetowo będą traktowane projekty których celem będzie promocja
umiejętności pływania. W ramach wspólnego projektu chcemy organizować wyjazdy na
basen, w celu nauki i doskonalenia umiejętności pływania oraz bezpiecznego zachowania
się na wodzie. Wniosek zostanie złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki w terminie
do 15 listopada br.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. We wrześniu 2008 roku odbyły się badania wad postaw u dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie naszej Gminy. Badania zostały wykonane przez specjalistów
Katedry Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Politechniki Radomskiej. Z badań
skorzystało 519 dzieci. Koszt wykonania badania wynosił 30 złotych. Gmina pokryła
koszty wykonania badań dla 133 pierwszoklasistów, w wysokości 3.990 złotych. Koszty
pozostałych badań zostały pokryte przez rodziców dzieci uczestniczących w badaniach
oraz przez zakłady pracy, które pokryły koszty badań dzieci swoich pracowników.
Serdecznie dziękujemy Firmom, które aktywnie włączyły się w akcję wykonania badań tj.
Firma Kabel- Technik Polska, Rimaster Poland Spółka z o.o., P.P.H.U LIRAS Maria
Gacka, P.P.H.U. IRAS Ireneusz Gacki, IN-TEL Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej,
Pan Robert Rycerski oraz Nadleśnictwo Czaplinek. W listopadzie pracownicy
Politechniki Radomskiej przekażą Gminie raport z wykonanych badań, który zostanie
podany do publicznej wiadomości.
2. We współpracy z sołtysami przygotowano dwa wyjazdy na badania profilaktyczne cytologiczne i okulistyczne. Dziś o godz. 6.00 rano na badania do Szczecina wyjechało 50
osób z terenów wiejskich (głównie kobiety). Badania te są bezpłatne. Drugi wyjazd
nastąpi 5 listopada. Sołtysów prosimy o zgłaszanie osób chętnych na badania do Referatu
Planowania i Rozwoju Gospodarczego, pokój 3a- pani Małgorzata Nowacka.
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3. W dniach 17-20 listopada 2008 roku, w Gminie odbędą się badania mammograficzne dla
kobiet w ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia.
Mammobus, który do nas przyjedzie ze Szpitala Onkologicznego w Szczecinie przez
2 dni będzie stacjonował w Czaplinku, natomiast w pozostałe dni pojedzie na wieś,
1 dzień do Machlin oraz 1 dzień do Kluczewa. W ten sposób chcemy zapewnić dostęp do
badań dla kobiet z miejscowości najdalej oddalonych od Czaplinka. Po 1 listopada
zostaną rozwieszone informacje ze szczegółowymi danymi w sprawie wykonywania
badań. Badania będą bezpłatne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Pozostałe panie będą
musiały pokryć koszty badania w wysokości 55 złotych. Program jest finansowany ze
środków NFZ.
W zakresie przedsiębiorczości:
Kolejne wyróżnienia otrzymał przedsiębiorca z Gminy Czaplinek – Gospodarstwo Pasieczne
Państwa Fujarskich z Czaplinka podczas Targów Rolniczych w Poznaniu, certyfikat
w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Smak Regionów” za najlepszy polski regionalny
produkt żywnościowy PERŁA 2008 za Miód Drahimski. Gratulujemy wyróżnienia
i dziękujemy za promocję naszej Gminy.
W zakresie współpracy zagranicznej:
Podobnie jak w ubiegłym roku, w mieście partnerskim Grimmem prowadzona jest zbiórka
paczek dla dzieci z Czaplinka. Akcję prowadzi Kościół Ewangelicki w Grimmem.
Pani Claudia Seitz z Kościoła Ewangelickiego oraz Pan Ingo Belka z Ratusza w Grimmem
dostarczą zebrane paczki w dniu 18 listopada br. i przekażą Stowarzyszeniu KIWANIS
INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK, które rozda paczki wśród potrzebujących dzieci
z naszej Gminy.
W zakresie infrastruktury turystycznej:
Do 14 listopada potrwa remont zniszczonych gablot z planami miasta. Na terenie Gminy
zlokalizowanych jest 5 takich obiektów. Podczas sezonu letniego zostały zniszczone 3 z nich,
(przy Nadleśnictwie, przy Ośrodku Sportów Wodnych oraz na parkingu przy ulicy
Złocienieckiej). Szkoda została zgłoszona w firmie, w której Gmina posiada polisę
ubezpieczeniową, z której zostaną pokryte koszty naprawy. W ramach remontu zostanie
zaktualizowany plan miasta, między innymi poprzez naniesienie ronda.
Inne:
1. W dniu 30.09.2008 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Jubileuszu 90 – tych urodzin
p. Michaliny Pikuła.
2. W dniu 30.09. 2008 r. uczestniczyłam w Powiatowej Radzie Zatrudnienia na temat
sytuacji na rynku pracy oraz podsumowania kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia.
3. W dniu 01.10.2008r. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego nt. tworzenia Związku Celowego odnośnie
aplikowania do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4. 07.10. br. uczestniczyłam w konferencji nt. „Z cyfrą do każdego w każdym miejscu”
zorganizowanej przez TV Gawex w Luboradzy.
Przyjęłam 14 mieszkańców, którzy zgłosili 20 spraw, zastępca burmistrza przyjął
20 mieszkańców, którzy zgłosili 20 spraw do rozpatrzenia.
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