INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres 10 lipca 2009r. do 14 sierpnia 2009r.
W okresie między sesjami wydałam 20 zarządzeń:
1. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy –cele rolne i magazynowe,
2. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie
wieczyste –zabudowa mieszkalna, usługowa, użytkowa,
3. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
4. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu dla nieruchomości niezabudowanej
w Żelisławiu dz.Nr 178/1,
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy –cele rolne,
6. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Czaplinku do zawierania umów i porozumień
związanych z realizacją projektu Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste –budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne,
8. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w UMiG,
9. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. planowania
przestrzennego i gospodarki terenami,
10. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
Inspektora ds. planowania przestrzennego i gospodarki terenami.
11. w sprawie ustalenia dnia wolnego za Święto WNMP 15 sierpnia 2009r –dzień wolny należy
wykorzystać 14 lub 17 sierpnia br.
W ZAKRESIE INWESTYCJI
Drogi wojewódzkie:
1. Przebudowa chodnika ul. Drahimska.
Gmina partycypuje w kosztach przebudowy chodnika po stronie lewej ul.Drahimskiej w kwocie
50.000 zł. Zadanie prowadzi ZDW – Rejon Drawsko Pom. ze środków bezpieczeństwa ruchu
drogowego. ZDW przedłożyło projekt porozumienia dot. realizacji wymienionego zadania oraz
zasad współpracy stron na etapie wykonywania robót, które zostało podpisane przez Gminę
i ZDW.
Remont drogi wojewódzkiej nr 163 w ul. Drahimskiej w Czaplinku w zakresie wykonania
warstwy ścieralnej o nawierzchni bitumicznej będzie wykonany przez ZDW Rejon w Drawsku
Pom. na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 171 (wyjazd na Sikory i St. Drawsko) do ściany
szczytowej budynku Drahimska 70, natomiast chodnik strona prawa wraz z wjazdami
z nieparzystymi numerami nieruchomości wykonany zostanie od nieruchomości obwodu
drogowego do wjazdu pomiędzy budynki nr 67 i 65.
Termin wykonania wymienionego zakresu robót ustalono do 30.09.2009r. W drodze
postępowania przetargowego w dniu 28.07.2009r. wybrano wykonawcę robót, którym została
firma POL-DRÓG Drawsko Pom.
Natomiast chodnik po stronie prawej na odcinku od Policji do ul. Polnej będzie wykonany przez
ZDW Drawsko Pom. w terminie do 30.11.2009r.
Drogi powiatowe:
2. Udział Gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek-Czarne Małe:
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim w drodze postępowania przetargowego
dokonał wyboru wykonawcy robót dot. przebudowy drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe.

1

Wykonawcą zadnia została firma „POL-DRÓG” z Drawska Pom. Roboty rozpoczęto w lipcu br.
Termin wykonania zadania I etapu w pełnym zakresie, tj. odcinek od Czaplinka do torów
kolejowych ustalono do dnia 31.10.2009r. Koszt remontowanego odcinka drogi wynosi 4.300.000
zł. Gmina dofinansowuje prowadzone zadanie w kwocie 1.000.000 zł.
W związku z sygnałami mieszkańców Gmina, pismem z dnia 29.07.2009r. przekazała dla Starosty
Drawskiego uwagi odnośnie sposobu prowadzenia robót oraz sprawowanego nadzoru nad ich
realizacją.
3. Przebudowa chodnika w części ulicy Leśników
Zadanie zrealizowała firma „DROKON” ze Świdwina za kwotę 37.000 zł. Odbiór nastąpił
w dniu 03.07.br. W wyniku realizacji zadań porządkowych na drogach powiatowych w mieście
przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych
zaoszczędzone środki, które Gmina otrzymuje w danym roku od Starosty na bieżące remonty
i utrzymanie dróg w mieście (14 ulic – 66.000 zł) pozwoliły na ułożenie chodnika na odcinku od
„WABI MARKETU” do ul. Dąbrowskiego.
Drogi gminne:
4. Budowa drogi w ul. Akacjowej i Wiejskiej w Czaplinku.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 06.08.2009 r. Gmina
Czaplinek otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej
miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej
i Akacjowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury
transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa,
Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa, (konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2008/1).
Wartość całkowita przedsięwzięcia według kosztorysu wynosi 2 159 096,51 zł, w tym wartość
dofinansowania z RPO WZ wynosi 766 222,77 zł. Jest to maksymalna wielkość dofinansowania,
jaka mogła zostać uzyskana dla tego projektu zgodnie z wytycznymi Programu. Dofinansowanie
zadań drogowych w ramach RPO WZ może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych, które
dla projektu Gminy Czaplinek zostały określone na poziomie 1 532 445,54 zł. Jest to
związane
z wytycznymi Programu, zgodnie z którymi do kosztów kwalifikowalnych można
zaliczyć koszt infrastruktury towarzyszącej, który nie przekroczy 10% wydatków
kwalifikowalnych, natomiast w przypadku projektu Gminy Czaplinek infrastruktura towarzysząca
stanowi duży udział (duża ilość chodników i oświetlenia drogowego). Zadanie będzie realizowane
w latach 2010-2011, w 2010 ulica Akacjowa i w 2011 ulica Wiejska.
5. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej – I etap.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót przebudowy drogi
gminnej – ulicy Wąskiej w Czaplinku na odcinku od ulicy Drahimskiej do ulicy Polnej.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Anna
Chaberska
z Piły z kwotą 237.643,18 zł., która została wybrana na wykonawcę zadania.
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi najpóźniej do dnia 22.08.2009r. Planowany termin
wykonania zadnia do 30.11.2009r. Droga na tym odcinku wykonana zostanie na szerokości 5,5
mb z kostki betonowej typu „starobruk” i chodnika po jednej stronie o szerokości 1,5mb również
ze starobruku.
Drogi gminne wewnętrzne:
6. Przebudowa drogi w Machlinach
Zadanie realizuje, w drodze wygranego przetargu, Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic
Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka za kwotę 213.000 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 44.000 zł.
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Roboty zostały zakończone. Odbiór zadania w obecności przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego ze Szczecina został wyznaczony na dzień 13.08.2009r. wyprzedzając znacznie
termin umowny ustalony na dzień 31.08.2009r. Wyremontowano odcinek drogi o l=530mb,
w tym 220mb który posiada nawierzchnię bitumiczną, a 210mb nawierzchnię naturalną
z mieszanki drogowej 0 – 31,5mm.
7. Remont dróg gruntowych.
W ramach tegorocznych zadań budżetowych w zakresie utrzymania sieci drogowej wykonany
został remont dróg gruntowych w m. Drahimek, Miłkowo, odcinek do Karsna od drogi krajowej
nr 20 oraz odcinek od m. Żelisławie Górka do m. Żelisławie aż do torów kolejowych.
Zadanie to realizowała firma Viva –Transport ze Śmiadowa, wykorzystując w tym celu materiał
drogowy – gruz pozostający w dyspozycji Gminy oraz mieszankę 0-52,5mm z własnych zasobów
przy zastosowaniu tradycyjnej metody rozkładania ręcznego i mechanicznego zagęszczenia za
kwotę 40.138,-zł.
8. Termomodernizacja SP Czaplinek.
Projekt przygotowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego,
kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”, którego liderem został
Powiat Szczecinecki, zawierający
zadanie termomodernizacji budynków Szkoły
Podstawowej
w Czaplinku, w wyniku oceny merytorycznej został zakwalifikowany na
7 miejscu (na 87 miejsc) na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 9.3
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (konkurs nr 1/PO IiŚ/9.3/2008). Tak
wysoka lokalizacja praktycznie zapewni dofinansowanie dla tego projektu. Koszt zadania po
stronie Gminy Czaplinek oszacowany został na poziomie 2,78 mln zł, z czego wnioskowana
kwota dotacji może wynieść 1,39 mln zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 20102011.
9. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Wiejska – etap III.
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Przygotowywane jest zgłoszenie do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zarządzenie o przyjęciu zadania na środki trwałe.
Wykonano uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej ulicy Wiejskiej,
Kasztanowej i częściowo Szczecineckiej. Koszt zadania wynosi 992.954,-zł., z czego w roku
2009 – 598.550,-zł.
10. Budowa wodociągu w ul. Drahimskiej – na odcinku od Komisariatu Policji do ul.
Parkowej.
Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INSTAL” S.c.
z Wałcza za kwotę 69.240 zł. od dnia 08.06.2009r.
Prace związane z wymianą sieci wodociągowej w zakresie robót budowlano – montażowych w ul.
Drahimskiej zostały zakończone w terminie do 18.07.2009r. Wykonawca po zakończeniu robót
podstawowych i uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody przez Sanepid Drawsko. Pom.,
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, dokonał w końcowej fazie zadania przełączenia
w budynkach mieszkalnych istniejącej sieci wodociągowej z siecią nowo wykonaną, chociaż
mógł te czynności wykonać wcześniej. Takie rozwiązanie zostało przyjęte ze względu na
zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie przydatności wody do spożycia.
Ponadto wykonany zakres rzeczowy związany z przełączeniami wody w budynkach był większy
niż zakładały przyjęte rozwiązania. Wystąpiła także potrzeba zmiany treści projektu
budowlanego w związku z innym stanem faktycznym urządzeń wodnych usytuowanych pod
ziemią. Te sytuacje wymagały większych nakładów czasowych na wykonanie zakresu
rzeczowego niż przewidywano w terminach umownych, a te były bardzo krótkie z uwagi na
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stworzenie możliwości korzystania z wody przez Inwestora p. Anitę Gromadzką – Fornal, która
podłączyła się ze swoim przyłączem do przebudowywanej sieci przez Gminę.
Zwiększony zakres robót wykonawca wykonał bez dodatkowych kosztów ze strony Gminy
w ramach rekompensaty za opóźniony 5-dniowy termin umowny, chociaż tak naprawdę można
byłoby go uznać za uzasadniony. Takie rozwiązanie zaistniałych okoliczności przyjęte zostało
przez uczestników realizowanego zadania.
Zadanie zostało zrealizowane w ustalonym zakresie rzeczowym i odebrane od wykonawcy
w dniu 05.08.2009r.
11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.
Gmina posiada projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim i decyzję pozwolenia na
budowę z dnia 18.03.2009. W dniu 03.04.098r. złożono wniosek do PROW o dofinansowanie
tego zadania w kwocie 114.619 zł., przy całkowitej wartości projektu w kwocie 230.000 zł.
Wpłynęło 154 wniosków, których wartość zamyka się kwotą 93 mln zł., z czego wnioskowana
kwota dofinansowania wynosi 52,5 mln zł. W ramach tego naboru do podziału wydzielona została
kwota 51,5 mln zł. Projekt jest w trakcie oceny.
12. Remont budynku komunalnego i świetlicy w Pławnie - I etap.
Zakres prac remontowych przygotowanego projektu zakłada remont więźby dachowej, wymianę
pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, remont stropów, przemurowanie kominów oraz
wzmocnienie spękanych ścian.
W ramach I etapu dokonany zostanie remont ok. 60% konstrukcji dachowej wraz z wymianą
pokrycia i obróbkami blacharskimi ( dach nad świetlicą i częścią budynku w kierunku parku),
a także przemurowanie kominów ponad kalenicą oraz wzmocnieniem spękanych ścian.
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.
W dniu 29.07.20909r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta
przekracza środki jakie Gmina zabezpieczyła na realizację tego zadania.
13. Wniosek o dofinansowanie budowy boisk Orlik 2012 wraz z drogą dojazdową
i parkingami przy Szkole Podstawowej w Czaplinku ul. Wałecka 49.
W dniu 29 lipca 2009 r. Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz
z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej” w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 Rozwój
infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa (konkurs nr
RPOWZ/7.2/2009/1). Koszt całkowity zadania został oszacowany na poziomie 2,91 mln zł, z tego
wnioskowana kwota dotacji w ramach RPO WZ wynosi 1,25 mln zł. Ponadto Gmina Czaplinek
wystąpi w 2009 roku o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Ministerstwa Sportu
i Turystyki pn. „Moje boisko – Orlik 2012”, które może wynieść maksymalnie 666 tys. zł.
Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2010-2011, w tym boiska ze sztuczną
nawierzchnią mogłyby być oddane do użytku już pod koniec 2010 roku. W przypadku uzyskania
dofinansowania z obu wymienionych źródeł w wyniku realizacji projektu przy hali widowiskowosportowej w Czaplinku powstaną dwa oświetlone i ogrodzone ogólnodostępne boiska: piłkarskie
z nawierzchnią sztuczną trawiastą i wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (koszykówka,
siatkówka, piłka ręczna) wraz z zagospodarowaniem terenu przy boiskach (ciągi piesze, parkingi,
elementy małej architektury, trybuna z siedziskami, platforma pionowa dla niepełnosprawnych),
oraz zostanie przebudowana wewnętrzna droga dojazdowa, rozbudowany chodnik i zwiększona
liczba miejsc parkingowych przy drodze, w tym o 3 stanowiska dla autobusów.
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Zadania realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2008:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Polnej (drogi powiatowej) i Szczecineckiej
(drogi gminnej).
Dokumentacja została wykonana i przekazana Zarządowi Dróg Powiatowych w Drawsku Pom.
wraz z pozwoleniem na budowę.
Koszty po stronie Gminy w wysokości 35.000 zł. odnoszą się tylko do zakresu obejmującego
ulicę Szczecinecką. Wykonana dokumentacja zakłada przebudowę skrzyżowania koło CPN,
Gimnazjum i przy wyjeździe na ulicę 7 KPP, przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz
z poboczami i terenami zielonymi oraz w niezbędnym zakresie oświetlenia drogowego.
2. Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej w Sikorach, k. kościoła.
Wykonano projekt budowlany. Dokonano zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Zadanie jest przygotowywane do
realizacji.
3. Dokumentacja techniczna budowy drogi do jeziora Komorze.
Prace projektowe zostały zakończone. Projekt, po dokonanych uzgodnieniach jest kompletowany
przez projektanta dla zamawiającego.
4. Projekt techniczny budowy budynku mieszkalnego socjalno-komunalnego.
W dniu 17.07.2009r. dokonano otwarcia ofert złożonych na ogłoszony przez Gminę przetarg
nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Wpłynęło 7 ofert. Dokonano wyboru oferty
najkorzystniejszej, którą została oferta firmy PUH „FACH” Henryk Krzywicki z Drawska Pom.
przy kwocie 2.824.341,44 zł. brutto. Wykonawca przygotowuje dokumenty do podpisania umowy
zgodnie z warunkami przetargowymi. Planowany termin rozpoczęcia zadania – sierpień 2009r.,
zakończenia – 30.09.2010r.
Gmina uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dofinansowanie zadania
w kwocie 183.000 zł. z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Podpisano umowę z Bankiem
w jego siedzibie w Warszawie w dniu 10.08.br. Pozostałe środki na wykonanie zadania
stanowić będą środki własne Gminy. Obecnie brak innych źródeł na dofinansowanie tego zadania.
5. Koncepcja przebudowy nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji
centrum Czaplinka.
Gmina przystąpiła do opracowania dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania centrum miasta
zawartego w obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku. Wykonawcą zadania,
wybranym w drodze zbierania ofert, została firma „AKO -ARCHITEKCI”z Gdańska za kwotę
23.058 zł. Termin opracowania koncepcji do 20.09.2009r.
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje analizę obszaru pod względem historycznym,
przestrzennym, komunikacyjnym, infrastruktury technicznej.
Przygotowany dokument uwzględniał będzie rozwiązania przestrzenne płyty rynku,
rozwiązania komunikacyjne ulic przyległych i ulicy Sikorskiego, wykaz i rodzaje zastosowanych
elementów małej architektury, rodzaje nawierzchni, zieleni, informacji wizualnej, oświetlenie
i iluminację obszaru, kolorystykę elewacji kamienic z obszaru rynku o deptaka, a także
szacunkowe koszty realizacji koncepcji i określenie aktualnych i możliwych źródeł
współfinansowania przygotowanego projektu. Projektowe rozwiązania będą uwzględniały opinie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
6. Remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku.
W drodze zbierania ofert, dokonano wyboru wykonawcy prac związanych z wymianą pokrycia
dachowego budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum wraz z wymianą rur spustowych, rynien
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i instalacją odgromową. Wykonawcą robót została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz
Rogowski z Czaplinka za kwotę 53.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac
budowy. Roboty zostały rozpoczęte. Umowny termin wykonania robót do 02.09.2009r.

W zakresie drogownictwa:
Zjazd z drogi na działki w Siemczynie
1.W związku ze złożonymi wnioskami dotyczącymi ustalenia warunków zabudowy dla działek
położonych przy drodze krajowej nr 20 (Czaplinek – Złocieniec) w obrębie Siemczyno
opracowane zostały projekty decyzji, które zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym podlegają uzgodnieniu w zakresie komunikacji z zarządca
drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Północno Zachodni
w Szczecinie.
Zarządca drogi nie wyraził zgody na wykonanie bezpośrednich zjazdów na drogę krajowa
nr 20 w związku, z czym w dniu 27 lipca 2009 r. odbyło się w Siemczynie spotkanie
z Współwłaścicielami nieruchomości oznaczonej działką nr 112/43 położonej w miejscowości
Siemczyno. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie ustanowienia
możliwości przejazdu przez działkę nr 112/43 położoną w miejscowości Siemczyno stanowiącą
współwłasność na rzecz właścicieli sąsiednich działek leżących wzdłuż drogi krajowej nr 20.
W spotkaniu uczestniczyło 25 współwłaścicieli działki, którym szczegółowo omówiłam
potrzeby i konieczność umożliwienia przejazdu przez działkę stanowiąca współwłasność, do
drogi wewnętrznej osiedlowej, aby zapewnić możliwość wjazdu na drogę krajową na rzecz
właścicieli sąsiednich nieruchomości,.
Poinformowałam zebranych, że jednym z rozwiązań, aby właściciele mogli otrzymać
pozwolenie na wybudowanie domów, byłaby zgoda współwłaścicieli na przejazd przez ich
nieruchomość, co umożliwiłoby włączenie się do istniejącego wjazdu na drogę krajową.
Współwłaściciele działki 112/43 nie wyrazili zgody na takie rozwiązanie, argumentując to
miedzy innymi faktem, iż wyrażenie zgody na przejazd przez Ich działkę spowoduje zniszczenie
drogi wewnętrznej przez przejeżdżający ciężki sprzęt budowlany oraz Tiry, w związku z budową
domów. Droga wewnętrzna była wybudowana przez RSP w latach 70 ubiegłego wieku
z przeznaczeniem na drogę osiedlową, a nie na 40 tonowe samochody. Podkreślali, że pogorszy
się bezpieczeństwo na drodze oraz znacznie zwiększy hałas.
Zebrani wskazywali, iż rozwiązanie tego problemu powinno znaleźć się w gestii zarządcy
drogi nr 20 – Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad Oddział w Szczecinie.
2.Progi zwalniające w mieście.
Realizując wnioski mieszkańców Gmina uzyskała pozytywne opinie Komendy Powiatowej
Policji oraz Zarządu Dróg Powiatowych usytuowania progów zwalniających w ulicy: Słonecznej,
Czarnkowskiego, Warmińskiej i Tartacznej. Wystąpiono do właścicieli nieruchomości, przy
których proponowane jest zlokalizowanie progu zwalniającego, o wyrażenie opinii w tym
zakresie. Nieliczne uzyskane opinie negatywnie odnoszą się do lokalizacji progu
w proponowanym miejscu. Gmina przygotowała projekty organizacji ruchu, w związku
z zamiarem montażu progów i wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego, jako
zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych o zatwierdzenie złożonych
projektów.
W zakresie likwidacji barier architektonicznych mieście:
1.Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu.
Przygotowano projekt budowlany podjazdu do budynku Urzędu od strony podwórka wraz
z przebudową wejścia do budynku. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
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2. Podjazd dla osób niepełnosprawnych w obiekcie byłej Przychodni Zdrowia ul.Wałecka:
Koordynatorem zadania w zakresie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy obiekcie
byłej przychodni zdrowia w Czaplinku ul.Wałecka 54 był Zakład Gospodarki Komunalnej.
Koszt budowy w kwocie 25.725,41 zł zostanie sfinansowany przez Gminę.
W zakresie budżetu:
1.Zgodnie z uchwałą budżetową zatwierdzającą maksymalną wysokość kredytu w 2009r. na
sfinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych do realizacji w 2009r. oraz w wykazie WPI
przystąpiono do procedury przetargowej na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty
3.874.561 zł. Otwarcie ofert wyznaczono na 3 września br.
2.W związku z brakiem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego
uruchomiono kredyt obrotowy w rachunku bieżącym pozwalającym na bieżące regulowanie
zobowiązań. Wystąpiono również do Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w
Szczecinie w sprawie umorzenia II raty w kwocie 270 tys. zł. nienależnego podatku od czynności
cywilno-prawnych uzyskanego z US przez Gminę w latach 2000-2003.

W zakresie podatków i opłat:
1. Wydano 24 zaświadczenia z tego: 19 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie oraz
5
o nie zaleganiu w podatkach.
2. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu łącznego
zobowiązania pieniężnego na kwotę 1.135,71 zł. w związku z trudną sytuacją materialną.
3. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski dotyczące: odroczenia terminu płatności II i III raty
łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok na kwotę 109.60zł i rozłożenie na raty zaległości
podatkowej za 2009 rok z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 492,00 zł.
4.Rozpatrzono pozytywnie wniosek w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie podatku od
czynności cywilno-prawnych
pobieranego przez Urząd Skarbowy w Drawsku
Pomorskim
w kwocie 1.199,00 zł. z uwagi na trudną sytuację materialną.
5. Rozliczono inkasentów z opłaty miejscowej i opłaty targowej pobranej w miesiącu lipcu br.
6. Wysłano 6 sztuk upomnień dla zalegających z podatkami na kwotę 595,00 zł oraz 82 tytuły
wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych na kwotę 23.035,00 zł za zaległości podatkowe
i niezapłacone mandaty,
7. Sporządzono sprawozdania z realizacji podatków za I półrocze 2009.
8. Sporządzono sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie za miesiąc lipiec.
9. W miesiącu lipcu przeprowadzono na terenie Gminy dwie kontrole podatkowe u osób
posiadających pola biwakowe w zakresie prawidłowo zadeklarowanych do opodatkowania
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie sezonu letniego
zgodnie ze stanem faktycznym.
10. Na wniosek podatnika (jednostka świadcząca usługi telekomunikacyjne) SKO w Koszalinie
odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji ostatecznej z dnia 13 lutego
2009 r. nr SKO.SP.53/598/2008 i utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy
Czaplinek w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2008 rok.
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11. Rozpatrzono negatywnie wniosek podatnika w sprawie przygotowania projektu uchwały
w sprawie przedmiotowego zwolnienia w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
nieruchomości zajętych na potrzeby związane z bezpieczeństwem i obronnością Państwa.
W zakresie gospodarowania mieniem gminnym:
1. W dniu 30 lipca 2009 r. odbył się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
§

Nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej o łącznej powierzchni 0,1811
ha, w skład której wchodzi działka nr 342/11 o pow. 0,0750 ha, KW 23334
i działka nr 342/13 o pow. 0,1061 ha, KW 24125. Cena wywoławcza 382.300 zł.
Nieruchomość nie została sprzedana.

§

Nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 19/3 o pow. 1,6280 ha położonej
w miejscowości Kluczewo, gm. Czaplinek, KW 21600. Cena wywoławcza 526.000 zł.
Nieruchomość nie została sprzedana.

§

Nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Machliny, oznaczonej nr 150
o pow. 0,0900 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym (była szkoła)
o pow. 400 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 85 m2, KW 24094. Cena
wywoławcza 573.500 zł. Nieruchomość nie została sprzedana.
Kolejny przetarg zostanie ogłoszony po 30 sierpnia 2009 r.

2. W dniu 7 sierpnia 2009 r. odbył się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Czaplinku przy ul. Wiejskiej:
§ Nieruchomości oznaczonej nr 381 o pow. 0,1064 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej 22. Cena wywoławcza 20.500 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu
29.100,00 zł netto. Do przetargu zgłosiło się 8 chętnych.
§ Nieruchomości oznaczonej nr 226 o pow. 0,1058 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Wiejskie 29. Cena wywoławcza 21.000 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu 35.900
zł netto. Do przetargu zgłosiło się 11 chętnych.
3.

Ogłoszono II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości położonych w Czaplinku przy ul. Wiejskiej:
§ Działki oznaczonej nr 387 o pow. 0,1060 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 10
w Czaplinku. Cena wywoławcza 30.000 zł netto.
§ Działki oznaczonej nr 386 o pow. 0,1101 ha położonej przy ul. Wiejskiej 12.
Cena wywoławcza 35.000 zł netto.
§ Działki oznaczonej nr 385 o pow. 0,1098 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Wiejskiej 14. Cena wywoławcza 35.000 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2009 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu MiG
w Czaplinku.

4. Ogłoszono II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 36/2 o pow. 0,1700 ha, zabudowanej
budynkiem gospodarczym (dawny spichlerz na zboże) o pow. 463,10 m2, KW 24054. Cena
wywoławcza 99.900 zł. Cena została obniżona z kwoty 149.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2009 o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu MiG
w Czaplinku.
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5. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Czaplinku przy drodze krajowej nr 20 i jeziorze Drawsko tzw. trójkąt ul. KamiennaZłocieniecka:
§ oznaczonej nr działki 532/7 o pow. 0,1360 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 50.100 zł netto.
§

oznaczonej nr działki 532/8 o pow. 0,2017 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 75.300 zł netto.

§

oznaczonej nr działki 532/14 o pow. 0,2040 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 76.200 zł netto.

§

oznaczonej nr działki 532/15 o pow. 0,1340 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 49.300 zł netto.

§

oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 79.300 zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu MiG
w Czaplinku.
6. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kolejnych działek letniskowych
położonych w miejscowości Machliny, nad jeziorem Machliny Małe:
- działka nr 202/17 o pow. 0,1035 ha, KW 19603. Cena wywoławcza 19.300 zł netto,
- działka nr 202/21 o pow. 0,1940 ha, KW 19603. Cena wywoławcza 37.700 zł netto,
- działka nr 202/25 o pow. 0,1025 ha, KW 19603. Cena wywoławcza 19.900 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2009 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu MiG
w Czaplinku.
7. W dniu 22.07.2009 r. podpisano akty notarialne na:
- zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w miejscowości Prosinko 2 (umowa
przenosząca prawo własności nieruchomości) na kwotę 2.697 zł netto
- zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 26/2
w Czaplinku na kwotę 3.534 zł netto.
- zbycie nieruchomości oznaczonej nr 255 o pow. 0,1231 ha, położonej
w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 32 na kwotę 51.500 zł netto.
8. W dniu 29.07.2009 r. podpisano akt notarialny na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 226
o powierzchni 0,1058 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 29. Na kwotę 41.400,00 zł
netto.
9. W dniu 06.08.2009 r. podpisano akty notarialne na:
- zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sikorskiego 45/25w Czaplinku
na kwotę 10.577 zł netto,
- zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rzeźnickiej 1/1 w Czaplinku
na kwotę 1961,25 zł netto,
10. Podpisano 15 umów na dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta i gminy.
11. Wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe w stosunku do nieruchomości:
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- działka oznaczona nr 24 położona w Kuźnicy Drawskiej,
- działka oznaczona nr 3/1, 429, 430, 431, 432, 433, 434 w Machlinach,
12. Wydano decyzję
w obrębie Piaseczno.

o

rozgraniczeniu

działki

oznaczonej

numerem

86

położonej

13. W związku ze złożonym wnioskiem przez mieszkańców ulicy Tartacznej i ul. Żuławskiej
dotyczącym uciążliwości Zakładu Przemysłu Drzewnego w Czaplinku wystąpiłam po raz drugi
do Dyrektora Zakładu z prośbą o pilne ustosunkowanie się do zarzutów zgłoszonych przez
mieszkańców w związku z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/106/96 z dnia 16.06.1996 r. /Dz. Urz.
Woj. Koszalińskiego Nr 38 z dnia 05.08.1996 r. poz. 111/, w której zapis dla tego terenu brzmi:
„B 42 P – pow. 4,25 ha. Przemysł-tartak. Zrekultywować i zagospodarować zielenią (B 38 ZP)
część działki stanowiącą wysypisko i nieużytek od strony jeziora. W celu zmniejszenia
uciążliwości tartaku dla sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej należy ograniczyć profil produkcji
i zastosować elementy izolujące”.
14. Zamiana działek:
1.1.
Ponownie
wystąpiono
do
właściciela
nieruchomości
położonej
przy
ul. Szczecineckiej z propozycją zamiany w/w nieruchomości na działkę położoną w trójkącie
ul. Kamienna –Złocieniecka lub na dwie działki budowlane na Osiedlu Wiejska.
1.2. W czasie prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Czaplinku przy ul. Komunalnej
przeprowadzonych w latach 1998 – 2000 zajęto powierzchnie 524 m2 z działki nr 204/5
położonej w obr. Niwka stanowiącej własność prywatną. W związku ze złożonym przez
właściciela ww. działki wnioskiem o odszkodowanie zaproponowałam zamianę zajętej
nieruchomości na działkę nr 329 położoną w obr. 02 Czaplinek stanowiącą własności Gminy
Czaplinek. Rozliczenie nastąpi zgodnie z wyceną obu nieruchomości sporządzonych przez
rzeczoznawcę majątkowego i tak:
wartość
działki
zajętej
w
czasie
modernizacji
oczyszczalni
zgodnie
z operatem szacunkowym została ustalona na kwotę 57.900 zł
- wartość działki gminnej ustalona została na kwotę 47.400 zł. do której zostanie doliczony
podatek 22% VAT, co daje kwotę 57.828,00 zł.
14. Pełnomocnik właścicielki lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Długiej 18 złożył wezwanie
przedsądowe do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lokalu położonego w Czaplinku przy
ul. Długiej 18/2 oraz części nieruchomości wspólnej- poprzez:
- przywrócenie pomieszczenia nr 2 do stanu sprzed jego przebudowy, która rozciągnięta została
na obszar nieruchomości wspólnej,
- likwidację wszelkich elementów konstrukcyjnych przebudowanego lokalu (w szczególności
tych, które uniemożliwiają korzystanie z klatki schodowej),
- wykonanie na klatce schodowej schodów stałych prowadzących na strych.
Sprawa jest w trakcie szczegółowej analizy.
15. Podział działki nr 86 położonej w obrębie Piaseczno
Zgodnie z umową zawartą w dniu 19 maja 2009 r. pomiędzy Gmina Czaplinek, a firmą BCGEO
Usługi Geodezyjne Robert Cieślak ze Szczecinka został wykonany wstępny projekt podziału
działki nr 86 obr. Piaseczno. W dniu 29 lipca 2009 r. wydałam postanowienie zatwierdzające
wstępny projekt podziału ww. działki na 16 działek przeznaczonych pod zabudowę budynkami
mieszkalno-pensjonatowymi.
Kolejnym etapem będzie wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości po uprzednim
złożeniu
kompletnej
dokumentacji
geodezyjnej
przez
geodetę.
Zgodnie
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z warunkami umowy prace związane z podziałem nieruchomości powinny być zakończone do 31
sierpnia 2009 r.
Podział działki 86 przeprowadzany jest zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy nr IBP
7331/91/03 z dnia 18 lutego 2004 r.
16. Rozbiórka budynku w Kluczewie.
W związku ze złym stanem technicznym budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr
206 w obr. Kluczewo w dniu 13 lipca 2009 r. przesłałam zgłoszenie rozpoczęcia robót
rozbiórkowych do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z warunkami porozumienia z dnia 15.07.2009r.
przeprowadzi OSP w Kluczewie.
17.Park w Siemczynie
W związku z utratą ważności wyceny na park w Siemczynie, dokonano nowej wyceny, która
wynosi dla dz.Nr 202/2 – 81.186 zł, dla dz.202/3 (hydrofornia) – 2.470 zł.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków obniża się o 50%.
W uzgodnieniu z Komisja Rozwoju Gospodarczego ustalono, że obie działki zostaną sprzedane
w drodze przetargu publicznego.
18. Działki przy ul. Pławieńskiej użytkowane jako ogrody działkowe, zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej Nr z dnia zostaną przekazane na rzecz RODz „Wisienka” w Czaplinku. Gmina
Czaplinek zadeklarowała pomoc w formie dofinansowania zakupu urządzeń służących
doprowadzeniu wody już w 2008r. na kwotę 20.000 zł..
Przeprowadzona przez Gminę analiza i ocena stanu technicznego sieci i urządzeń wodociągowych
w hydroforni wykazała konieczność wymiany sieci od jez. Zawadzkiego i pomp w hydroforni.
Środki zabezpieczone w budżecie tego roku w kwocie 15.000 zł proponuje się zwiększyć
o 10.000 zł i przeznaczyć na wykonanie projektu technicznego przebudowy sieci na terenie RODz
„Wisienka” z uwzględnieniem nowych terenów obecnie użytkowanych przez mieszkańców –
byłych pracowników PGR oraz na zakup dodatkowej pompy do hydroforni RODZ. „Wisienka”.
19.Zmiana granic miasta:
- w dniu 15 lipca br uczestniczyłam w Konferencji w Warszawie nt „Przestrzennego rozwoju
miasta w kontekście rozszerzania granic administracyjnych” zorganizowanej przez związek
Miasta Polskich, w związku z negatywnym zaopiniowaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji niektórych wniosków miast i gmin.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. W okresie między sesyjnym wydałam:
•
18 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
i studium,
•
6 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•
3 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•
1 postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia warunków
zabudowy - NA WNIOSEK STRONY,
•
2 postanowienia nakładające zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek
przedłożenia KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie (dokument niezbędny do wydania
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•
•
•
•

warunków zabudowy w przypadku inwestycji mogącej potencjalnie znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000),
1 decyzje umarzająca postępowanie - NA WNIOSEK STRONY,
1 decyzja przenosząca warunki zabudowy,
8 decyzji ustalających warunki zabudowy,
2 postanowienia zatwierdzające wstępny projekt podziału nieruchomości.

Z ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH:
1. W dniu 15 lipca zakończono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmującego obszary ewidencyjne obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy
i Trzciniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Czaplinek prowadzone są na podstawie uchwały Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007 r., która dotyczyła zmiany w kierunkach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące wyznaczenie obszarów dla realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
i poszerzenia obszarów rozwojowych dla poszczególnych jednostek osadniczych.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniu 10 lipca br. odbyła się dyskusja
publiczna na temat przyjętych rozwiązań w sporządzonym projekcie zmiany studium.
Do dnia 5 sierpnia 2009 r. zainteresowani mogli wnosić uwagi, które zostały przekazane
projektantowi w celu sporządzenia propozycji rozstrzygnięcia.
Do dnia 28 sierpnia 2009 r. przygotowana zostanie kompletna dokumentacja pozwalająca
na uchwalenie zmiany studium.
2. Ze względu na wynik prowadzonego monitoringu w ramach raportu oddziaływania na
środowisko, który wprowadził ograniczenia planowanych terenów pod elektrownie oraz ze
względu na wniosek inwestora, który wniósł o zmodyfikowanie obszarów zainwestowania
umożliwiając efektywniejsze rozmieszczenie poszczególnych wież elektrowni Projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary
ewidencyjne
obrębów:
Pławno,
Psie
Głowy,
Machliny,
Broczyno
i Trzciniec wraz prognozą oddziaływania na środowisko zostanie powtórnie wyłożony do
publicznego wglądu w dniach od 19 sierpnia 2009 r. do 10 września 2009 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
4 września 2009 r. Do dnia 24 września 2009 r. zebrane zostaną uwagi.
W dniu 25 września 2009 r. odbędzie się posiedzenie z udziałem Burmistrza i Komisji
Rozwoju Gospodarczego w sprawie rozpatrzenia wniesionych uwag.
Do dnia 28 września 2009 r. przygotowana zostanie kompletna dokumentacja pozwalająca
na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. W dniu 29 lipca 2009 r. zakończono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu
następujących projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
- Projekt obejmujący teren „Nadbrzeże”, który został sporządzony zgodnie z uchwałą
Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 kwietnia 2007 r.
- Projekt obejmujący teren „Śródmieścia”, który został sporządzony zgodnie z uchwałą
Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 kwietnia 2007 r.
W okresie wyłożenia w dniu 14 lipca 2009 r. przeprowadzono dyskusję publiczną
na temat rozwiązań przyjętych w/w projektach planów.
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Do dnia 12 sierpnia 2009 r zainteresowani mogli wnosić uwagi, które zostały przekazane
projektantowi w celu sporządzenia propozycji rozstrzygnięcia.
Do dnia 5 września 2009 r. przygotowana zostanie kompletna dokumentacja pozwalająca na
uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenów.
4. W dniu 3 sierpnia 2009 r. zakończono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek
dla jej obszaru w granicach administracyjnych gminy Czaplinek z wyłączeniem obszaru obrębów
Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec.
Prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Czaplinek prowadzone są na podstawie uchwały Nr XXXVI/317/09 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 24 lutego 2009 r.. W dniu 3 sierpnia 2009 r. przeprowadzono dyskusję
publiczną na temat przyjętych rozwiązań planistycznych w projekcie zmiany studium. Do dnia 24
sierpnia 2009 r. zainteresowani będą mogli wnosić uwagi. Do dnia 11 września 2009r
przygotowana zostanie kompletna dokumentacja pozwalająca na uchwalenie zmiany studium.
5. W dniach od 31 lipca 2009 r. do 20 sierpnia 2009 r. wyłożony został do publicznego wglądu
sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmujący obszar obrębu „Ostroróg” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu sporządzono zgodnie z uchwałą VIII/65/07 Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w celu uregulowania zapisów dotyczących istniejących funkcji terenu
oraz przeznaczenia nowych terenów pod zainwestowanie i rozwój.
W dniu 14 sierpnia 2009 r. odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami
planistycznymi w w/w projekcie planu. Uwagi będzie można wnosić w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.
Do dnia 21 września 2009 r. przygotowana zostanie kompletna dokumentacja pozwalająca na
uchwalenie miejscowego planu dla obrębu Ostroróg.
6. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek dla
obszaru byłego lotniska w Broczynie został rozesłany do instytucji opiniująco-uzgadniających.
W przypadku uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień wyłożenie projektu do
publicznego wglądu nastąpi w dniach od 12 września 2009 r. do dnia 2 października 2009 r.
Projekt planu został sporządzony zgodnie z uchwałą Nr XXIII/202/08 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 18 kwietnia 2008 r. Przedmiotem planu jest w szczególności przywrócenie
byłej funkcji lotniska do celów turystyczno- rekreacyjno- sportowych, ale także przeznaczenie
części terenów pod lokalizację zabudowy przemysłowej, usługowej mieszkaniowej i związanej
z nimi obiektami infrastruktury technicznej. Planowany termin uchwalenia zmiany planu
określony został na koniec października.

W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Do Gminy Czaplinek wpłynęło 45 wniosków na refundację części kosztów wykonania
przydomowej oczyszczalni ścieków ( Gmina refunduje z GFOŚiGW 50 % kosztów lecz nie
więcej niż 3.500zł.) W chwili obecnej refundację otrzymało 11 osób na łączną kwotę 37 000zł.
W miarę zwiększenia wpływów na GFOŚiGW kolejne osoby będą otrzymywały refundację w br.
i przyszłym roku budżetowym.
2. Kara za praktyki monopolistyczne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Gminę Czaplinek karę w wys. 21 000zł.
uznając, że Gmina Czaplinek nie mogła nakazać firmie świadczącej usługi wywozu n/stałych na

13

terenie Gminy Czaplinek ( w tym przypadku była to firma Remondis ) składowania odpadów
w MPGO Wardyń Górny gdzie m.in. Gmina Czaplinek jest udziałowcem.
Obecnie przygotowywane są dokumenty do złożenia odwołania, gdyż Gmina działa w oparciu
o ustawę z dnia 27 kwietnia 2011r. o odpadach (Dz.U.Nr 62,poz.628)
i programy:
- „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czaplinek na lata 2004-2007 z perspektywą na
lata 2008-2011”,
- „Plan Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Czaplinek na lata 2004-2011”,
a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami, które niestety znajdują się w sprzeczności
z ustawą z dnia 24 lutego 1990r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547; zmiana z 2000 r. Nr
31, poz. 381).
3. Oświetlenie drogowe:
Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców Czaplinka dot. licznych gałęzi drzew, zasłaniających
latarnie na terenie miasta, Gmina Czaplinek wykonała na swój koszt wycinkę gałęzi przy
ul. Wałeckiej, Pławieńskiej (drogi wojewódzkie) i na Osiedlu Wieszczów.
4. Nowa taryfa na ciepło:
Z dniem 01.11.2009r. ZGK w Czaplinnku wprowadza nową taryfę na ciepło. Nowe stawki opłat
wynosić będą:
- stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc - 11 596,11zł/MW netto, obecnie wynosi –
10 300,33zł./MW netto.
- stawka opłaty za ciepło - 45,75zł./ GJ netto. Obecnie wynosi – 40,62zł/GJ netto.
Zmiana taryfy spowodowana jest wzrostem od 01.06.2009r cen gazu o 13,21%, opłaty
przesyłowej o 28,65% i opłaty zmiennej o 7,55%.
5. Budynek mieszkalny ul.Jagiellońska 2
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. decyzją stwierdził, że budynek
mieszkalny położony przy ul. Jagiellońskiej 2 jest w nieodpowiednim stanie technicznym i może
zagrażać życiu, zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu mienia.
Nakazał wykonać:
- remont uszkodzonych nadproży nad oknami od strony podwórka oraz od strony ulicy
Jagiellońskiej w terminie do 31 sierpnia 2009.
- wzmocnienie stropu Kleina nad piwnicą w terminie do 31 sierpnia 2009
- założyć w miejscach pęknięć ścian plomby kontrolne pozwalające na sprawdzenie czy następuje
powiększenie się pęknięć, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
oraz prowadzić dwa razy w miesiącu kontrolę stanu technicznego budynku i założonych plomb
sporządzając odpowiedni protokół. W przypadku postępujących pęknięć bezzwłocznie kopię
protokołu przesłać do w/w inspektoratu.
Wszystkie zalecenia nadzoru budowlanego zostały wykonane. Wartość zadania wyniosła:
30.281,67 zł.
Gmina zleciła wykonanie „Szczegółowej Ekspertyzy Technicznej” budynku Mieszkalnego
Wielorodzinnego Jagiellońska 2 dr inż. Stefanowi Nowaczykowi z Firmy Consulting –
Projektowanie ze Szczecina (koszt ekspertyzy: 18.300 zł -brutto)
Otrzymana Ekspertyza Techniczna składa się z:
1. Danych ogólnych
1.1 Materiały wykorzystane do opracowania.
1.2 Przedmiot opracowania
1.3 Lokalizacja
1.4 Uzbrojenie terenu
1.5 Ochrona konserwatorska
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1.6 Cel i zakres opracowania
2. Opisu stanu istniejącego konstrukcji
2.1 Warunki gruntowe
2.2 Fundamenty
2.3 Ściany
2.4 Stropy
2.5 Więźba dachowa
2.6 Schody
2.7 Elewacje
2.8 Obróbki blacharskie
3. Opisu lokali mieszkaniowych
4. Analizy zakresu przeprowadzonych w ostatnich latach pracach remontowych
5. Analizy stanu konstrukcji
6. Uwag ogólnych
7. Przyczyn powstania wad i usterek
8. Analizy zakresu i możliwości przeprowadzenia remontu i przebudowy
9. Wniosków i zaleceń
10.Załączników:
- Fotografie
- Obliczenia statyczne
- Wypis z dokumentacji archiwalnej
- Rysunki
- Fotografie z przeglądu okresowego
- Opinia geotechniczna
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego ustalono, że do ustalenia opłacalności
wykonania remontu kapitalnego należy wykonać analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. Koszt
analizy szacuje się na 10.000 – 15.000 zł.
6. Samochód specjalny do wywozu nieczystości stałych
Korzystając z pobytu władz gmin partnerskich (Bad Schwartau, Grimmem, Marlow) zwróciliśmy
się do nich z prośbą o pomoc w nabyciu używanego samochodu do wywozu nieczystości stałych,
gdyż nabycie nowego pojazdu w obecnej sytuacji finansowej Gminy jest niemożliwe.
W dniu 03.08.2009r. delegacja z udziałem z-cy Burmistrza, Przewodniczącego Komisji
Problemów społecznych, Dyrektora ZGK i p.Chojeckiego przeprowadziła rozmowy w tym
temacie z burmistrzem miasta partnerskiego Grimmen i dokonała oględzin przedstawionej
propozycji nabycia 10-cioletniej śmieciarki na podwoziu Mercedesa, z 116.671,2 km przebiegu,
której stan techniczny jest dobry, posiada boczny załadunek pojemników oraz pojemność
załadunkową kufra - 20 m3. Strona niemiecka wartość śmieciarki po drobnych naprawach
i sporządzeniu atestu technicznego ustaliła na 13.500 tys. Euro +VAT.
7. Awarie w sieci wod-kan:
Pracownicy ZGK w Czaplinku w dniach:
- 18 lipca br. (Sobota -Dni Czaplinka) usunęli awarię wodociągu w Starym Drawsku na głównym
wodociągu rura PCV Ø160,
- 20 lipca br. wodociągu w Starym Drawsku na innym odcinku wodociągu głównego, również
rura PCV Ø110,
- dwie awarie na początku sierpnia br. na ul. Długosza, gdzie na rurze Ø100 uszkodzony został
kielich (rura stalowa), oraz dwa wycieki ul. Złocieniecka i ul. Długosza na rurze Ø20 (stalowa
ocynk). Największym problemem było ustalenie lokalizacji rury, której nie ma na mapach.
- 6-10.08.09r. w ul. Sikorskiego awaria kołnierza na kolektorze sanitarnym, co spowodowało
wypłukanie pod jezdnia piasku,
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- w ul. Sikorskiego (naprzeciwko nowej księgarni) zapadła się część jezdni (11.07.09) nieszczelna
studnia - wypłukanie piasku.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
1. Bezpieczeństwo publiczne
Aneksem zmieniono porozumienia zawarte w dniu 08.01.2009r pomiędzy Gminą Czaplinek,
a Powiatową Komendą Policji w Drawsku Pomorskim i Wojewódzką Komendą Policji
w Szczecinie w zakresie: zwiększenia o 6.500 zł środków na dodatkowe służby patrolowe
policjantów Komisariatu policji w Czaplinku oraz 3.500 zł na sfinansowanie pobytu 11 osobowej
grupy słuchaczy Szkoły Policyjnej z Piły, która na terenie miasta przebywać będzie kilka dni
w sierpniu br.
2. Koncepcja i harmonogram Monitoringu Miasta
Przygotowywana jest koncepcja wykonania monitoringu miasta przez dwie firmy zajmujące się
instalacją monitoringu wizyjnego w miastach oraz obiektach przemysłowych. Koncepcja ta
będzie opierała się na bezprzewodowej technologii Wi - Fi, która umożliwia przekazanie sygnału
z kamer do centrum nadzoru. Koncepcje zlecono firmie ze Szczecina p. Wegnera i firmie
z Koszalina p. Grzegorza Tuszyńskiego. Obie firmy otrzymały plan miasta Czaplinka
z lokalizacją kamer wynikający z sondy internetowej umieszczonej na naszej stronie internetowej,
oraz lokalizację centrum nadzoru na Policji. Firmy mają przedstawić dokładnie w których
miejscach mogłyby być zamontowane kamery, aby mogły sprawować swoją funkcję oraz
urządzenia nadawczo-odbiorcze poprzez które sygnał z kamer byłby przekazywany do centrum
nadzoru. Czas realizacji wykonania koncepcji około miesiąca.
Po wykonaniu koncepcji będzie wiadomo, gdzie i do których podmiotów prywatnych, wspólnot
mieszkaniowych zwrócić się prośbą o umieszczenie elementów monitoringu na elewacji
budynków lub na dachach.
Koncepcja ukierunkowana jest pod kątem, realizacji I etapu tj. uruchomienia centrum
nadzoru na Komisariacie Policji, oraz zamontowania dwóch kamery monitorujące Rynek,
deptak
i rondo wraz z okolicą.
System monitoringu będzie tak skonfigurowany i zaplanowany, aby można go było
w przyszłości rozbudowywać.
Początkowo planowany jest rejestrator na 16 kamer z możliwością późniejszej rozbudowy
o dodatkowe kamery.
Plan koncepcji będzie również przedstawiał możliwości w przyszłości uruchomienia kamer
w różnych miejscach Czaplinka, dający możliwość podłączania się podmiotów zainteresowanych
monitorowaniem swojego obszaru.
Po przedstawieniu koncepcji i przybliżonych kosztów wykonania inwestycji zostanie wybrana
firma spełniająca nasze oczekiwania.
Zostaną przygotowane pisma do wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli prywatnych
o umieszczenie na ich nieruchomościach instalacji do monitoringu.
W zakresie ochrony p.poż:
1. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono kontrolę gotowości bojowej jednostek OSP
w Broczynie, Siemczynie, Czarnym Wielkim Sikorach i Siemczynie.
2. W miesiącu czerwcu i lipcu przeprowadzono kontrolę stanu sieci hydrantowych na terenie
miasta oraz miejscowości wiejskich.
3. W celu poprawy bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa przedlekarskiego dostosowano system
łączności OSP do ogólnokrajowej informacji o zagrożeniu życia, umożliwiający bezpośrednią
łączność z ratownictwem powietrznym.
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4. Od bieżącego miesiąca OSP jak i PSP decyzją Komendanta Głównego PSP zostały zwolnione
z obowiązku likwidacji gniazd niebezpiecznych owadów. Strażacy zagrożenia takie będą
likwidować jedynie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, tylko
w budynkach
mieszkalnych w miejscach przebywania osób niepełnosprawnych i większych skupiskach dzieci.
5. Zebrano oferty na wykonanie projektu Centrum Ratownictwa Gminnego, postępowanie jednak
zawieszono ze względu na fakt znacznego przewyższenia wartości ofert w stosunku do
zabezpieczonych środków w budżecie Gminy.
W zakresie melioracji:
1. Przystąpiono do przebudowy rurociągu melioracji wodnych w obrębie miejscowości Sikory
2. W miesiącu lipcu przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych na ogólnej
długości 4500mb w obrębach miejscowości Broczyno, Łąka, Niwka, Żerdno, Czarne Małe
i Czarne Wielkie.
W zakresie rolnictwa i spraw wiejskich:
1. Rozpatrzono 19 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew z zadrzewień,
w tym dwa odmownie.
2. Wydano 4 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plany finansowo – rzeczowe sześciu sołectw tj. Byszkowo, Czarne Małe,
Drahimek, Machliny, Prosinko, Trzciniec.
4. W dniu 29 lipca 2009r. w sali wiejskiej w Kluczewie zorganizowano kolejne spotkanie
sołtysów z udziałem Komisji Rolnictwa i Spraw Wiejskich.
Podczas spotkania omówiono między innymi:
− organizację skupu zbóż, Przewodniczący Komisji Rolnictwa przedstawił przebieg wizyty
w firmie Agri Plus w Czarnym Małym związaną z obsługą rolników Gminy Czaplinek,
− organizacja Dożynek Gminnych 2009
− udział w Dożynkach Powiatowych,
− remonty świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic, zatrudnienie świetlicowych,
− wykorzystanie środków sołeckich za I półrocze br,
− wyjazd na XXII Targi Rolne AGRO POMERANIA do Barzkowic.
Przedstawiono sołtysom wykaz jednostek skupujących zboża oraz podano obowiązujące ceny
zbóż. W Gminie Czaplinek skup zbóż prowadzą :
Spółka AGROL Byszkowo – ceny na dzień 13 sierpnia 2009r
− jęczmień – 300,00zł/t,
− pszenżyto – 300,00 zł/t,
− pszenica - 380,00 zł/t,
− żyto – 270,00 zł/t,
AGRI PLUS Sp. z o.o Poznań, magazyn w Czarnym Małym - ceny na dzień 13 -08- 2009r.
− jęczmień – 320,00 zł/t,
− pszenżyto – 340,00 zł/t,
− pszenica - 400,00 zł/t,
− żyto – 300,00 zł/t.
Sołtysi podjęli protest z powodu braku w gminie Czaplinek, specjalisty Zachodniopomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz niskich cen skupu zbóż.
Poinformowano sołtysów, że Gmina Czaplinek organizuje 12 września br. wyjazd dla rolników
i osób zainteresowanych branżą rolną, na XXII Targi Rolne AGRO POMERANIA do
Barzkowic.
5. Spis rolny.
W 2010 r w całym kraju zostanie przeprowadzony przez Główny Urząd Statystyczny spis rolny.
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Po raz pierwszy nie będzie papierowych ankiet do wypełnienia. Zastąpią je formularze
elektroniczne. Informacje od rolników będą zbierane na trzy sposoby:
− poprzez tzw. samospis internetowy,
− wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera,
− bezpośrednia wizyta rachmistrza spisowego w gospodarstwie.
Zadania gmin związane z realizacją spisu rolnego obejmować będą zarówno zadania należące do
kompetencji organów gminy (obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic
i nieruchomości), jak i zadania z zakresu administracji rządowej, zlecane ustawą o powszechnym
spisie rolnym (m.in. aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych, zapewnienie funkcjonowania
gminnych biur spisowych, delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych i na
szkolenia organizowane przez urzędy statystyczne, nabór kandydatów na rachmistrzów).
W zakresie oświaty:
1. Awans zawodowy nauczycieli
W bieżącym roku dwóch nauczycieli Gimnazjum i trzech Szkoły Podstawowej w Czaplinku
przystąpiło do egzaminu na awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Aby zostać nauczycielem mianowanym nauczyciel musi m.in. odbyć staż w szkole
w której pracuje. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego staż
trwa 2 lata i 9 miesięcy zgodnie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (Dz.U. 2006 Nr. 97. poz.674 z późn. zm.).Oprócz tego nauczyciel musi posiadać
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
7 sierpnia 2009r. P.Urszula Tokarz, P.Dorota Karolczuk, P.Elżbieta Czubernat, P.Piotr
Kibitlewski i Ks.Jarosław Kobiałka złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali z rąk Burmistrza akty
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Stypendia / zasiłki szkolne na rok szkolny 2009/2010
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku
życia.
W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup
podręczników czy przyborów szkolnych.
Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły, pracownika socjalnego.
Uczniowi może być przyznana pomoc:
stypendium szkolne,
zasiłek szkolny.
Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:
- złożenie wniosku w UMiG,
- udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj.
351,00 zł netto na osobę miesięcznie,
- zamieszkanie na terenie gminy Czaplinek.
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.
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Stypendium /zasiłek nie przysługuje uczniom klas zerowych. W roku szkolnym 2008/2009
w okresie od 1 września 2008 do 19 czerwca 2009 ze stypendium skorzystało około 460 uczniów,
którym wypłacono łącznie 273.400,00 zł.
Z zasiłku szkolnego, w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną z powodu
zdarzenia losowego, w tym roku szkolnym skorzystały 3 osoby, które otrzymały po 320,00
złotych.
3.Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
Biorąc pod uwagę, że coraz więcej ludzi, chce podjąć pracę, oraz, że opieka nad dzieckiem przez
osoby prywatne jest bardzo droga (600-800 złotych) w uzgodnieniu z Komisją Rozwoju
Gospodarczego, Dyrektorem szkoły podstawowej p.A.Fudałą uzgodniono,że w szkole
Podstawowej zostanie z dniem 1 września br. utworzeny oddział przedszkolny, pięciogodzinny
dla dojeżdżających dzieci 6-letnich.
Dla dzieci udostępniona została sala na bloku sportowym tzw. „mała salka” do zajęć
korekcyjnych. Sala została odświeżona. Organizacją oddziału zajęła się Dyrektor Przedszkola
w Czaplinku p. Maria Góra.
Rok szkolny
Liczba dzieci w Przedszkolu Liczba dzieci w Przedszkolu
w Czaplinku
w Broczynie
2005/2006
195
45
2006/2007
175
48
2007/2008
189
49
2008/2009
221
49
2009/2010
211
46
W tabeli przedstawiono dla porównania liczbę dzieci w Przedszkolu. W roku szkolnym liczba
dzieci była wyższa od liczby na rok szkolny 2009/2010. W poprzednim roku szkolnym liczba
dzieci w oddziałach była wysoka i oscylowała w granicach 27-28 dzieci w grupie (wg
wytycznych Burmistrza Miasta i Gminy do arkuszy organizacyjnych powinno być 25). W tym
roku dzieci sześcioletnie będą w grupach liczących 19,21,25 osób.
Kolejnym argumentem przemawiającym za nowo tworzonym oddziałem w Szkole
Podstawowej jest to, że w Przedszkolu jest za mało sal, a jedna z nich jest za mała, żeby zmieścić
nawet 25 dzieci. Maksymalnie w tej Sali może być 20 przedszkolaków.
Na dzień dzisiejszy w Przedszkolu w Czaplinku utworzonych zostało 9 oddziałów
i zostało przyjętych 211 dzieci:
sześciolatki
pięciolatki
czterolatki
trzylatki

65
48;
47;
36;

dwuipółlatki
Razem

15.
211

4. Projekt „Moje gimnazjum – moja szansa”
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkursem w ramach
Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Kuratorium Oświaty w Szczecinie zainicjowało Projekt edukacyjny poświęcony uczniom
Gimnazjum z terenów wiejskich i małych miast. Gmina Czaplinek zgłosiła swój udział
w programie.
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Program zakłada wprowadzenie systemu zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych
skierowany do uczniów obecnych klas I gimnazjów z obszarów wiejskich i małych miast, które
osiągają najniższe wyniki w egzaminach gimnazjalnych w części matematyczno - przyrodniczej
W czerwcu br. Kuratorium Oświaty złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Moje
gimnazjum – moja szansa” w ramach konkursu 1/9.1.2/09 Priorytet IX POKL, który przeszedł
pozytywnie procedurę oceny formalnej, i tym samym został zakwalifikowany do oceny
merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, której posiedzenie rozpoczęto
w dniu 17 lipca 2009 r. Termin na dokonanie oceny merytorycznej wynosi do 20 dni roboczych
od daty rozpoczęcia prac przez Komisję i może ulec zmianie w związku z dużą ilością wniosków.
5. Wypoczynek dla dzieci ze wsi
W terminie od 20 lipca do 3 sierpnia 2009 roku w Murzasichle Gmina Poronin Powiat Tatrzański
odpoczywało 19 dzieci z rodzin najuboższych z terenu Gminy Czaplinek. Wypoczynek letni
organizowany i finansowany był przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zapisy na wyjazd prowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku.
W wyjeździe brały dzieci z następujących miejscowości Gminy Czaplinek:
-Rzepowo – 5 osób,
- Psie Głowy – 2 osoby,
- Miłkowo – 3 osoby,
- Prosinko – 4 osoby,
- Machiny – 1 osoba,
- Czarne Wielki – 2 osoby,
- Piaseczno – 2 osoby.
6. Wypoczynek dzieci z Polski na terenie Gminy Czaplinek
W sezonie letnim 2009 do dnia 12 sierpnia z gościnności ośrodków wypoczynkowych i szkół
korzystały dzieci z całej Polski.
-OW Drawtur gościł: 30 osób z Trzebieży;
55 – Pogoń Szczecin;
30 - Arkonia Szczecin;
18 – Obóz Sportowy Lech Czaplinek;
53 – z Kołobrzegu;
55 – z Radomia i okolic;
40 – Pogoń Szczecin;
- Zespół Szkół Ponagimnazjalnych: 20 dzieci z Niemiec – wymiana międzynarodowa oraz 20
dzieci z Łodzi;
- OW Kusy Dwór gościł: 73 ze Szczecina;
31 – Śląsk;
280 z Łodzi w kilku turnusach;
433 z całej Polski w kilku turnusach;
-OW Aquarius gościł 70 dzieci ze Świnoujścia;
-Szkoła Podstawowa w Czaplinku gościła 66 dzieci ze Słupska;
-OW Omega gościł 74 dzieci z Ostrowa Wielkopolskiego;
7. Obóz w Psie Głowach
W dniach 1 – 17 lipca br w Psich Głowach k. Czaplinka Księża Salezjanie z Czaplinka
zorganizowali. obóz harcerski pod nazwą „Campo Don Bosco” (Obóz Księdza Bosko) w ramach
struktur Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).
Komendantem obozu był ks. hm. Kazimierz Chudzicki SDB – proboszcz parafii pw. Świętej
Trójcy w Czaplinku, który od lat pełni ważne funkcje duszpasterskie w ZHR.
Obóz był podzielony na 6 podobozów: dwa dla harcerek i cztery dla harcerzy.
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W każdym podobozie był inny program i nawiązujący do historii: średniowieczne damy,
rycerstwo, i nawiązujący do życia indian, a także program uczący budowania państwa
demokratycznego (z poznawania struktur, wyborami), itp.
Harcerze i harcerki w czasie obozu zwiedzili Czaplinek (w tym kościoły zabytkowe,
Sławogrod, Izbę Muzealną), Stare Drawsko z Zamkiem Drahimskim, a niektórzy Kołobrzeg.
Uczestniczyli na nowoczesnej hali sportowej w Czaplinku w Olimpiadzie Sportowej, a na
czaplineckim deptaku zorganizowali Festiwal Piosenki Harcerskiej.
Obóz gościł misjonarzy z Mauritiusa i Kuby.
Program obozu został zrealizowany przy pomocy Gminy, Izby Muzealnej, CzOKSiR
(nagłośnienie i hala sportowa), Nadleśniczego z Czaplinka (drewno). Pomocą również służyło
wiele osób prywatnych.
8. Organizacja wypoczynku na terenie przekazanym w 1998r. w zarząd Komendzie Hufca
ZHP Połczyn Zdrój, a obecnie będącej w zarządzie Komendy Hufca ZHP
w Czaplinku:
W związku z zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego „Bezpieczne wakacje 2009” dla
organów wojewódzkiej administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji
działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji 2009 roku
w województwie zachodniopomorskim z dnia 5 maja 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy
Czaplinek pismem z dnia 23 czerwca br wystąpiła do:
1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
2. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
3. Komendy Powiatowej Policji,
4. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
5. Straży Miejskiej,
6. Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty,
z prośbą o informacje dotyczące obiektów na terenie Suliborza należącym do Komendy Hufca
ZHP w Czaplinku (Nr działek 4/6, 4/10 Obręb Sulibórz), w których organizowany jest
wypoczynek letni:
1) ocena stanu technicznego obiektów (domki drewniane, kuchnia itp.);
2) wyposażenie socjalno – bytowego;
3) zabezpieczenia ppoż;
4) stan sanitarno – higienicznego urządzeń (wywóz nieczystości, odpadów);
5) wyposażenie w urządzenia oraz ich sprawność i legalizacja;
6) organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego dla użytkowników przebywających w tym obiekcie;
7) stan wody spożywanej w obiektach.
Do dnia 12 sierpnia otrzymano odpowiedź z Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej
oraz od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że nie przeprowadzano w obiektach w
Suliborze czynności kontrolnych w związku z brakiem zgłoszenia organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży

9. Projekt „Radosna szkoła”
Celem Rządowego programu jest pomoc finansowa dla organów prowadzących w przygotowaniu
szkół do rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie zgodnie
z ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.
Program będzie realizowany w latach 2009-2014. Koszt całego programu wynosi 2.438.000,00
tysięcy złotych z czego 1.287.000,00 tysięcy złotych pochodzić będzie z budżetu państwa,
a 1.160.000,00 tysięcy złotych stanowić będzie wkład własny organów prowadzących.
Organy prowadzące ubiegające się o wsparcie finansowe muszą zapewnić wkład własny
z przeznaczeniem na realizacje programu.
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W ramach programu dla organów prowadzących szkoły przewidziane jest wsparcie
finansowe ze środków budżetu państwa z przeznaczenie na zakup, albo zwrot kosztów zakupu
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – w wysokości 100% kwoty wsparcia
finansowego wnioskowanej przez organ prowadzący i pokrycie części kosztów utworzenia lub
modernizacji szkolnych placów zabaw – w wysokości 50% kosztów.
W zależności od liczby uczniów klas I-III szkół podstawowych zakłada się przekazanie
organom prowadzącym wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację dwóch rodzajów
szkolnych placów zabaw:
1. małego placu zabaw o powierzchni około 240 m2 w szkołach, do których uczęszcza do 69
uczniów (stan na 30.09.2008 rok)
2. dużego placu zabaw o powierzchni 500 m2 w szkołach, do których uczęszcza 70 uczniów
i więcej.
Szkołom, w których liczba uczniów w klasach I-III wynosi:
1. do 69 uczniów – udziela się wsparcia finansowego w maksymalnej wysokości 6.000,00
złotych (100%) z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw oraz
w maksymalnej wysokości do 63.850,00 złotych (50%) z przeznaczeniem na szkolny plac
zabaw (mały plac zabaw);
2. 70 uczniów lub więcej - udziela się wsparcia finansowego w maksymalnej wysokości
12.000,00 złotych (100%) z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw
oraz w maksymalnej wysokości do 115.450,00 złotych (50%) z przeznaczeniem
na szkolny plac zabaw (duży plac zabaw)l;
3. szkoły, w których liczba uczniów w klasach I-III wynosi 70 i więcej, które nie dysponują
terenem na utworzenie placu zabaw mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości
18.000,00 złotych (100%) i wsparcie na utworzenie lub modernizację małego placu
zabaw.
W terminie do 12 sierpnia br. żadna z naszych szkół nie zwróciła się z wnioskiem o pomoc
w organizowaniu zaplecza w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczynania spełniania
obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak dzieci
sześcioletnich w szkołach podstawowych oraz w przypadku Szkoły w Broczynie brak zaplecza
lokalowego. Gdyby został adoptowany strych w Szkole Podstawowej w Broczynie wówczas
dopiero będzie możliwe przystąpienie Szkoły do projektu.

10. Problem hydrantów w Gimnazjum
W związku z decyzją z dnia 11 kwietnia 2008 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Drawsku Pomorskim o nakazie wyposażenia budynku Gimnazjum w Czaplinku
w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym zwanych „hydrantem 25” zabezpieczających
budynek, w dniu 2 kwietnia 2009 złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2009 z tytułu
dofinansowania remontów bieżących pn.„Wyposażenie budynku Gimnazjum w Czaplinku
w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym zwanym „hydrantem 25” zabezpieczających
budynek na kwotę 60.000,00 zł. w tym wnioskowana kwota dofinansowania 30.000,00 złotych.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku w dniu 5 czerwca br. Gmina otrzymała informację
o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 złotych.
Ogłoszono przetarg na roboty, który wygrała firma z Wałcza: Instal s.c Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Bożena, Władysław i Maciej Sałyga na kwotę 25.127,47. Termin
rozpoczęcia prac zaplanowano na 12 sierpnia br, zakończenie na 25 sierpnia br.
11. Dowożenie dzieci w wieku 3-5 lat do Przedszkoli w Czaplinku i Broczynie
Gmina Czaplinek mając na uwadze trudną sytuację finansową rodzin oraz znaczne odległości do
przedszkoli z dniem 1 września 2009r. zamierza objąć dowożeniem również dzieci przedszkolne
w wieku 3-5 lat.
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Ponieważ dowóz dzieci w wieku 3-5 lat nie jest obowiązkiem gminy każdy rodzic chcący
skorzystać z transportu finansowanego przez gminę musi do dnia 28 sierpnia br. złożyć
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku wniosek o bezpłatny dowóz wraz z oświadczeniem, że
będzie sprawował opiekę nad swoim dzieckiem podczas przewozu.
Wniosek powinien również zawierać imię, nazwisko, wiek dziecka oraz zobowiązanie
o powiadomieniu Burmistrza Miasta i Gminy w Czaplinku w przypadku rezygnacji dziecka
z dowozu.
12. Spotkanie z Dyrektorami Szkół i Przedszkola
Dnia 7 sierpnia 2009r. podczas spotkania z Dyrektorami szkół gminnych i przedszkola
omówiłam najważniejsze zadań związane z przygotowaniem placówek do rozpoczęcia roku
szkolnego.
W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. 2 lipca 2009 r. zakończył się kurs na stopnie młodszego ratownika i ratownika wodnego
WOPR zorganizowany przez WOPR Szczecin.
2. W dniu 12 lipca br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się koncert
organowy w wykonaniu Jadwigi Zieniewicz oraz Roberta Kaczorowskiego. Dofinansowany
on został z projektu „Promocja Miasta i Gminy Czaplinek” w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
3. W dniach 17-19 lipca br. zorganizowano obchody Dni Czaplinka. Tegoroczny program
obchodów obfitował w wiele ciekawych i atrakcyjnych wydarzeń, a było to możliwe dzięki
pozyskaniu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego:
- 17 lipca br. w CZOKSiR odbyło się spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego z Bad
Schwartau. Podczas spotkania wystąpił chór z miasta partnerskiego pn. Kina’s Singers.
- 18 lipca br. w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego odbyło się polskoniemieckie seminarium nt. „Możliwości finansowania działań z zakresu współpracy
transgranicznej w obszarze rozwoju lokalnego”.
- 18 lipca br. odbyło się I Spotkanie Miłośników Nordic Walking z udziałem dużej grupy
mieszkańców miasta i z Siemczyna.
- 18 lipca br. Stowarzyszenie Lotnicze w Czaplinku z sołtysem, rada sołecką, OSP
i mieszkańcami Broczyna przy wsparciu finansowym Gminy zorganizowali I Festyn Lotniczy.
W pokazach mogliśmy podziwiać samoloty: Zodiak, Euro-Fox, Star, Ekstra 200, An-2
Przed koncertem gwiazdy w amfiteatrze
Najwierniejszych Turystów Gminy Czaplinek:
•
•
•

18.07.09r.

wręczono

wyróżnienia

dla

P.Barbarze i Jackowi Dudka, mieszkańcom Bielska Białej, którzy do Czaplinka
przyjeżdżają od 1981r. Swoją historię z naszym terenem rozpoczęli 28 lat temu
w miejscowości Pławno, obecnie od paru lat zatrzymują się w Psie Głowach.
P.Marzennie Kicińskiej pochodzącej z Poznania, która do Czaplinka przyjeżdża
od 35 lat, podczas swojego pobytu przebywa w Czaplinku u cioci.
P.Andrzejowi Wąż pochodzącemu z Poznania. Jego przygoda z Czaplinkiem
rozpoczęła się 6 lat temu, a ulubionym miejscem jest miejscowość Żelisławie.

Rozstrzygnięto także konkurs na LOGO i Hasło Gminy Czaplinek.
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Wyróżnienia otrzymali: Aleksander Bąk z Poznania, Agata Derewniuk z Sosnowca, Marcin
Tomczak z Czaplinka oraz Andrzej Dąbrowski z Broczyna. Natomiast wyróżnienia za Hasło
otrzymali: Krzysztof Wanke z Opola oraz Marek Wójtowicz
z Lublina.
Dodatkową niespodzianką dla laureatów konkursu był ufundowany przez gestorów branży
turystycznej weekendowy pobyt dla dwóch osób w następujących ośrodkach: Hotel Elekt
w Czaplinku, Ośrodek Wypoczynkowy Kusy Dwór, Ośrodek Wypoczynkowy Camping
WAJK, Zajazd Machliny, Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Kaleńsko, Pałac w Siemczynie.
Występ Maryli Rodowicz pomimo nie sprzyjającej aury pogodowej zgromadził w amfiteatrze
ponad 5 .000 ludzi, trochę mniej zostało na drugi koncert zespołu ANIMA.
- 18.07.09r. odbył się kolejny Turniej DART w Czaplinku z okazji Dni Czaplinka,
zorganizowany przy wsparciu Gminy przez Klub DART Czaplinek,
- 19 lipca br. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie przy finansowym wsparciu Gminy zorganizowało
otwarte regaty na Jeziorze Drawsko w klasie Omega, Kadet i łodzi kabinowych.
- 19 lipca br. w amfiteatrze wystąpił zespół PECTUS.

4. W dniach 25-26 lipca 2009 r. Gmina zorganizowała kolejne spotkanie z muzyką poważną
z cyklu "Letni sezon muzyczny w Gminie Czaplinek".
- 25 lipca 2009 r. w Pałacu w Siemczynie wystąpił Zespół Kameralny Filharmonii
Koszalińskiej CAMERATA POMERANIA, który przedstawił repertuar z muzyką
operetkową, filmową, musicalową i biesiadną.
- Natomiast 26 lipca 2009 r. na rynku w Czaplinku zaprezentował się Zespół Kameralny
Filharmonii Koszalińskiej CAMERATA POMERANIA, który przedstawił repertuar
z muzyką operetkową, filmową, musicalową i biesiadną.
5.W dniach 8-9 sierpnia br. podczas już trzeciej edycji „Święta Wody i Ryby” mieszkańcy
i turyści mieli okazję podziwiać zawody wędkarskie, regaty oraz posłuchać koncertów zespołów
szantowych „Kochankowie Sally Brown” oraz „Dobra Gramy”.
Organizatorem „Święta Wody i Ryby” była Gmina Czaplinek w ramach środków pozyskanych
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PZW Koło w Czaplinku, Bractwo Żeglarskie oraz
CZOKSiR.
Podczas święta odbyły się:
- 8.08.09 I Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Wędkarskie - „I Festiwal Wędkarski w
Czaplinku ”, którym wzięło udział 69 zawodników z kraju i z zagranicy.
- 8-9.08.09 Otwarte Regaty Żeglarskie o puchar Jez.Drawsko w klasach Omega, Kadet, jachtów
kabinowych-1, T-2,
6. 21 lipca 2009 r. Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
dokonało
kontroli
kąpielisk
miejskich
w
Czaplinku
nad
jez.
Drawsko
i Czaplino. Kąpieliska te nie wzbudzają zastrzeżeń i spełniają wszystkie wymogi zawarte
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Zastrzeżenia wniesiono tylko do
organizacji pracy ratowników nad jez.Czaplino.
7. W dniu 28 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Czarnem Wielkim odbyło się kolejne spotkanie
dotyczące przygotowywanego z Gminą Połczyn Zdrój i Barwice projektu pn. "Polodowcowa
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Kraina Drawy i Dębnicy". Głównym celem spotkania było przedstawienie i wybór koncepcji
znaku graficznego (logotypu) opracowanego przez Konsorcjum Doradcze ProLandia do
opracowywanej „Strategii rozwoju produktu turystycznego”.
8. W dniu 06.08.2009 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne
w sprawie "Strategii Promocji Rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek na lata 2009-2015". Podczas
spotkania przedstawiciele firmy GOS Polska Sp. z o.o., odpowiedzialnej za realizację zlecenia,
zaprezentowali proponowaną koncepcję promocji, w tym: wybrane kluczowe cechy i wartości
marki Czaplinek, logo i hasło, Unikalną Cechę Gminy oraz stworzone na ich bazie produkty
markowe gminy Czaplinek.
9. W dniach 8-9 sierpnia 2009r. w Złocieńcu odbyły się XI Zachodniopomorskie Targi
Wystawiennicze - ZŁOCIENIEC 2009”. Gminę Czaplinek reprezentowała Pani Helena Brożek ze
stoiskiem rękodzielnictwa oraz Pan Konrad Fujarski z miodami drahimskimi.
10. Strefa ciszy na Jeziorze Drawsko
Po przesłaniu uchwały Nr XXXVIII/333/09 Rady Miejskiej w Czaplinku w dniu 30 kwietnia do
Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano następujące opinie:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że stoi na stanowisku
pozostawienia zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na jeziorze
Drawsko. Należałoby jedynie rozpatrzeć ewentualne wprowadzenie zapisów umożliwiających
korzystanie z silników spalinowych o mocy nie przekraczającej 5-7 kW. Jednakże ze względu na
stopień skomplikowania sprawy wniosek Rady Miejskiej został przedłożony na posiedzeniu
Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w dniu 29 czerwca 2009 r.
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody negatywnie zaopiniowała wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Czaplinek o zmianę rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego podejmując
w w/w sprawie uchwałę Nr 4/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
Przygotowano projekt uchwały pod obrady Sesji uwzględniający powyższe opinie.
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku w okresie od stycznia
do sierpnia 2009r przyjęła 52 wnioski, a w okresie międzysesyjnym 11 wniosków dotyczących
objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu i ustaliła sposoby dalszego
postępowania w poszczególnych przypadkach.
Członkowie Komisji wzywali osoby uzależnione od alkoholu, bądź zagrożone chorobą
alkoholową na posiedzenia, podczas których prowadzone były rozmowy mające na celu
motywowanie do podjęcia terapii odwykowej, a także informowano o możliwościach leczenia
uzależnienia.
Wobec 2 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec uzależnionego
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 3 sprawy
tego typu są w przygotowaniu.
5 osób skierowano na badanie do biegłego celem sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu.
4 osoby dobrowolnie wyraziły zgodę na zastosowanie leczenia. Pozostałe osoby zobowiązały się
do regularnych spotkań z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, oraz do uczestnictwa
w spotkaniach Grupy Wsparcia.
Z informacji uzyskanych od terapeuty wynika, iż w okresie od kwietnia do lipca br. z pomocy
terapeutycznej w kontakcie indywidualnym skorzystały 74 osoby (w tym 7 współuzależnionych).
Ponadto Członkowie Komisji wraz z pracownikiem socjalnym przeprowadzili rozmowy
z 7 uzależnionymi oraz członkami rodzin w ich środowisku domowym.
Podkomisja ds. kontroli placówek handlowych i gastronomicznych dokonała 25-ciu kontroli
placówek zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Gminy. Celem
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przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów
regulujących obrót wyrobami alkoholowymi w jednostkach sprzedaży detalicznej
i punktach gastronomicznych.
Podczas kontroli w punktach sprzedaży detalicznej nie stwierdzono konsumpcji napojów
alkoholowych w miejscu lub w obrębie miejsca ich sprzedaży.
Na wniosek Prokuratora jedna koncesja została cofnięta ze względu na nieprzestrzeganie
przepisów wynikających z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu
Alkoholizmowi dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych osobom nieletnim.
Ze środków finansowych, którymi dysponuje komisja dofinansowano wyjazdy i imprezy
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na dzień dzisiejszy Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku udzieliła wsparcia finansowego na
kwotę około: 10.070 zł.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W związku z podjętą Uchwałą Nr XL/344/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, Komisje Mieszkaniowe w dniach 23 czerwca oraz 14 lipca br.
przystąpiły do ponownego rozpatrzenia wniosków o przydział mieszkania komunalnego.
Podanie nowej listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego do publicznej
wiadomości nastąpi po opublikowania w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
1. W br. Gmina Czaplinka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 4 wnioski dotyczące nowych produktów turystycznych
i edukacji ekologicznej. Wszystkie projekty zostały pozytywnie ocenione przez Zarząd
WFOŚIGW i otrzymały dotację na łączną kwotę 43.205,00 zł.
Dotychczas zrealizowany i rozliczony został projekt:
1/.
„NA
SZLAKU
OSOBLIWOŚCI
PRZYRODNICZYCH
POJEZIERZA
DRAWSKIEGO”
W ramach projektu oznakowano cztery trasy rowerowe o łącznej długości 171,5 km, wydano
1000 egzemplarzy przewodników rowerowych z mapą Gminy Czaplinek, wykonano cztery
tabliczki – drogowskazy rozpoczęcie tras rowerowych, które zamontowane są na latarniach na
Rynku.
Partnerem Gminy przy realizacji projektu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.
Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego przygotowała zinwenaryzowała pod katem osobliwości
przyrodniczych szlaki rowerowe.
Ogólna wartość projektu: 28.464,00 zł. Otrzymana dotacja: 10.100,00 zł
W trakcie realizacji:
2/. „WIOSENNE I JESIENNE PORZĄDKOWANIE RZEKI DRAWY” skutecznym
narzędziem promocyjno – edukacyjnym.
Projekt dotyczy przeprowadzenia dwóch akcji ekologicznych polegających na usunięciu śmieci
z Drawy przed i po sezonie turystycznym, na 28 km odcinku leżącym w obrębie Gminy Czaplinek
i Złocieniec: od jeziora Drawsko, tereny przyległe do Wyspy Bielawy poprzez miejscowości
Rzepowo, Głęboczek, jezioro Krosino, Budowo do Złocieńca.
Pierwsza akcja przeprowadzona została 16 maja, druga – jesienna edycja zorganizowana zostanie
5,6 września br.
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Akcja już po raz trzeci wpierana jest finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ogólna wartość projektu: 14.870,00 zł. Otrzymana dotacja:
6.600,00 zł
3/. ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA KUKÓWKA
W ramach projektu na terenie Gminy, w Sołectwie Czarne Wielkie powstanie nowy produkt
turystyczny – ścieżka przyrodnicza, której charakterystycznym elementem jest najwyższe
wzniesienie Kukówka. Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- przygotowanie miejsca postoju przy cmentarzu,
- wykonanie, ustawienie sześciu tablic edukacyjno – informacyjnych, oznakowania trasy,
2 stojaków na rowery, 2 ławek, 2 koszy na śmieci, zadaszonej wiaty rekreacyjnej,
- 2 tys. egzemplarzy folderu edukacyjno – informacyjnego o ścieżce przyrodniczej Kukówka.
Partnerem Gminy Czaplinek przy realizacji projektu jest Nadleśnictwo Czaplinek, które oprócz
pomocy merytorycznej przy opracowaniu tekstu do tablic edukacyjnych dot. roślinności
zadeklarowało pomoc przy odkrzaczeniu, uporządkowaniu przebiegu ścieżki.
Ogólna wartość projektu: 25. 700,00. Otrzymana dotacja: 14.600,00, w tym 2.000,00 zł
ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.
4/. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA NAD JEZIOREM CZAPLINO
Projekt dotyczy utworzenia w Czaplinku nad jeziorem Czaplino, w miejscu zlikwidowanego
placu zabaw, nowego produktu edukacyjno – rekreacyjnego. W ramach projektu zostaną
wykonane nstp. elementy i urządzenia:
- Tablica informacyjno – edukacyjna z mapą batymetryczną jeziora Czaplino i opisem
jeziora,
1 sztuka Wymiary: 1,2 x 1,5 m. Stelaż drewniany zadaszony dwustronnie, tablice
tematyczna wykonana w technice
- Fotopstryk - tablica edukacyjna pn. „ Dno jeziora Czaplino”, 1 sztuka
Celem zabawy edukacyjnej jest przekazanie informacji na temat tego co znajduje się na dnie
jeziora. Na tablicy namalowane zostanie dno jeziora Czaplino z zaprezentowany świat roślin
i zwierząt tam występujących. W sylwetkach gatunków wycięte będą otwory, w których
uczestnicy zabawy edukacyjnej umieszczą swoje twarze, aby wykonać zdjęcie upamiętniające
spotkanie z przyrodą. Otwory będą zasuwane od tylnej strony właściwym fragmentem sylwetki
danego zwierzęcia lub pokroju rośliny – w przypadku podejścia mniej licznej grupy do zadania.
Gatunki będą rozmieszczone w trzech rzędach ( dla osób kucających, stojących i stojących na
podestach). Wymiary: 3 x 2,1 m
- Domek ryb – element obrotowy, 1 sztuka
„Domek ryb” jest elementem rekreacyjno – edukacyjnym. Konstrukcja domku symbolizować
będzie jezioro. Dolne partie domku to dno jeziora z wyeksponowanym światem roślinnym
i zwierzęcym, górna część domku to wszystko co znajduje się na i nad powierzchnią jeziora
Wymiary:200x130 cm
- Tablica edukacyjna pn. „ Mięczaki”, 1 sztuka
Na dużej planszy o niebieskim tle namalowane zostaną różne gatunki mięczaków
zamieszkujących wody jeziora Czaplino. Zadanie polega na rozpoznaniu i nazwaniu gatunków.
Ułatwieniem zadania są wiszące pod planszą tabliczki z nazwami poszczególnych mięczaków.
Należy je dopasować dzięki otworkom w tabliczkach rozmieszczonym tak samo jak wystające
kołeczki pod rysunkami gatunków. Wymiary: 100x130cm
- Ryby na sprężynie, 4 sztuki
Element rekreacyjno – edukacyjny tzw. bujak sprężynowy. Każdy z nich wykonany będzie
w kształcie innego gatunku ryb, najczęściej występujących w jeziorze Czaplino.
Wymiary: 80x80cm - elementy rekreacyjno – sprawnościowy dla dzieci od lat 4 do 10.
- Równoważnia, 1 sztuka
Element rekreacyjno – edukacyjny. Na zakończeniach równoważni umieszczone będą sylwetki
ptaków wodnych najczęściej występujących na jeziorze Czaplino. Wymiary: 250x80cm
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- Ławki, 2 sztuki - wymiary: 185x38x40cm
- Kosze na śmieci, 2 sztuki. Wymiary: 40x40x120cm – pojemność 160 l
- Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjnej, 1 sztuka
Projekt zakłada również wydanie 1.tys egzemplarzy folderu edukacyjno – promocyjnego na temat
powstałej ścieżki. Ogólna wartość: 28.610,00 zł. Otrzymana dotacja: 13.905,00 zł
2. PROJEKT PN. „ OGRÓDKI MUZYCZNE Z FILHARMONIĄ”
Podpisano umowę z Fundacją Wspomagania Wsi, która w ramach programu „ Kultura Bliska”
udzieliła Gminie dotacji w wysokości 10.000,00 zł na organizację latem w 2010 roku cyklu
koncertów muzyki poważnej.
3. PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
W czerwcu br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po podpisaniu umowy z Polsko
– Amerykańską Fundacją Wolności, ogłosiło nabór wniosków do Programu Rozwoju Bibliotek,
którego głównym celem jest wzmocnienie całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska,
stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami
i bibliotekarzami.
Do programu mogły przystąpić biblioteki publiczne ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich
gmin wiejsko – miejskich oraz gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców. Ponieważ czaplinecka
biblioteka nie posiada swojej filii nie mogła w projekcie być biblioteką wiodącą tylko biblioteką
partnerską. Rolę partnera wiodącego przyjęła biblioteka w Złocieńcu, a partnerami stały się
biblioteki w Czaplinku, Ostrowicach i Wierzchowie.
12 czerwca br. została podpisana umowa w ramach której biblioteka w Czaplinku otrzyma
zestaw komputerowy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne o wartości ok. 10.000 zł
oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa bibliotekarzy i pracowników merytorycznych
biblioteki
w specjalistycznym cyklu szkoleniowym.
W 2010 roku zostanie rozpisany kolejny etap Programu Rozwoju Bibliotek, co stworzy szanse na
pozyskanie dodatkowych środków na funkcjonowanie biblioteki w Czaplinku.
4. Zrealizowano 3 projekty w ramach programu pn. „Pożyteczne Wakacje”:
- „Siemczyno stolicą Nordic Walking”, realizowany przez sołectwo Siemczyno, wartość
dofinansowania 2.930 złotych,
- „ Zielono mi i spokojnie”, realizowany przez sołectwo Rzepowo, wartość dofinansowania 2.945
złotych,
- „Kwitnące Machliny”, realizowany przez sołectwo Machliny, wartość dofinansowania 2.900
złotych, na które pozyskano dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi. Razem wartość
dofinansowania FWW- 8.775 złotych.
5. Polsko- niemieckie zmagania sportowe seniorów” to tytuł projektu jaki Gmina złożyła we
współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Lokalna- Klub Seniora do Fundacji Współpracy
Polsko- Niemieckiej. Projekt zakłada organizację spotkania czaplineckich seniorów z seniorami
z Grimmen w październiku 2009r. Wartość projektu 5.470 zł.
6. Gmina Czaplinek wspólnie z trzema gminami: Lipiany, Dębno, Lychen oraz Powiatem
Myśliborskim w dniu 5 sierpnia br. złożyła wniosek pn. „Czaplinek – Lychen 200 mil Tysiąca
Jezior” o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Celu 3 Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej – Współpraca
Transgraniczna Meklemburgia – Pomrze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita/Polska
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007 -2013.
W ramach projektu planuje się zagospodarowanie turystyczne atrakcji przyrodniczych Gminy
Czaplinek, poprzez następujące zadania:
• upamiętnienie legendarnego miejsca pochówku Alberta Lüdera (1880-1945), byłego
mieszkańca tych ziem – postawienie tablicy, ławki i odnowienie ogrodzenia;
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zagospodarowanie terenu wokół pieca do wypalania ceramiki z gliny w Sikorach;
udostępnienie Kukówki, najwyżej położonego punktu na terenie gminy Czaplinek (206 m
n.p.m.), dla zwiedzających – utwardzenie miejsc postojowych (przy cmentarzu – przy
drodze do Kukówki), postawienie kierunkowskazów, tablicy, ławki na szczycie;
zagospodarowanie ścieżki przyrodniczej na trasie Prosino – Czarne Wielkie – udrożnienie
drogi, oznaczenie punktów obserwacji przyrody (mini wieża)
zagospodarowanie plaży nad jeziorem Drawsko w Kluczewie – budowa pomostu, budowa
schodów;
zagospodarowanie plaży nad jeziorem Drawsko w Żerdnie – altana, miejsce na ognisko,
ławostoły, tablica, ogrodzenie;
przebudowa pomostu przy plaży nad jeziorem Żerdno (zwanym też Srebrnym) w Nowym
Drawsku;
przebudowa parkingu przy ruinach zamku Drahim w Starym Drawsku;
przebudowa drogi prowadzącej do plaży nad jeziorem Komorze w Sikorach;
zagospodarowanie miejsc wypoczynku na trasach rowerowych w miejscowościach:
Czarne Wielkie, Piaseczno, Machliny, Stare Gonne, Kluczewo, Czarne Małe, Psie Głowy,
Broczyno, Żerdno, Stare Drawsko – altana, miejsce na ognisko, ławostoły, tablica;
budowa przystani żeglarskiej w Starym Drawsku nad jeziorem Drawsko.

7. Sołectwo Trzciniec w okresie od 1 czerwca br. do 1 sierpnia br. realizowało projekt „Nasza
mała ojczyzna” w ramach programu Działaj Lokalnie. Kwota całkowita - 14915 zł, wartość
dofinansowania - 2000 zł.
8. Lokalna Organizacja Turystyczna z Gmina Czaplinek w okresie 23 sierpień br. 23 wrzesień br.
będzie realizować projekt pn. „Europejski Dzień bez samochodu” w ramach programu
Działaj Lokalnie. Wartość projektu - 4540 zł, kwota dofinansowania - 1000 z.
W zakresie współpracy zagranicznej:
- na zaproszenie Gminy Czaplinek gościliśmy 34 osobową delegację miasta partnerskiego z Bad
Schwartau. Delegacja uczestniczyła w obchodach Dni Czaplinka. Pobyt sfinansowano
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- w I Ogólnopolskich Spinningowych Zawodach Wędkarskich „I Festiwal Wędkarski”
w Czaplinku uczestniczyła 4 osobowa delegacja wędkarzy z Bad Schwartau,
- od 1993 roku Gmina utrzymuje kontakty partnerskie z niemieckim miastem Bad Schwartau.
W ramach tej kilkunastoletniej współpracy na szczególną uwagę zasługuje prowadzona wymiana
młodzieży. Rok rocznie czaplineckie Liceum Ogólnokształcące prowadzi kilka programów
wymiany. W tym roku odbyły się już dwie takie wymiany. W ramach programu pobytu młodzież
spotyka się z Burmistrzem Miasta i Gminy Czaplinek. W ramach spotkania młodzież otrzymuje
materiały promocyjne w języku niemieckim oraz słodki poczęstunek.
W zakresie współpracy z przedsiębiorcami:
Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej z Koszalina przy współpracy Gminy Czaplinek
zorganizowało bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach corocznego cyklu
informacyjnego „Przedsiębiorco, skorzystaj na Unii Europejskiej” VIII Edycja.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czaplinku
W związku z uchwałą Nr XLI/361/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem
Nr 344/2009r z dnia 28 lipca 2009r zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Czaplinku w okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybiera się jednego radnego.
Wybory wyznaczono na dzień 4 października 2009r.
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2. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkańców w 2011 r
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008r
( Dz. U. Nr 221, poz. 1436 ) w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2009 wydanego na podstawie art., 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. ) zobowiązani jesteśmy do przeprowadzenia
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkańców za 2009r. a także do Spisu próbnego
2009r oraz do Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. W chwili obecnej trwają prace
przygotowawcze, zakupiono programy do przeprowadzenia badań.
3. Gratulacje z okazji Jubileuszy oraz urodzin trojaczków w Czaplinku:
11 sierpnia 2009r. Pani Klara Giec zam. Kamienna Góra obchodziła 102 Rocznicę Urodzin.
Dostojnej Jubilatce serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności i zdrowia złożyli
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek oraz Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
- W dniu 20 lipca br. złożono gratulacje i najserdeczniejsze życzenia Pani Natalii Szuman
z okazji 90-tych Urodzin.
- W dniu 1 sierpnia br. uczestniczyłam wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej S.Kuczyńskim
oraz Przewodniczącym Komisji Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
A. Polewaczem w wizycie u Państwa Joanny i Marcina Wójcików, szczęśliwych rodziców
TROJACZKÓW - dwóch chłopców i dziewczynki.
Rodzina oprócz listu gratulacyjnego otrzymała wsparcie finansowe na zakup niezbędnego sprzętu
AGD usprawniającego codzienne prace przy wychowaniu trójki niemowlaków.
Udział w spotkaniach:
- w dniu 22 lipca br. uczestniczyłam wraz z Sekretarzem w obchodach I rocznicy powstania
Muzeum PGR-u w Bolegorzynie.
- w dniu 24 lipca Zastępca Burmistrza uczestniczył w Drawsku Pom. w uroczystej gala
z okazji 90 lecia istnienia Policji Państwowej oraz 10 –lecia Komendy Powiatowej Policji,
Podczas gali, przy udziale zaproszonych gości, policjantom wręczono nominacje na wyższe
stopnie policyjne.
- w dnu 24 lipca br. podczas spotkania w ratuszu przekazałam podziękowania wszystkim
policjantom Komisariatu Policji w Czaplinku z okazji 90 – lecia Policji Państwowej i okazji ich
Święta.
- w dniu 26 lipca br wraz z Sekretarzem uczestniczyłam w spotkaniu Z Zarządem
Środkowopomorskiego Związku Hodowców Gołębi rasowych w sprawie organizacji
w listopadzie br. w Czaplinku Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Młodych

W okresie między Sesjami przyjęłam 29
Burmistrza przyjął 18 interesantów.

interesantów, którzy zgłosili 30 spraw, Z-ca

Burmistrz
Miasta i Gminy Czaplinek
Barbara Michalczik
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