INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 31 grudnia 2009 r. do 2 lutego 2010 r.
W okresie między Sesjami wydałam 15 zarządzeń:
1. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego;
2. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji. Dokonano rozliczenia
prowadzonego przez Gminę remontu dachu sali gimnastycznej przy Gimnazjum
w Czaplinku oraz zwiększenia wartości środka trwałego budynku sali gimnastycznej przy
Gimnazjum o wartość 53.003,30 zł;
3. w sprawie przyjęcia środków trwałych. Dokonano rozliczenia prowadzonej przez gminę
naprawy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Czaplinku oraz zwiększenia
wartości środka trwałego znajdującego się w ewidencji Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku o wartości 75.178,66 zł;
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (5 działek pod
działalność gospodarczą i 1 działka rolna )- 2 zarządzenia;
5. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2009 r. –
zwiększono dotację celową z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych
(akcyza);
6. w sprawie przyjęcia w 2009 r. do ewidencji Gminy środków trwałych pochodzących
z inwestycji: budowa części chodnika w miejscowości Czarne Wielkie, przebudowę
chodnika drogi śródpolnej w Machlinach, remontu dachu budynku komunalnego
i świetlicy w Pławnie;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste - 2 zarządzenia;
8. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2010 r. (układ wykonawczy);
9. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu do nieruchomości niezabudowanej,
położonej w miejscowości Żelisławie – działka nr 178/1;
10. w sprawie powołania Pani Eugenii Szastko na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czaplinku na czas określony tj. od 9 stycznia 2010 r. do 8 stycznia 2011 r.;
11. w sprawie nadzorowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
społecznie użytecznych;
12. w sprawie organizowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
interwencyjnych i robót publicznych;
13. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 43/U/2009 Burmistrza Czaplinka z dnia
21 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy – Strażnika
Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. W związku z długoterminową
nieobecnością jednego ze Strażników Miejskich spowodowaną chorobą oraz informacją
o dalszej jego absencji w dniu 08 stycznia 2010 r. ogłoszono nabór na stanowisko
Strażnika Straży Miejskiej. Jednakże na dzień otwarcia ofert pracownik powrócił
do pracy, w związku z tym unieważniono nabór z uwagi na brak wolnego stanowiska.

W zakresie inwestycji:
1. Budowa budynku socjalno-komunalnego w Czaplinku.
Roboty z dniem 18.12.2009 r. zostały wstrzymane z uwagi na złe warunki atmosferyczne
(niskie temperatury). Przyjęta technologia budowy ścian na klej uniemożliwia realizację
zadania przy temperaturze poniżej O0 C.

2. Wykonanie projektu przebudowy drogi Kuźnica Drawska – Prosinko i części chodnika
w Prosinku.
W dniu 28 grudnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pom. z inicjatywy Starosty
Powiatu Drawskiego odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów na temat realizacji zadań na
drogach powiatowych i ustalenie zasad ich współfinansowania przez samorządy gminne.
Zarząd Powiatu Drawskiego przyjął zadania te do realizacji w br. z propozycją stosownej
uchwały Rady Powiatu o ich finansowaniu na sesji w dniu 29.01.2010r.
3. Projekt na przebudowę drogi gminnej w m. Prosinko.
Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.
Przygotowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego
z terminem składania ofert na dzień 05.02.2010r.
Zadanie będzie przygotowywane w zakresie projektowym wpisującym się w zasady
umożliwiające uzyskanie dofinansowanie z FOGR.
4. Projekt na przebudowę drogi z miejscowości Piaseczno do OW „Wajk”.
Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.
Przygotowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego
z terminem składania ofert na dzień 05.02.2010r.
Zadanie w zakresie rozwiązań projektowych będzie przygotowywane pod kątem
umożliwiającym uzyskanie dofinansowania z FOGR, gdyż wpisuje się ono w zasady
i kryteria stawiane przez Fundusz dla tego typu zadań drogowych.
5. Wykonanie projektów budowlanych infrastruktury technicznej zabudowy mieszkaniowej
ul. Złocieniecka – ul. Kamienna.
Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. Wystąpiono
z pismem do RE Drawsko Pom. i Zakładu Gazowniczego w Koszalinie wraz z dokumentem
podziału działek w obszarze zainwestowania na pow. 6,6 ha o przyjęcie do planów
i przygotowanie projektu budowlanego na wykonanie zasilania energetycznego i budowy
gazociągu n/n oraz skoordynowanie działań pomiędzy stronami na etapie realizacji prac
projektowych.
6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.
Przygotowano dokumenty przetargowe na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej.
Ogłoszono przetarg z terminem składania ofert na dzień 19.02.2010 r. Zakładany termin
wykonania robót budowlano-montażowych ustalony został na dzień 31.07.2010r.
7. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska – ul. Akacjowa – 2010 r., Wiejska – 2011 r.
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie zadania zgodnie z wymogami
wynikającymi z zasad przyjętych w ramach RPO.
Analizą objęto projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, dotychczasowe
uzbrojenie.
Wystąpiono z pismem do ZG Koszalin o przyjęcie do planu inwestycyjnego i wykonanie
budowy gazociągu w ul. Wiejskiej w Czaplinku, w czasie umożliwiającym wykonanie robót
drogowych i skoordynowanie tych działań z przyjętym przez Gminę procesem
inwestycyjnym.
Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w terminie do 15 stycznia 2010 r.
złożone zostało sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu.
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8. Zmiana dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów w m. Niwka
W styczniu 2010 r. przyjęta została oferta firmy Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL
S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie opracowań związanych z projektem rekultywacji
składowiska odpadów w m. Niwka. Opracowanie tej dokumentacji pozwoli na znaczne
obniżenie zakresu rzeczowego inwestycji, a co za tym idzie kosztu jej realizacji. Całkowity
koszt wykonania dokumentacji wyniesie 47.580 zł. W chwili obecnej trwają czynności
związane z przygotowaniem umowy na wykonanie usługi.
9. Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi w m. Sikory
Zadanie zostało wstrzymane. W trakcie robót ziemnych związanych z przebudową wejścia do
kościoła, na co środki przekazał Starosta Drawski w wysokości 30 tys. zł, wykopane zostały
szczątki ludzkie (3 czaszki + kończyny). Po dokonanej wizji lokalnej decyzją Konserwatora
Zabytków nałożony został na Gminę obowiązek wykonania programu badań
archeologicznych i dalsze prace będą mogły być prowadzone dopiero po uprzednim
zezwoleniu Konserwatora Zabytków.
Program taki został opracowany i wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o wznowienie robót
wysłany został do WKZ.
Podpisano z Wykonawcą porozumienie, które zmienia termin zakończenia zadania do
30.04.2010r.
10. Zebranie ofert na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Na początku stycznia 2010 r. w wyniku zapytania ofertowego skierowanego do firm
doradczych zebrane zostały oferty na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Czaplinek zgodnego z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie
opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Najtańsza oferta opiewa na kwotę
32.940 zł. Zgodnie z tymi wytycznymi środki unijne będą mogły być przyznane tylko na te
projekty w zakresie rewitalizacji, które będą uwzględnione w Lokalnych Programach
Rewitalizacji zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. W związku
z powyższym zachodzi konieczność dostosowania posiadanego przez Gminę Czaplinek LPR
do obowiązujących wytycznych. Obecnie prowadzę negocjacje z grupą pracowników
posiadających umiejętności na wykonanie dokumentów po godzinach pracy za kwotę o 50%
mniejszą.
11. Wycinka i pielęgnacja drzew.
Przygotowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z wycinką
drzew w ilości 35 szt. i zabiegami pielęgnacyjnymi w ilości 43 szt. na terenie miasta i gminy
Czaplinek, zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym planem wycinki.
Termin składania ofert ustalono do dnia 01.02.2010r., a wykonanie do 31.03.2010r.

LP.

Lokalizacja

1.

Czaplinek
ul. Dworcowa

2.

Czaplinek
ul. Wałecka
(w parku)

PLAN WYCINKI DRZEW NA 2010r.
Gatunek
Ilość Przyczyna
drzewa
szt.
klon
1
Drzewo uszkodzone,

lipa

2

Uwagi
przy posesji
p.Fedorowiat
Jana

Drzewa rozpołowione
zagrażają
bezpieczeństwu ludzi
i mienia

3

3.

Czaplinek
ul. Akacjowa

Klon
kasztan
świerk
topola

1
1
1
9

4.

Czaplinek
ul. Pięciu
Pomostów

5.

6.

Czaplinek
za sklepem
Wabimarket
Ostroróg

wierzba

1

kasztan

1

7.

Prosino

topola

17

8.

Kamienna Góra

kasztan

1

Lp.

Rosną w drodze,
kolidują z budową
drogi
Drzewa w wieku
ok.30 lat,zagrażają
bezpieczeństwu ludzi
i mienia.
Uszkadza ogrodzenie.

Uszkodzone, zagraża
bezpieczeństwu ludzi
i mienia
Kolidują
z przebudową drogi.
Drzewo spróchniałe
rośnie w pasie drogi

przy posesji
p.Volbrechta

Przy posesji
p.Pajor

PLAN PIELĘGNACJI DRZEW NA 2010r.
Adres
Gatunek Liczba w szt. Zakres prac

1.

Czaplinek
ul.Wałecka (park)

lipa

18

Przyciąć
konary, nad
ogrodzeniem
od strony
szkoły

2.

Czaplinek
ul.Leśników

lipa

1

Usunąć suche
konary

3.

Czaplinek
ul.Dworcowa

lipa

1

Skrócić
koronę o 1/3

4.

Czaplinek
ul.Studzienna

lipa

1

Podciąć
gałęzie

5.

Czaplinek
lipa
ul.Czarnkowskiego6a

2

Skrócić
koronę o 1/3

6

Czaplinek
ul.Wałecka,przy
Ośrodku Zdrowia

klon

1

Przyciąć
gałęzie

7.

Czaplinek
ul.Pięciu Pomostów

jesion

15 szt.

Usunąć
konary suche.

8.

Kluczewo
k. cmentarza

lipa

3 szt.

Skrócić
koronę o 1/3
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W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W ramach kampanii informacyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii pod
hasłem „Czas na oszczędzanie energii” Minister Gospodarki przekazał Burmistrzowi
Czaplinka 102 szt. świetlówek energooszczędnych za podejmowanie inicjatyw na rzecz
efektywności energetycznej na terenie gminy Czaplinek.
Żarówki przekazane zostaną szkołom z terenu Gminy Czaplinek.
2. W dniu 4 stycznia uczestniczyłam w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. Podczas Zgromadzenia powołano
członków do Rady Nadzorczej Spółki p. Wandę Janusz i p. Katarzynę Potocką.
Na Zgromadzeniu omówiono również zagadnienia jakimi zajmuje się Spółka.
3. 06 stycznia 2010r. wydałam na wniosek Starosty Drawskiego 2 postanowienia wyrażające
zgodę na wydanie przez Starostę Drawskiego zezwoleń na wykonywanie regularnych
przewozów osób na następujących liniach:
1) linia nr 63228 na trasie Złocieniec – Siemczyno – Czaplinek
2) linia nr 63225 na trasie Drawsko Pomorskie – Złocieniec – Czaplinek
4. Z dotacji przekazanej przez Gminę w trakcie roku budżetowego 2009 r. w wysokości
40.000 zł Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku zakupił 22.12.2009r. samochód
ciężarowy-asenizacyjny marki „Scania” do wywozu nieczystości płynnych głównie
z terenów wiejskich.
5. Z dotacji przekazanej przez Gminę w trakcie roku budżetowego 2009 r. w wysokości
50.000 zł Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku zakupił 14.12.2009r. samochód
ciężarowy-śmieciarka marki „Daimler/Chrysler”.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
Dnia 21 grudnia 2009 r. wpłynęła decyzja Powiatu Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Drawsku Pom. z dnia 18 grudnia 2009 r. nakazał Gminie Czaplinek wyłączenie
z użytkowania budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Motarzewo 6.
W związku z powyższym w styczniu bieżącego roku przydzielono:
- lokal mieszkalny na zasadzie zamiany przy ul. Moniuszki 11/1 w Czaplinku jednopokojowy
o łącznej powierzchni 30,21 m2, dzięki tej zamianie zyskano lokal przy ul. Szczecineckiej
5/4 w Czaplinku trzypokojowy o łącznej powierzchni ok. 70 m2;
- lokal mieszkalny w m. Motarzewo 5 dla osoby zamieszkującej w budynku Motarzewo 6;
- lokal mieszkalny w Czaplinku przy ul. Szczecineckiej 5/4 dla rodziny zamieszkującej
w budynku Motarzewo 6.
W zakresie ochrony środowiska:
W dniu 8 stycznia 2010 r. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Koszalinie
poinformowała Burmistrza Czaplinka o wynikach kontroli zanieczyszczenia jeziora
Psarskiego. Z przedstawionych przez Spółkę Agri Plus raportów aplikacji gnojowicy wynika,
że przedmiotowe pole było nawożone w dniach 02-03 i 05-07.10.2009 r. na zasiew żyta
ozimego. Natomiast w dniach 25-27.11.2009 r. nawożono pola po kukurydzy: tj. pole
nr 9 w obrębie wsi Psie Głowy – kierunku szosy Mirosławiec-Czaplinek oraz pole nr 25
w obrębie wsi Trzciniec. W wyniku zgłoszenia faktu zanieczyszczenia przez p. sołtys, po
zgłoszeniu do WIOŚ na miejsce przybył przedstawiciel WIOŚ, który pobrał próbki wody
z jeziora oraz wykonał dokumentację fotograficzną (w obecności Pani sołtys oraz dzierżawcy
jeziora Psarskiego). Badania wody wykazały, że wartości analizowanych wskaźników
mieszczą się w przedziale dla wód I klasy czystości (wg rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz. U.
Nr 162, poz. 1008).
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Jednoznacznie nie można było potwierdzić zanieczyszczenia wód jez. Psarskiego.
Ocenie organoleptycznej poddane zostały próbki wody z jeziora przekazane przez dzierżawcę
jeziora Inspektorowi prowadzącemu kontrolę. Ocena ta również nie wykazała obecności
gnojowicy. Analiz laboratoryjnych nie wykonano z uwagi na pobór wody niezgodny
z procedurą (niewłaściwe pojemniki i warunki przetrzymania, zbyt długi czas przetrzymania,
nie utrwalenie próbek wody.
W zakresie bezpieczeństwa:
1. W dniu 07 stycznia 2010 r. przeprowadzono II etap naboru na stanowisko pracy –
Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku. Jako najlepszy, uzyskując tym samym
najwyższą sumę punktów (38,80 na 40 możliwych) okazał się Pan Sylwester Grzybowski
z Prosinka. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 lutego 2010 r.
2. Pod koniec 2009 r. zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej w Czaplinku
marki Renault. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zakupiono auto 3-letnie
(2006), wyposażone w silnik DIESLA o pojemności 1500 cm3 i mocy 84KM. Dzięki
temu praca Straży Miejskiej w znacznym stopniu zostanie usprawniona, ponieważ
zakupiony samochód pozwoli funkcjonariuszom wykonywać obowiązki służbowe
w pełnym zakresie na terenie całej gminy
W zakresie łagodzenie bezrobocia:
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim przygotowuje plan szkoleń grupowych dla
osób bezrobotnych na 2010 r. Gmina Czaplinek po konsultacjach przeprowadzonych
z sołtysami oraz większymi pracodawcami przedstawiła do Powiatowego Urzędu Pracy listę
najbardziej poszukiwanych zawodów: elektryk, cieśla, stolarz, murarz, hydraulik, spawacz,
zdun, narzędziowiec. Dla kobiet istnieje zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkoleń
w zakresie wikliniarstwa, patchworku, opiekunki do dzieci i osób starszych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
Podjęłam następujące działania w sprawie:
- uregulowania sprawy dotyczącej odszkodowania zajętej w 1998 r. w wyniku modernizacji
oczyszczalni ścieków części działki nr 204/5, położonej przy ul. Komunalnej.
Po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury,
Ochrony Środowiska i Turystyki Rady Miejskiej ponownie zaproponowałam właścicielom
zamianę wartościowo działki nr 204/5 na działkę budowlaną nr 329 położoną przy
ul. Wiejskiej;
- zbycia nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Studziennej,
- uregulowania stanu prawnego nieruchomości nr 48/12, będącej własnością Gminy, którą
przeznaczono do sprzedaży,
- interwencji dotyczącej czynszu dzierżawnego oraz uregulowania stanu prawnego
nieruchomości nr 348/1 oraz 359/3 położonych w miejscowości Sikory,
- zbycia obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce nr 386/4,
- nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 338/2 oraz w sprawie zagospodarowania działki
nr 365/1 przy ulicy Wałeckiej.
W dniu 19.01.2010 odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
Ø

oznaczonej nr działki 277 o pow. 0,1835 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 16, KW 18120. Cena wywoławcza 67.600,00 zł. Nieruchomość nie
została sprzedana;
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Ø

oznaczonej nr działki 278 o pow. 0,1200 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 14, KW 18120. Cena wywoławcza 44.200,00 zł. Cena osiągnięta
w przetargu 44.700,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 279 o pow. 0,1146 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 12, KW 18120. Cena wywoławcza 42.200,00 zł Nieruchomość nie
została sprzedana;
Ø oznaczonej nr działki 280 o pow. 0,1145 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 10, KW 18120. Cena wywoławcza 42.200,00 zł Nieruchomość nie
została sprzedana;
Ø nieruchomość oznaczona nr działki 367/22 o pow. 0,0844 ha, zabudowanej dwoma
kilkustanowiskowymi budynkami garażowymi o łącznej powierzchni 219 m2, położonej
w Czaplinku przy ul. Wałeckiej KW 24110.Cena wywoławcza
118.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu 119.200,00 zł.

W dniu 20.01.2010 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
Ø oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 75.500,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana;
Ø oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 71.500,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana;
Ø oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 83.900,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana;
Ø oznaczonej nr działki 532/20 o pow. 0,1295 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 50.300,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana;
Ø oznaczonej nr działki 532/21 o pow. 0,1295 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 50.300,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana;
Ø oznaczonej nr działki 532/23 o pow. 0,1583 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 59.800,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczona nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 112.000,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczona nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 111.800,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana.
W dniu 28 grudnia 2009 r. odbyło się otwarcie ofert, które zostały złożone w związku
z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2009 r. zaproszeniem do składania ofert na wyłonienie
Rzeczoznawcy Majątkowego wykonującego prace związane z wyceną i inwentaryzacją
nieruchomości w 2010 r. Wpłynęły dwie ofert, z których wybrano najkorzystniejszą pod
względem ceny, Pana Józefa Hryniewickiego prowadzącego Przedsiębiorstwo PHU
„ARO” z siedzibą w Człuchowie.
W dniu 15 stycznia 2010 r. ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
Ø położonej w Machlinach, oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha, KW
19603.Cena wywoławcza 29.300,00 zł;
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Ø położonej w Machlinach, oznaczonej nr działki 202/36 o pow. 0,1793 ha, KW 19603.
Cena wywoławcza 35.300,00 zł;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 97.800,00 zł;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 99.600,00 zł;
Ø położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 16, oznaczonej nr działki 384 o pow. 0,1151 ha,
KW 18120. Cena wywoławcza 44.700,00 zł;
Ø położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 20, oznaczonej nr działki 382 o pow. 0,1352 ha,
KW 18120. Cena wywoławcza 52.500,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 532/11 o pow. 0,1468 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366.Cena wywoławcza 57.100,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 229.900,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366.Cena wywoławcza 95.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
W dniu 15 stycznia 2010 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej w Czaplinku:
Ø oznaczonej nr działki 284 o pow. 0,1329 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 2, KW 18120. Cena wywoławcza 51.700,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 283 o pow. 0,1173 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 4, KW 18120. Cena wywoławcza 45.600,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 282 o pow. 0,1123 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 6, KW 18120. Cena wywoławcza 43.700,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 281 o pow. 0,1116 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 8, KW 18120. Cena wywoławcza 43.400,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
W dniu 21 stycznia 2010 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia na rzecz najemcy
lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Czarnkowskiego 6a w Czaplinku, na kwotę 1.325,00 zł.
Z zakresu planowania przestrzennego:
1. Wydałam:
•
•
•
•
•
•

16 zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
1 wypis wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5 decyzji ustalających warunki zabudowy,
1 decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego,
1 decyzję zmieniającą wcześniej wydane warunki zabudowy (chodziło o zmianę
numerów działek, jakie powstały po podziale działki, dla której zostały wydane
warunki zabudowy),
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•

2 decyzje umarzające (umorzenie z urzędu z powodu opracowania miejscowego planu
zagospodarowania dla terenu, którego dotyczyły złożone wnioski – obr. Trzciniec).

2. W wyniku ogłoszonego zaproszenia do składania ofert na opracowywanie projektów
decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi i załącznikami
graficznymi i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
załącznikami graficznymi w roku 2010 r. – podpisano w dniu 8 stycznia 2010 r. umowę
na wykonanie ww. zadania z firmą A.M.S – Projekt Maciej Siekierski z Kołobrzegu.
W roku ubiegłym projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego były
przygotowywane również przez mgr inż. architekta Macieja Siekierskiego. Na zlecenie
Gminy opracowanych zostało 99 projektów decyzji, z czego 8 decyzji celu publicznego,
pozostałe dotyczyły decyzji o warunkach zabudowy.
3. Podjęte w dniu 30 września 2009 r. uchwały:
− nr XLIV/375/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka – teren Nadbrzeża jeziora;
− nr XLIV/376/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu „śródmieście”,
− nr XLIV/377/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek obręb Ostroróg.
zaczęły obowiązywać od dnia 25.12.2009 r.
Podjęta w dniu 17 października 2009 r. uchwała nr XLV/381/09 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego
obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy
i Trzciniec – zaczęła obowiązywać od dnia 31 grudnia 2009 r.
4. Przygotowywana jest propozycja wybranych obszarów miasta, dla których wskazanym
byłoby opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z uwagi na wnioski mieszkańców dot. rozszerzenia funkcji o usługi, handel i inne oraz
konieczność uporządkowania stanu formalno-prawnego terenów gminnych:
− teren leżący pomiędzy ulicami Rzeźnicką – Wałecką – Leśników do parku,
pomiędzy ulicami Wałecką Grunwaldzką - Poznańską – Rzeźnicką, zmiana zapisu
funkcji w mpzp dla terenu ogródków ul. Grunwaldzka-Kujawska oraz ul. Poznańska
od strony kotłowni SM, zmiana funkcji dla terenu wokół hali widowiskowosportowej,
− tereny przy ujęciu wody przy ul. Ceglanej - teren przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, mpzp pozwoli na przygotowanie nowych działek
budowlanych pod zabudowę mieszkaniową w granicach miasta;
− część obrębu Kołomąt obejmująca teren, który zgodnie ze studium przeznaczony
został pod budownictwo mieszkaniowe, usługi turystyki i potencjalne tereny
rozwoju, są to tereny o które często pytają osoby chcące nabyć nieruchomość na
terenie naszej gminy, ponadto objęta zostałby również działka nr 3/19 obr. Kołomąt,
o której przejęcie z ANR Gmina stara się od wielu lat.
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W zakresie turystyki:
W dniu 27 stycznia br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w ramach realizacji
projektu „Razem można Więcej…” odbyły się warsztaty dla gestorów branży turystycznej pt.
„Tworzenie i kreowanie produktów turystycznych”. Warsztaty poprowadził dr Arkadiusz
Moroz – specjalista do spraw kreowania marki. Organizatorem warsztatów był Instytut
Wspierania Turystyki Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.
W zakresie kultury:
1. W dniu 31 grudnia 2009 r. na czaplineckim rynku odbyło się Uroczyste Powitanie Nowego
Roku. O godzinie 22.30 rozpoczął się koncert „UNIVERSE”. Tuż przed północą złożyłam
życzenia dla mieszkańców. O północy odbył się pokaz sztucznych ogni.
2. W dniu 10 stycznia 2010 roku w Szkole Podstawowej przy ul. Wałeckiej w Czaplinku
odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Podczas zebrania
podsumowano działalność Zarządu Koła i nakreślono kierunki na rok 2010. Przyznano
wyróżnienia i okolicznościowe statuetki.
Medal ,,Za zasługi w rozwoju wędkarstwa'' otrzymali:
Spółka Rybacka z o.o. w Czaplinku,
PH WABI-MARKET oraz Sklep Wędkarski ,,ESOX''.
Zwycięzcami GPX Koła za 2009 rok zostali:
kol. Mieczysław Gajewski - I miejsce,
Piotr Kukuła - II miejsce,
Mieczysław Sobczak – III miejsce.
Młodzi wędkarze Gracjan Długołęcki, Paulina Sobczak, Jakub Nawrocki z Koła PZW
zostali odznaczeni medalami ,,wzorowy młody wędkarz-członek uczestnik”. Srebrną
Odznakę PZW - otrzymał Andrzej Majer okolicznościowy medal z okazji 50 - lecia
przynależności do Koła otrzymał kol. Jerzy Góralczyk. Zygmunt Dyśkowski został
uhonorowany tytułem „HONOROWY CZŁONEK PZW ". Jest to pierwsze takie
odznaczenie w historii Koła PZW.
Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów.
3. W dniu 20 stycznia odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Kultury, podczas którego
omówiono projekt planu pracy hali widowiskowo - sportowej w 2010 r. oraz kalendarz
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Gminy Czaplinek na 2010 r. ze
szczególnym uwzględnieniem okresu ferii zimowych od 01.02.-14.02.2010 r.
4. W dnia 22 stycznia br. w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbył się Dzień Babci
i Dziadka zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Czaplinku. Dziadkowie i Babcie
obejrzeli bogaty program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły.
5. W dniu 24 stycznia br. o godz. 19.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
w Czaplinku odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Żeńskiego Chóru
Kameralnego "Canto Libero" z Drawska Pomorskiego.
W zakresie promocji:
1. W dniu 29 grudnia br. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku
odbyło się spotkanie z honorowymi dawcami krwi. Na terenie Gminy Czaplinek
kilkadziesiąt lat temu utworzono Klub Honorowych Dawców Krwi. Klub ten był
najprężniej działającą organizacją tego typu w całym Powiecie Drawskim. Podczas
spotkania omówiono główne problemy dotyczące krwiodawstwa, wyznaczono zadania
w celu reaktywacji klubu oraz powołano tymczasowy Zarząd Klubu Honorowych
Dawców Krwi w skład którego weszły następujące osoby: Jerzy Głowacki, Andrzej
Leśkiewicz, Marek Andrzejczak, Malwina Andrzejczak i Józef Myk.
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Podjęto również inicjatywę zorganizowania akcji poboru krwi z wykorzystaniem
ambulansu do oddawania krwi. Spotkanie było także doskonałą okazją do uhonorowania
działaczy oraz osób, które systematycznie od wielu lat oddawały krew oraz działają bądź
działali na rzecz propagowania tej cennej inicjatywy.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał koszulkę z logo HDK.
2. W dniu 9 stycznia br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku
odbył się IV Koncert Noworoczny pn. "WIEDEŃSKA GALA" współfinansowany
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach realizacji projektu pn. "Promocja
rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek", w którym udział wzięli m.in. najstarsi mieszkańcy
Gminy Czaplinek. Wszyscy zgromadzenie wysłuchali: walca „Nad pięknym modrym
Dunajem”, Odgłosy wiosny, Wiedeńską krew, Polkę Tritsch-Tratsch, Tik-tak, Pizzicato,
Marsza egipskiego, perskiego, Radetzky, arie i fragmenty z operetek „Baron cygański”
i „Zemsta nietoperza”. Utwór wykonali: Orkiestra Filharmonii Koszalińskiego oraz Pani
Marta Wyłomańska pod dyrygenturą Pana Rubena Silva. Koncert niewątpliwie był ucztą
dla słuchaczy czego najlepszym dowodem były owacje na stojąco. Dzięki wsparciu
finansowemu tajemniczego sponsora po koncercie najstarsi mieszkańcy Gminy Czaplinek
uczestniczyli w IV Balu Seniora, który odbył się w ośrodku wypoczynkowym Kusy
Dwór. Podczas zabawy wystąpił także zespół PODLOTKI z Bornego Sulinowa. Zabawę
taneczną wraz z licznymi konkurencjami poprowadził zespół z Wierzchowa BAX.
3. W dniu 10 stycznia br. w hali widowiskowo-sportowej po raz XVIII zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, podczas której wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Czaplinku, teatr „BAJERA” i „BAJERA BIS” z Ośrodka Kultury, młodzież z Ogniska
Muzycznego
działającego
przy
CzOKSiR,
młodzież
z
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych. Wystąpił także duet puzonowy (J. Kucharski, T. Iwanicki). Nie
mogło zabraknąć i w tym roku pokazu tańca towarzyskiego dzieci i młodzieży. Pomiędzy
występami artystycznymi prowadzona była licytacja gadżetów WOŚP, podczas której
udało się zebrać 5.880,00 zł. Tradycyjnie na zakończenie Czaplinecka Straż Pożarna
„wypuściła” ŚWIATEŁKO DO NIEBA.
Serdecznie podziękowania należą się wszystkim artystom i opiekunom za przygotowanie
programu artystycznego oraz darczyńcom, którzy przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty
tj. 10.734,38 zł na ten szlachetny cel.
Na stronie internetowej Czaplinka odbywała się licytacja przedmiotów - kosza miodów
drahimskich, trzech koszy kluczewskich krówek-, które zostały ofiarowane na ten cel przez:
- lokalną firmę produkującą krówki - "Gniewko" Spółka z o.o. z Kluczewa,
-Gospodarstwo Pasieczne "Kószka" w Czaplinku.
Kosz Miodów Drahimskich został wylicytowany za kwotę 222,50 zł przez
mieszkańca Ciechocinka. 2 kosze Krówek Kluczewskich wylicytowane zostały przez
mieszkańca naszej Gminy za łączną kwotę 183 zł, oraz 1 kosz Krówek Kluczewskich
wylicytowany został przez mieszkańca Brzegu Dolnego za kwotę 85 zł.
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W dniu 22 grudnia 2009 r. ogłosiłam otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
na wspieranie realizacji następujących zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2010 roku:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Organizacja czasu wolnego osobom starszym.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5. Krajoznawstwo.
6. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
7. Działanie na rzecz kultury i tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego.
Oferty należało składać do 21 stycznia 2010 r.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. Przystąpiono do programu „Badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstawowych
z terenów wiejskich Polski zachodniej”, organizowanego przez KRUS O/ Szczecinek
bezpłatnie.
W badaniach wezmą udział wszystkie dzieci klas pierwszych oraz dzieci mające problemy
ze słuchem.
2. Zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Zdrowia przystąpiono do zbierania ofert na
przeprowadzenie badań w kierunku wykrywania raka prostaty u mężczyzn. Szczegółowe
informacje przedstawimy Państwu po wyborze wykonawcy zadania.
3. W dniu 5 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu ze Starostą dot. opieki lekarskiej
w niedzielę i dni świąteczne.

W zakresie realizacji projektów:
1. W ramach realizacji projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”,
współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostało rozstrzygnięte
postępowanie przetargowe na wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
W ramach realizacji postępowania zostały już dostarczone kalendarze promujące Gminę
Czaplinek w ilości 700 sztuk oraz promujące walory jeziora Drawsko w ilości 500 sztuk.
Do końca stycznia 2010 roku zostaną dostarczone gadżety promocyjne, a do końca lutego
2010 zostanie dostarczony album oraz wydawnictwo. W chwili obecnej trwają prace nad
korektą tekstów do wydawnictw, które zostaną wydane w 3 wersjach językowych oraz
oczekujemy refundacji poniesionych kosztów za okres realizacji projektu lipiec- grudzień
2009.
2. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Programu Współpracy Polsko - Niemieckiej
na projekt dotyczący wymiany młodzieży pomiędzy Szkołą Podstawową w Czaplinku
a szkołą w Grimmen. Współpraca pomiędzy tymi szkołami prowadzona jest już od 2002
roku.
3. Trwają prace nad przygotowaniem projektu do Funduszu Małych Projektów w ramach
Interreg IV a. Projekt dotyczy obchodów 10 - lecia nawiązania stosunków partnerskich
pomiędzy naszą Gminą a niemieckimi gminami Marlow i Grimmen.
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4. Gmina Czaplinek wspólnie z trzema gminami: Lipiany, Dębno, Lychen oraz Powiatem
Myśliborskim w styczniu br. złożyła wniosek pn. „Czaplinek – Lychen 200 mil
szlakiem Tysiąca Jezior poprzez miejscowości: Myślibórz, Dębno, Lipiany - budowa
infrastruktury wodnej, pieszej, rowerowej, wypoczynkowej oraz Regionalnego
Centrum Informacji Turystycznej w Dębnie” o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu
3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia –
Pomorze
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;
• 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,
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 inaczej 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.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1.Rozpatrzono 24 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew z zadrzewień,
w tym 2 odmownie.
2.Wydano 2 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Sporządzono plan wycinki i pielęgnacji drzew na 2010 r. z terenów gminnych.
W zakresie oświaty:
1. Decyzją z dnia 17 grudnia 2009 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drawsku Pomorskim nałożył na Gimnazjum w Czaplinku obowiązek doprowadzenia,
w terminie do 31 sierpnia 2010 roku, do właściwego stanu sanitarno-technicznego stolarki
okiennej w części sal lekcyjnych i stołówce. Gmina, jako organ prowadzący dla
Gimnazjum w Czaplinku będzie starać się o pozyskanie środków na ten cel ze źródeł
zewnętrznych.
2. Pod koniec grudnia 2009 r. Szkoły Podstawowe w Czaplinku i Broczynie podpisały
umowy z dostawcami na drugi semestr na dostarczanie owoców i warzyw do szkół
w ramach programu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego „Owoce w szkole”.
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3.

4.

5.

6.

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach internetowych Agencji, realizacja
dostaw w II semestrze w dni nauki szkolnej odbędzie się od 15 lutego do 18 czerwca
2010 roku.
Na początku stycznia br. zgłoszona została awaria centralnego ogrzewania
w budynku Przedszkola w Broczynie. W wyniku wizji lokalnej ustalono, że stan c.o.
w budynku Przedszkola w Broczynie jest w złym stanie, instalacja jest niedrożna, rury są
skorodowane i zamulone, instalacja jest niewydolna. Po przedstawieniu problemu na
Komisji Rozwoju Gospodarczego podjęto decyzję o przyznaniu 20 tys. zł na remont
centralnego ogrzewania w budynku.
Dnia 5 stycznia 2010 roku powołano Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia
wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji, w składzie:
Anna Minkiewicz, Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej, Radna Rady Miejskiej –
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej,
Ewa Sobczak, Radna Rady Miejskiej w Czaplinku – członek
Katarzyna Szlońska, Sekretarz Gminy – członek
Barbara Dąbrowska – Łątkowska, inspektor ds. oświaty – członek.
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji zarządzone na dzień
25 stycznia 2010 roku odbędą się w szkołach. Granicami obwodów będą szkoły.
W dniu 6 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w szkole i rodzinie z Sędzią Sądu dla Nieletnich
i Kuratorem Oświaty nt. obowiązków rodziców wobec dzieci oraz wobec szkoły,
współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (obowiązki PCPR), sytuacja rodzin
zastępczych i pogotowia rodzinnego – eurosieroctwo.
Dnia 19 stycznia br. w Nadleśnictwie Czaplinek odbyło się spotkanie Komisji ds. planu
edukacji leśnej na lata 2010-2019. Do realizacji przygotowano m.in. zadania: sprzątanie
świata, Dzień Ziemi, dokarmianie ptactwa, pomóżmy kasztanowcom, konkurs „czysty
las”, turniej wiedzy prewencyjnej, otwarcie kącika edukacyjnego w Nadleśnictwie
Czaplinek, opracowanie foldera i tablicy informacyjnej. Powyższe projekty Nadleśnictwo
realizować będzie w partnerstwie z czaplineckimi szkołami.

W zakresie podatków i opłat:
1. Wydano 27 zaświadczenia z tego: 25 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie oraz
2 o nie zaleganiu w podatkach.
2. W dniu 21 grudnia 2009r. Gmina otrzymała od Wojewody brakujące środki
w wysokości 107.996,66zł. na wypłatę drugiej transzy zwrotu podatku akcyzowego.
Pracownicy Referatu Podatków podjęli wszelkie możliwe działania, aby te środki jak
najszybciej trafiły do rąk rolników naszej Gminy.
3. Producenci rolni, którzy chcą uzyskać częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - winni złożyć wniosek
(do pobrania w tut. urzędzie) w Urzędzie Miejskim w Czaplinku – pokój numer 9
w terminie od 1 marca do 31 marca 2010 roku. Do wniosku należy dołączyć imienne
faktury VAT na zakupiony olej napędowy w okresie od 1 września 2009 roku do 28
lutego 2010 roku.
Jeżeli producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, do wniosku
dołącza odpis tego rejestru.
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4. Wszystkim podatnikom podatku od środków transportowych uprzejmie przypominamy,
iż z dniem 15 lutego 2010r. mija termin składania deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem
na podatek od środków transportowych za posiadane samochody ciężarowe pow. 3,5 t
DMC, ciągniki siodłowe lub balastowe od 3,5 t DMC zespołu pojazdów oraz przyczepy
i naczepy od 7 t DMC zespołu pojazdów oraz zapłaty bez wezwania należnego podatku na
konto Urzędu Miejskiego w Czaplinku Nr 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003 Pomorski
Bank Spółdzielczy Oddział Czaplinek .
5. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku
od środków transportowych na kwotę 14 640zł.
6. Wydano postanowienie w sprawie zastosowania ulgi w zakresie umorzenia i rozłożenia
na raty podatku od czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 2 333zł.
7. Odmówiono umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości
za miesiące listopad – grudzień 2009r. osobie prawnej.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (uchylono art. 36a ustawy) z dniem 1 stycznia 2010 r. nie są pobierane opłaty
za uzyskanie lub wymianę dowodu osobistego.
2. Kwalifikacje wojskowe (dawny pobór ) na terytorium państwa ustalono na okres od dnia
8 lutego do 30 kwietnia 2010 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 1991 r.
- osoby urodzone w 1990 r., które zostały uznane przez komisje lekarskie, ze względu na
stan zdrowia, za czasowo nie zdolne do służby wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1986-1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowych na terenie powiatu drawskiego zostanie
ogłoszony po zatwierdzeniu przez plan wojewódzki.
3. W dniu 7 stycznia uczestniczyłam z Przewodniczącym na zaproszenie Biskupa
w spotkaniu opłatkowym Samorządowców z Biskupem Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej Ks. Edwardem Dajczakiem.
4. W dniu 8 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym Wojewody i Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie oraz
w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostę Powiatu Drawskiego.
5. W dniu 22 stycznia uczestniczyłam z Druhem Jerzym Góralczykiem, Prezesem OSP
Ryszardem Góralczykiem (biorących udział w akcji ratowniczej podczas katastrofy
samolotu CASA) oraz Komendantem ZHP Danutą Łysko, Komendantem Gminnym OSP,
w uroczystości upamiętniającej II rocznicę katastrofy Lotniczej Samolotu CASA C 295M
w Mirosławcu.
W okresie między sesjami przyjęłam 29 interesantów, którzy zgłosili 29 sprawy, zastępca
burmistrza przyjął 19 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Barbara Michalczik
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