INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 14 grudnia do 30 grudnia 2010 r.

Wydałem 8 zarządzeń:
1. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Czaplinka Pana Zbigniewa Dudora;
2. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czaplinek. Wyznaczyłem
p. Katarzynę Szlońską – Sekretarza Gminy Czaplinek na stanowisko Zastępcy Gminnego
Komisarza Spisowego i uczyniłem odpowiedzialną za prawidłowe i terminowe
realizowanie zadań przez Gminne Biuro Spisowe. W skład Gminnego Biura Spisowego
weszły następujące osoby:
- p. Wiesława Odważna - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – członek;
- p. Izabela Kolczyńska – Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa –
członek;
- p. Zbigniew Krasoń – Informatyk – członek;
- p. Monika Poliwka – Kierownik Referatu Podatków – lider gminny.
3. w sprawie przekształcenia lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pławno 22/3
na lokal socjalny;
4. w sprawie powołania Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Powołałem Gminny Interdyscyplinarny Zespół ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w następującym składzie:
1) Małgorzata Turczyk – przedstawiciel MGOPS w Czaplinku,
2) Małgorzata Machla - przedstawiciel MGOPS w Czaplinku,
3) Małgorzata Nowacka – przedstawiciel GKPiRPA w Czaplinku,
4) Agata Guba – przedstawiciel Straży Miejskiej w Czaplinku,
5) Renata Aleszko – przedstawiciel Gimnazjum w Czaplinku,
6) Lidia Kucharska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
7) Małgorzata Kryczka – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Broczynie,
8) Celestyna Tomkowska - przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czaplinku,
9) Konrad Kotowicz – przedstawiciel Komisariatu Policji w Czaplinku,
10) Zbigniew Bociański – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim;
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (3 lokale
mieszkalne do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, budynek po byłej poczcie
w Broczynie do sprzedaży w drodze przetargu);
6. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2011;
7. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu na 2010 r.;
8. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku dnia wolnego
w zamian za 25 grudnia 2010 r. Ustalono, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Czaplinku
dzień wolny za 25 grudnia 2010 r. wykorzystają w dniach 24 grudnia lub 31 grudnia
2010 r.
W zakresie inwestycji:
Budowa boisk sportowych Orlik 2012.
Gmina Czaplinek uzyskała przyznaną dotację na budowę Orlika 2012 z budżetu państwa
z Ministerstwa Sportu w kwocie 333.000 zł oraz z budżetu województwa z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 333.000 zł.

Przyznana dotacja dotyczy wykonania i rozliczenia I etapu realizowanego zadania, które
obejmowało swym zakresem budowę boiska do piłki nożnej, siatkowej, piłki ręcznej
i koszykówki, ogrodzenie boisk, oświetlenie oraz piłkochwyty.
Rozliczenie tej części zadania z wykonawcą nastąpiło w dniu 20.12.2010r.
Infrastruktura Osiedla Kwiatowe.
Zakończone zostały prace związane z wykonaniem projektów budowlanych infrastruktury
technicznej w zakresie dróg, oświetlenia drogowego, sieci wod.- kan. i deszczowej terenów
zabudowy mieszkaniowej ul. Złocieniecka – ul. Kamienna w Czaplinku.
Wykonawca robót – Zakład Obsługi Inwestycji Mirosław Przysiwek ze Stargardu
Szczecińskiego przekazał Gminie przedmiot umowy w dniu 14.12.2010r.
Przygotowany został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pom. i złożony w dniu 21.12.2010r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstwa
w Kołomącie.
Zakończone zostały prace projektowe dotyczące wykonania rozszerzonego zakresu projektu
budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wykonanie przyłącza do byłego
Ośrodka Zodiak do punktu zlewnego oraz nieruchomości Kołomąt 1.
Zadanie zostało wykonane przez Biuro Inżynierskie Budzisz sp. z o.o. z Koszalina.
Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie.
Przygotowany został projekt budowlany modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej
w m. Czarne Wielkie. Projekt został wykonany przez EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz
z Koszalina.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku oraz przyłącza
wodociągowego na trasie Czarne Wielkie Kolonia – Stare Gonne.
Z uwagi na warunki pogodowe (niskie temperatury) wstrzymane zostały przez Inspektora
nadzoru prace budowlano-montażowe związane z budową sieci wodociągowej.
Po ustąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych oraz decyzji Inspektora nadzoru
o możliwości prowadzenia robót prace zostaną wznowione przez Wykonawcę, a umowny
termin zakończenia robót zostanie wydłużony o czas wprowadzonego przestoju.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy została usankcjonowana w tym przypadku
właściwymi zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu
o postępowaniu przetargowym oraz zawartą umową.
Podpisanie umów o dofinansowanie unijne
W czasie konferencji prasowej, która miała miejsce na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie w dniu 22 grudnia 2010 r. Marszałek Olgierd Geblewicz oraz Wicemarszałek
Andrzej Jakubowski podpisali umowy o dofinansowaniu 18 projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013, w tym dwóch projektów Gminy Czaplinek.
Po sesji podpisywania umów o dofinansowanie nastąpiła krótka prezentacja każdego
z projektów. Każdy z obecnych przedstawicieli gmin, powiatów, uczelni i instytucji w kilku
słowach przedstawił swoje projekty.
Gmina Czaplinek w oparciu o podpisane tego dnia umowy o dofinansowanie będzie
realizować następujące projekty:
1. projekt pn. „Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów w Gminie Czaplinek” – z kwotą dotacji 491 803,26 zł, co stanowi 75% kosztów
kwalifikowalnych,
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2. projekt pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”
– z kwotą dotacji 2 197 594,95 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.
Okres realizacji obu inwestycji zaplanowany jest na lata 2011-2012.
Dotacja na rekultywację
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził w dniu
03.11.2010 r. listę przedsięwzięć do dofinansowania w formie dotacji w ramach programu
„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”. Wniosek Gminy Czaplinek
złożony w NFOŚiGW w dniu 30.06.2010 r. dotyczący rekultywacji składowiska odpadów
w m. Niwka uzyskał 73 punkty i został zakwalifikowany na miejscu 4 listy rankingowej,
co oznacza przyznanie dotacji.
Koszt całkowity inwestycji został oszacowany na 1 095 175,33 zł, w tym wnioskowana kwota
dotacji na 547 587,00 zł. Rekultywacja zamkniętego składowiska została zaplanowana na
2012 rok.
Złożenie rozliczenia dotacji na mieszkania socjalne
W dniu 18 listopada 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku wielorodzinnego socjalnokomunalnego przy ul. Mickiewicza w Czaplinku, w tym poświęcenie budynku, przekazanie
budynku w zarząd dla Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. w Czaplinku
i wręczenie przydziałów mieszkaniowych przyszłym lokatorom.
Na realizację zadania Gmina Czaplinek pozyskała dotację ze środków Funduszu Dopłat
z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów budowy mieszkań socjalnych. Gmina
Czaplinek wystąpiła w bieżącym miesiącu z wnioskiem o przekazanie dotacji w kwocie
179 832,36 zł, która stanowi 20% faktycznych kosztów budowy mieszkań socjalnych
w oddanym do użytku budynku wielorodzinnym.
W zakresie podatków:
1. Wydano 3 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wydano 14 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.
3. Sporządzono sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie oraz informacje
o nieudzielaniu pomocy w rybołówstwie.
4. 20 grudnia 2010r. zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Na ogłoszenie
Gminnego Komisarza Spisowego odpowiedziało 5 osób. W związku z wytycznymi
Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie, z którymi prace spisowe na terenie Gminy
Czaplinek, podczas przyszłorocznego spisu wykona 5 rachmistrzów, wszystkiego złożone
oferty uzyskały akceptację Gminnego Komisarza Spisowego.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
W dniu 17 grudnia 2010 r. przydzielono lokal socjalny w miejscowości Pławno 22 dla osoby
umieszczonej na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu.

W zakresie oświaty:
W dniu 17 grudnia 2010 roku nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czaplinku p. Hanna
Fujarska - Saja, po złożeniu uroczystego ślubowania, odebrała z rąk Burmistrza Czaplinka akt
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wcześniej jednak tj. w 3 grudnia bieżącego roku nauczyciel ten przystąpił do egzaminu przed
Komisją Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
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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. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.).
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono cztery wnioski dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Wydano pięć zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Przekazano dla sołtysów i zainteresowanych rolników informacje Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Drawsku Pomorskim, dotyczące wymagań weterynaryjnych obowiązujących
przy produkcji mięsa przeznaczonego na własny użytek, oraz przy produkcji pasz –
obowiązujące przepisy zobowiązują wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym
także rolników produkujących pasze na potrzeby własne w swoich gospodarstwach do
złożenia zgłoszenia i oświadczenia paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Drawsku Pomorskim. Od 1 stycznia 2011r. zwiększy się zakres kontroli dotyczącej
bezpieczeństwa żywności i pasz oraz „zdrowotności roślin”.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 21.12.2010 r. podpisano akty notarialne dotyczący zbycia nieruchomości
oznaczonych:
- działką nr 387 o pow. 0,1060 ha położnej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 10 na kwotę
45.410 zł netto.
2. W dniu 21.12.2010 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia lokalów mieszkalnych
na rzecz najemców:
- lokal nr 3 przy ulicy Sikorskiego 5 na kwotę 2.341,97 zł.
3. Wydano decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia
nieruchomości oznaczonej działką nr 348, położnej w obrębie ewidencyjnym Głęboczek,
w części dotyczącej rozgraniczenia z nieruchomością oznaczoną działką ewidencyjną 349
i przekazano sprawę o rozgraniczeniu nieruchomości do rozpatrzenia Sądowi
Rejonowemu w Drawsku Pomorskim.
4. Wydano decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości:
- oznaczonej działką nr 113, położnej w obrębie ewidencyjnym Prosino
z nieruchomościami oznaczonymi działkami nr 69/4, nr 89 i nr 68;
- oznaczonej działką nr 348, położnej w obrębie ewidencyjnym Głęboczek
z nieruchomością oznaczoną działką nr 419.
5. W związku z przeznaczeniem do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych
nieruchomości graniczącej z rzeką Drawą, oznaczonej numerem ewidencyjnym 386,
położonej w miejscowości Głęboczek wystąpiłem do Agencji Nieruchomości Rolnych
z ponownym pismem w sprawie odwołania przetargu oraz przekazania na rzecz Gminy
Czaplinek części ww. nieruchomości graniczącej z rzeką Drawą na cele związane
z urządzeniem bazy turystycznej.
W powyższej sprawie w dniu 16.12 br. skierowałem pismo do Dyrektora Oddziału
Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, w którym wyraziłem zaniepokojenie
związane z planowaną sprzedażą ww. nieruchomości, podyktowane obawami związanymi
z ewentualnym zablokowaniem możliwości swobodnego przenoszenia kajaków podczas
spływów kajakowych, istniejącym od dziesięcioleci szlakiem im. Ks. Kardynała Karola
Wojtyły.
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6. W dniu 20 grudnia br. ogłoszono w prasie, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych
miasta położony wzdłuż ulic Leśników, Szczecineckiej i Dąbrowskiego.
Ww. przystąpienie do zmiany miejscowego planu zainicjowane zostało uchwałą
Nr LXII/535/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka.

W zakresie ochrony zdrowia:
1.
W grudniu zakończyły się przeglądy dentystyczne oraz lakowanie jednego zęba
u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Badaniami zostało objętych 103
dzieci.
2.

Do końca grudnia został wydłużony termin szczepień przeciwko grypie dla
mieszkańców naszej Gminy. Szczepienia zostały dofinansowane z budżetu Gminy
Czaplinek w wysokości 20 złotych, natomiast pacjenci pokrywali koszty w kwocie
9 złotych.

W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W dniach 16-17 grudnia br. odbyła się pierwsza oficjalna wizyta nowych władz miasta
w niemieckim mieście partnerskim Bad Schwartau. Delegacja Burmistrza w składzie:
Zbigniew Dudor- Zastępca Burmistrza, Wacław Mierzejewski- Radny Rady Miejskiej,
Małgorzata Fedorowiat - Nowacka – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Janina Gąszcz - Dyrektor CZOKSiR oraz Adam Cześnikiewicz - Komendant MiejskoGminny OSP reprezentowała naszą Gminę podczas Sesji Rady Miejskiej w Bad
Schwartau oraz wzięła udział w spotkaniu przedświątecznym, w którym uczestniczyli:
Burmistrz Bad Schwartau, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, dyrektorzy instytucji miejskich, pracownicy Ratusza oraz
mieszkańcy. W trakcie spotkania Burmistrz Czaplinka zapewnił o kontynuacji
współpracy partnerskiej oraz możliwości realizacji nowych wspólnych projektów
służących rozwojowi naszych kontaktów. Wizyta w Bad Schwartau przebiegła
w miłej, świątecznej atmosferze.
2. W dniach 2-3 grudnia br. gościliśmy dwuosobową delegację z niemieckiego miasta
partnerskiego Grimmen. Celem przyjazdu było dostarczenie paczek zebranych przez
mieszkańców Grimmen w Dniu Świętego Marcina dla dzieci z Gminy Czaplinek.
Taka pomoc została organizowana przez nasze miasto partnerskie po raz czwarty
a z naszej strony w akcję zaangażowane jest Stowarzyszenie KIWANIS
INTERNATIONAL KLUB Czaplinek, który rozdaje paczki potrzebującym dzieciom.
W zakresie wspierania przedsiębiorczości:
W dniu 20 grudnia we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy
Europejskich został zorganizowany tzw. Mobilny Punkt Informacyjny. W tym dniu
w godzinach 10-14 mieszkańcy naszej Gminy mogli skorzystać z bezpłatnych porad
w zakresie możliwości aplikowania o środki z funduszy unijnych na realizację różnych
projektów np. na rozpoczęcie bądź rozszerzenie prowadzonej działalności. Z porad
skorzystało 15 osób.
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W zakresie turystyki, kultury, promocji:
W dniu 18 grudnia br. na czaplineckim deptaku odbył się V Jarmark Bożonarodzeniowy
zorganizowany przez Gminę Czaplinek oraz Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu "Promocja rozwoju Miasta
i Gminy Czaplinek" współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W okresie 7-21 grudnia br. odbywały się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy
Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2011.
W zakresie projektów:
Pożyteczne Ferie 2011 – złożone wnioski:
Gmina Czaplinek wspólnie w ramach programu „Pożyteczne Ferie 2011” ogłoszonego przez
Fundację Wspomagania Wsi złożyła 12 wniosków. Celem konkursu jest umożliwienie
dzieciom i młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu
w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.
Lp.

Tytuł projektu
Troskliwi Animalsi
Redakcja z sercem
Śpiewać każdy może
Sąsiad nie jest mi obojętny
Pomagam bo chcę i z moimi kolegami
dobrze bawię się
Pomocna dłoń dla sąsiada
Ferie z zajączkiem
„Już nigdy nie będziecie samotni”

Sołectwo
Łąka
Broczyno
Prosinko
Piaseczno
Kluczewo
Czarne Małe
Byszkowo
Siemczyno,

2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł

9 „Wszystkie Babcie nasze są”
10 „Nieznane
tradycje
naszych
dziadków”
11 „Pomoc sąsiedzka łączy pokolenia”
12 „Bądźmy razem”
Razem

Rzepowo
Sikory

2.000 zł
2.000 zł

1
2
3
4
5
6
7
8

Wnioskowana kwota
2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł

Machliny
Czarne Wielkie

2.000 zł
2.000 zł
24.000 zł

Razem z Zastępcą Burmistrza przyjęliśmy 42 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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