INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 16 czerwca do 30 czerwca 2011 r.
Wydałem 11 zarządzeń:
1. w sprawie przyjęcia w roku 2011 do ewidencji Urzędu Miejskiego środka trwałego
pochodzącego z inwestycji (sieć wodociągową ul. Drahimska – Pięciu Pomostów);
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (4 lokale dla
dotychczasowych najemców, 1 działka dla dotychczasowego użytkownika, 6 działek
w przetargu);
3. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowywania i realizacji projektów
do Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013” PO RYBY w składzie:
1) Katarzyna Szlońska – Przewodnicząca Zespołu;
2) Monika Doroba – członek Zespołu;
3) Małgorzata Fedorowiat – Nowacka – członek Zespołu;
4) Tomasz Wilczyński – członek Zespołu;
5) Dariusz Sapiński - członek Zespołu;
4. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą dla Pani Magdaleny Cogiel w składzie:
1) Katarzyna Szlońska – Sekretarz Gminy - Przewodnicząca Komisji;
2) Monika Doroba – p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji;
3) Katarzyna Mazurek – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – sekretarz komisji.
5. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Czaplinku na czas zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
6. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Czaplinku;
7. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
8. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
9. w sprawie przyjęcia wytycznych do Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji Archiwalnej
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
10. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy
Czaplinek w roku 2011 w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej, działania
na rzecz kultury i tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego,
krajoznawstwa, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy
Czaplinek;
11. w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Urzędzie
Miejskim w Czaplinku”.
W zakresie inwestycji:
1. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt.
Wybrany przez Gminę Wykonawca - firma Cesspool Technology s.c. z Grocholina,
odstąpił od realizacji umowy na opracowanie projektu budowanego budowy sieci
wodociągowej w m. Kołomąt.
Wybrano kolejnego Wykonawcę, który złożył drugą z kolei ofertę z najkorzystniejszą
ceną, na kwotę 30.750 zł brutto. Jest to firma „EKO-INSTAL” Sp. jawna Harasimowicz
i Wspólnicy z Gorzowa Wlkp. Strony są w trakcie podpisywania umowy.
2. Budowa zjazdu i miejsc postojowych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.
W dniu 15 czerwca br. dokonano odbioru technicznego zadania i przekazania
do eksploatacji zjazdu i miejsc postojowych dla autobusów oraz utwardzonego placu
na działce budowlanej pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy
ul. Pławieńskiej w Czaplinku.

3. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki
OSP Czaplinek.
W dniu 17 czerwca 2011r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na rozbudowę
i przebudowę istniejącego obiektu remizy OSP Czaplinek na Centrum Ratownictwa
Gminnego. Termin zbierania ofert upływa w dniu 05.07.2011r.
4. Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie –
Czarne Wielkie Kolonia.
W dniu 22.06.2011r. zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie
rozliczenie projektu wraz z wnioskiem o płatność.
5. Strefa płatnego parkowania.
W dniu 17.06.2011r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
została ogłoszona uchwała Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie strefy płatnego
parkowania i będzie obowiązywała od 01.07.2011r.
Opłaty za parkowanie pobiera się od poniedziałku do piątku w godz. od 9³° - 16³°
i w sobotę od godz. 9³°- 13³°.
Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w wysokości:
1) za pierwszą godzinę parkowania
- 1,00 zł,
- 1,20 zł ,
2) za drugą godzinę parkowania
- 1,40 zł ,
3) za trzecią godzinę parkowania
4) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 1,00 zł
5) karta abonamentowa parkingowa tygodniowa
- 25,00 zł,
6) karta abonamentowa parkingowa miesięczna
- 100,00 zł.

W zakresie podatków:
1. Wydano 6 zaświadczeń w tym 1 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
i 5 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 19 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
7 691,00 zł.
3. Sporządzono informacje o nie udzielonej pomocy w rolnictwie oraz informacje
o nieudzielaniu pomocy w rybołówstwie za miesiąc maj 2011r.
4. Wydano decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej II raty łącznego
zobowiązania podatkowego za 2011r.
5. Wydano 1 decyzje zmieniającą zobowiązanie podatkowe za 2010 r.
6. Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości zgłoszonych przedmiotów
do opodatkowania.

W zakresie oświaty:
1. W dniu 17 i 21 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego przyszłych
pierwszoklasistów.
2. W dniu 22 czerwca 2011 roku w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Czaplinek odbyło się zakończenie roku szkolnego 2010/2011, podczas którego uczniom,
którzy osiągnęli wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach wręczyłem dyplomy
gratulacyjne i nagrody książkowe. Uczniowie, którzy byli aktywni sportowo
i zajęli wysokie miejsca otrzymali dyplomy i śpiwory.
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W zakresie projektów:
Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła wyniki konkursu pn. POŻYTECZNE WAKACJE
2011r., do którego Gmina Czaplinek złożyła 16 wniosków. Do tegorocznej edycji konkursu
wpłynęło 438 wniosków (22 z województwa zachodniopomorskiego), dofinansowanie
otrzymało 147, z czego 6 z terenu Gminy Czaplinek. Dofinansowanie w wysokości 3.000 zł
otrzymały projekty:
1. „ Tęczowa Łąka ”,
2. „ Wiejskie wakacje w harmonii ze zwierzętami ”( Sołectwo Pławno ),
3. „ Przystanek Broczyno ”,
4. „ Przewodnik po Rzepowie”,
5. „ Opowiem Ci o Trzcińcu”,
6. „ Zabawa w archeologów” ( Sołectwo Żerdno ).

W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. W dniu 12.06.2011 r. w Ostrorogu odbył się odpust w kościele pod wezwaniem św.
Antoniego.
2. W dniu 16 czerwca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane
zostało rozporządzenie rejestrujące Miód Drahimski jako Chronione Oznaczenie
Geograficzne. Jest to już 28 zarejestrowany produkt z Polski.
W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego:
1. Przygotowano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj dokumentu
Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyrysy z miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego
Decyzje o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy
Przekazano do uzgodnień
Przekazano wnioski do architekta przygotowującego projekty decyzji o
warunkach zabudowy
Zawiadomienia:
− o wszczęciu postępowania
− o zakończeniu postępowania dowodowego
− o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
− o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy
Postanowienia podziałowe
Opinia na temat zgodności z miejscowym planem zagospodarowania

10.
11.
12. Pisma dotyczące uzupełnienia złożonych wniosków

Ilość
2
8
8
4
2
4
5
11
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-

-

2. Wydano:
- 5 ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu zatwierdzających prawny przebieg granic:
• działki oznaczonej nr 128/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg,
• działek oznaczonych nr 25/1, 24/1, 23/3, 22/3, 48/3, 49/2, 65/2, położonych
w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
• działek oznaczonych nr 144/1, 143/1, 142/2, 141/2, 140/2, 158, 177, 176/2, 175/2,
208/2, 236/2, 237/1, 238/1, 274/1, 273/2, 313/1, 350/1, 351, 352, 386/2, położonych
w obrębie ewidencyjnym Motarzewo,
• działek oznaczonych nr 19/2, 25/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Sikory.
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W zakresie kontroli:
1. W dniu 16 czerwca 2011 r. kontrolę problemową przeprowadził przedstawiciel Wydziału
Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia: przyjmowanie oraz załatwianie skarg
i wniosków, prowadzenie zbioru przepisów gminnych, w okresie od dnia 1 stycznia
2009 r. do dnia kontroli.
2. W dniu 29 czerwca 2011 r. kontrolę problemową przeprowadził przedstawiciel Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie. Przedmiotem kontroli były zagadnienia dot. organizacji,
zabezpieczenia oraz przygotowania do działań gminnych elementów wydawania
i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem.
W sprawach organizacyjnych:
1. Firma UNIFLOR Wojciech Radzicki z siedzibą w Białogardzie przy ul. Połczyńskiej 10,
78-200 Białogard dostarczyła i zamontowała wykładzinę na klatce schodowej
w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Zgodnie z umową zakres prac Wykonawcy
obejmował:
1) położenie płyty OSB na spocznikach,
2) zerwanie wykładziny na stopniach wraz z ich przeszlifowaniem oraz położenie
warstwy wygładzającej,
3) wymianę ćwierćwałków przy schodach,
4) montaż wykładziny na spocznikach w ilości 49,99 m2 oraz stopniach schodowych
w ilości 25,21 m2,
5) montaż listew schodowych w ilości 81,00 mb.
6) malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów pod schodami.
Termin realizacji zadania ustalono do 4 lipca 2011 r. za kwotę 19.065,00 zł brutto.
2. W dniu 16 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Wieszczów oraz w spotkaniu z Nadleśniczym
Świerczyny p. Rydlem w sprawie głazu Tempelburg.
3. W dniu 18 czerwca br. uczestniczyłem w Zawodach Powiatowych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych według Regulaminu CTIF, które odbyły się w Kaliszu Pomorskim.
Zastępca Burmistrza spotkał się z przedstawicielami związków hodowców gołębi
rasowych w sprawie wystawy w Czaplinku.
4. W dniu 19 czerwca br. odbył się kolejny czat z Burmistrzem Czaplinka. W czacie
uczestniczyło 15 osób.
5. W dniu 20 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Konwencie Starosty,
Wójtów, Burmistrzów Powiatu Drawskiego oraz w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
Spotkania odbyły się w Drawsku Pomorskim.
6. W dniach 20 – 21 czerwca 2011 r. uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji VII
Forum Samorządowe pod hasłem „Wyzwania samorządu terytorialnego w nowej
perspektywie europejskiej”, które odbyło się w Szczecinie.
7. W dniu 21 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu Wspólnoty
Mieszkaniowej ul. Jagiellońskiej 6 oraz w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Rolnictwa,
Spraw Wiejskich i Leśnictwa, której przedmiotem spotkania była lustracja dróg
śródpolnych w obrębie Suliborza oraz lustracja lotniska.
8. W dniach 21-22.06.2011 r. Firma „ANIMA”, Mirosław Otulak, z siedzibą w Szczecinku
przy ul. Strażackiej 3A/1, 78-400 Szczecinek, zgodnie z zawartą umową:
1) dostarczyła i zamontowała w Urzędzie Miejskim w Czaplinku trzy komplety urządzeń
klimatyzacyjnych japońskiej firmy Fujitsu w technologii inwerter:
− w pomieszczeniach Referatu Budżetu i Finansów - dwóch klimatyzatorów
ASYA09LG/AOYR09LG,
4

9.

10.

11.
12.

13.

− w
pomieszczeniu
Referatu
Podatków
jednego
klimatyzatora
ASYA12GL/AOYR12LG;
2) ułożyła przewody instalacji freonowej;
3) wykonała odprowadzenie skroplin z urządzeń chłodzących;
4) uruchomiła urządzenia z kontrolą szczelności instalacji chłodniczej, kontrolą
szczelności instalacji odprowadzenia skroplin, napełnieniem czynnikiem chłodniczym
i regulacją;
5) przekazała dokumentację powykonawczą (aprobaty, deklaracje zgodności, atesty
higieniczne, instrukcje obsługi);
6) przeszkoliła użytkowników w zakresie obsługi urządzeń.
Zgodnie z umową Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 13.905 zł brutto.
W dniu 22 czerwca 2011 r. uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział Terenowy w Złocieńcu oraz w spotkaniu
z Administratorem Agencji Nieruchomości Rolnej Jednostka Gospodarcza Zasobu
w Drawsku Pomorskim.
W dniu 26 czerwca 2011 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w pożegnaniu
ks. Jarosława Kobiałki i ks. Roberta Dmochowskiego z Parafii pw. Świętej Trójcy
w Czaplinku. Ponadto uczestniczył w spotkaniu w celach promocyjnych z małżeństwem
Barbarą i Diter Chr.Ochs podróżujących zetorem 5011 po UE.
W dniu 27 czerwca 2011 r. uczestniczyłem w konferencji w ramach Niemieckiego Dnia
Otwartego, która odbyła się w Drawsku Pomorskim.
W dniu 29 czerwca 2011 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Rady Powiatu Drawskiego, która odbyła się w Starostwie Powiatowym
w Drawsku Powiatowym.
Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Komendanta Straży
Miejskiej w Czaplinku w Urzędzie Miejskim w Czaplinku wpłynęły 4 oferty.
Po weryfikacji dokumentów przez komisję rekrutacyjną do II etapu zakwalifikowano
3 kandydatów, z których w dniu 21 czerwca br. na stanowisko Komendanta Straży
Miejskiej w Czaplinku wybrano Pana Ryszarda Leśniewicza zam. Borne Sulinowo.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku będą
obowiązywały następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:
od poniedziałku do środy od 700 – 1500,
w czwartek od 700 – 1600,
w piątek od 700 – 1400.

Razem z Zastępcą Burmistrza przyjęliśmy 30 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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