INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 15 marca do 13 kwietnia 2012 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 14 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (9 działek
na cele rolne, 3 działki pod działalność gospodarczą, 1 budynek gospodarczy, 1 działka
z przeznaczeniem na lotnisko sportowo-turystyczne) – 3 zarządzenia;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (3 działki
w Czaplinku, 1 lokal dla dotychczasowego najemcy, 1 budynek jednorodzinny dla
dotychczasowego najemcy, 2 działki obręb Machliny, 2 działki obręb Żerdno, 1 działka
obręb Piaseczno) – 2 zarządzenia;
3. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w składzie:
1) Katarzyna Szlońska – Przewodnicząca komisji,
2) Monika Doroba – członek Komisji,
3) Sylwia Kusa – członek Komisji,
4) Teresa Sujecka – członek Komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
5) Zygmunt Skibicki – członek Komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
4. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012 r.;
5. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2011
rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji za 2011 rok oraz sprawozdania wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok;
6. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji, tj. remontu podłogi,
polegającej na wymianie parkietu na nawierzchnię z wykładziny sportowej Tarkett
Omnisports Excel, na pow. 446,25 m2 , w sali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Czaplinku. Jednocześnie dokonano zwiększenia wartości środka trwałego – budynku
Szkoły Podstawowej w Czaplinku, znajdującego się w ewidencji Szkoły Podstawowej
o wartość 152.286,55 zł;
7. w sprawie przejęcia w roku 2012 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji: przebudowa drogi w ulicy Rzecznej (droga, kanalizacja
deszczowa) o wartości 371 232,68 zł, lodowisko „Biały Orlik” (agregat chłodniczy
z orurowaniem, ostrzałka do łyżew, przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe PE
32 mm) o wartości 447 653,00 zł;
8. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 385, położonej w obrębie
02 w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 14;
9. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czaplinku do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej;
10. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czaplinku do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej;
11. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą dla Martyny Bołtun w składzie:
1) Katarzyna Szlońska –Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Komisji,
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2) Zenon Giwojno – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami – członek,
3) Katarzyna Mazurek – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – sekretarz komisji;
W zakresie inwestycji:
1. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo.
Trwają prace nad wykonaniem projektu budowlanego dotyczącego modernizacji stacji
i ujęcia wody w m. Rzepowo oraz przebudowy sieci wodociągowej na trasie Rzepowo Piaseczno pod kątem zmiany źródła zasilania w wodę m. Piaseczno, jak i pod kątem jakości
i ilości dostarczanej wody. Wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych i inwestycji celu publicznego.
Termin wykonania projektu do 30.11.2012r.
2. Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej.
Zakończone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót związanych
z przebudową ulicy Drahimskiej i ulicy Długiej w Czaplinku. W dniu 30.03.2012r. podpisano
umowę z wykonawcą zadania - firmą „Pol- Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska Pom.
za kwotę 1.759.955,56 zł. Termin wykonania robót – 30.10.2012r. W dniu 12.04.2012r.
strony dokonały przekazania placu budowy z udziałem właścicieli infrastruktury technicznej.
Zakres robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy
wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, po uprzednim frezowaniu na min.
5 cm na całej długości projektowanego odcinka, remont i przebudowę chodników,
przebudowę miejsc postojowych, przebudowę istniejących zjazdów wraz z regulacją
wysokościową, wykonanie elementów uspokojenia ruchu z kostki brukowej betonowej
poprzez wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych. W ramach zadania nastąpi
usprawnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni i z chodników
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez regulację i udrożnienie istniejących
wpustów ulicznych oraz budowę studni deszczowych betonowych, a także wykonanie
przyłączy wodociągowych w ul. Długiej o długości 289,50mb.
Przygotowany został przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji zadania. Wprowadza on na czas wykonywania prac jeden
kierunek jazdy w ulicy Długiej w stronę Wałcza, na odcinku od ul. Młyńskiej
do skrzyżowania z Placem 3-go Marca.
W trakcie uzgodnienia znajduje się też projekt stałej organizacji ruchu, który zostanie
wprowadzony po zakończeniu zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
3. Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Leśników.
Została wykonana mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych na potrzeby
wykonania projektu budowlanego branży drogowej przez Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne Dariusz Kęsy z Barwic za kwotę 1.230 zł brutto.
Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego i podpisano umowę z p. Jadwigą
Gutowicz ze Złocieńca na kwotę 6.000,00 zł brutto. Termin opracowania projektu –
30.09.2012r.
4. Projekt budowlany części chodnika przy ul. Pławieńskiej.
Wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego,
za kwotę 1.476,00 zł brutto. Zinwentaryzowano zakres rzeczowy prac projektowych.
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Podpisano umowę z p. Jadwigą Gutowicz ze Złocieńca na wykonanie projektu budowlanego
chodnika w części ul. Pławieńskiej za kwotę 8.000 zł brutto, z terminem wykonania do dnia
31.10.2012r.
5. Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko.
W dniu 24.01.2012r. projektant firmy „Atrium – Studio” Pracowania Projektowa
z Poznania przedstawił na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury,
Budownictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki koncepcję zagospodarowania nadbrzeża
na odcinku od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej.
W dniu 02.02.2012r. Komisja Rozwoju na swoim posiedzeniu wypracowała wnioski
do opiniowanego dokumentu, które zostały przekazane zespołowi projektowemu celem
uwzględnienia przy opracowywaniu projektu budowlanego.
Projektant z udziałem inwestora dokonał ponownie wizji terenu w dniu 29.02.br. Omówione
zostały jeszcze raz uwagi i wnioski wypracowane przez organa Gminy, by jak najlepiej
je zrozumieć i zagospodarować przy realizacji dalszych prac projektowych.
Na wniosek Wykonawcy wydłużono termin wykonania prac projektowych do 30.06.2012r.
6. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP
Czaplinek.
Z dniem 01.03.2012r. wznowione zostały roboty budowlane na obiekcie. Prace trwają
w każdej części kubaturowej obiektu, zarówno nowo budowanej, jak i istniejącej.
W dniu 07.03.2012r. odbyła się kolejna narada robocza, na której dokonano oceny
zaawansowania robót, jak i podjęte zostały decyzje związane z bieżącymi problemami natury
wykonawczej.
W dniu 08.03.2012r. odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu z udziałem zainteresowanych
stron, które poświęcone było ukierunkowaniu tematu dot. planowanych w budynkach
instalacji specjalistycznych, tj. alarmowej, komputerowej, p.poż., antenowej i syren oraz
pneumatycznej i wyciągu spalin.
Wykonane zostało przyłącze gazowe do Centrum przez Zakład Gazowniczy w Koszalinie
w ramach zawartej z Gminą Czaplinek umowy przyłączeniowej.
Dla celów monitorowania robót budowlano-instalacyjnych, jak i właściwego nadzoru,
inwestor i pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego przyjęli zasadę, iż w każdą środę
tygodnia odbywać się będą narady robocze, których intencją będzie ocena robót, analiza
występujących problemów, podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji
określonych ustawą prawo budowlane, jak i zawartymi umowami pomiędzy Inwestorem
a Wykonawcą robót i Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie.
W dniu 07.04.2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę samochodu pożarniczego
z podnośnikiem hydraulicznym koszowym z wyposażeniem specjalistycznym.
Termin zbierania ofert upływa w dniu 16.05.br., a planowany termin dostawy samochodu
do 31.10.2012r. Zamówienie to stanowi element projektu pn. „Utworzenie Centrum
Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek
i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”, współfinansowanego przez
Unię Europejską.
7. Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie.
W dniu 15.03.2012r., zgodnie z terminem umownym, dokonano odbioru samochodu
specjalistycznego do wywozu odpadów stałych, dostarczonego przez wykonawcę Wytwórnię Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o. z Łodzi. W tym samym dniu
Wykonawca dokonał przeszkolenia operatorów.
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W dniu 09.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu specjalistycznego –
bramowca. Termin zbierania ofert wyznaczono pierwotnie na dzień 23.03.2012r. Z uwagi
na znaczną ilość zadanych przez wykonawców zapytań w ramach ogłoszonego postępowania
na dostawę pojazdu specjalistycznego – bramowca oraz konieczność uzyskania zgody
na ewentualne zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Instytucji
Zarządzającej Projektem RPO WZ, Gmina wydłużyła termin składania ofert do dnia
06.04.br. Ponieważ do tego dnia nie uzyskano stanowiska Urzędu Marszałkowskiego
w przedmiocie zadanych pytań ze strony wykonawców, dokonano kolejnego przełożenia
terminu składania ofert do dnia 27.04.2012r.
Termin dostawy samochodu ustalono w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania umowy
z wybranym wykonawcą.
8. Remont przyłączy kanalizacyjnych w m. Łąka.
W styczniu podpisano umowę z Wykonawcą robót - firmą „INSTAL” s.c. z Wałcza
na wykonanie przebudowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (bloków)
w m. Łąka w określonym zakresie dostosowanym do zaplanowanych nakładów na ten cel
w budżecie Gminy na 2012r. Termin realizacji robót ustalono do dnia 15.05.2012r.
Wejście na roboty wykonawca planuje po ustąpieniu warunków zimowych, najwcześniej
w połowie kwietnia.
9. Przebudowa świetlicy wiejskich w m. Machliny.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy
robót związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w m. Machliny. W dniu 09.03.2012r.
podpisano umowę z Wykonawcą zadania – firmą „WIELĄDEK” z Chodzieży na kwotę
190.376 zł brutto. Termin wykonania zadania – 31.08.2012r.
Jednocześnie w dniu 09.03.br. Inwestor przekazał dla Wykonawcy plac budowy. Wykonawca
przewiduje rozpoczęcie robót od 10.04.2012r. Z dniem 09.03.2012r. dokonano również
zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Drawsku Pom.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej
w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno,
Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie
Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00232-6922-UM1600355/10
z dnia 30.12.2011 r. w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 27 marca 2012 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej przy ul. Kalinowej 1
w Czaplinku, cena wywoławcza 174.000,00 zł netto, działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 353 o pow. 0,5428 ha położonej przy ul. Akacjowej 10
w Czaplinku, cena wywoławcza 164.500,00 zł netto, działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, cena wywoławcza 62.000,00 zł netto, działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, cena wywoławcza 69.500,00 zł netto, działka nie została sprzedana;
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2.

3.

4.

5.

 oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, cena wywoławcza 24.500,00 zł netto, działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 79/4 o pow. 0,1344 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, cena wywoławcza 17.000,00 zł netto, działka została sprzedana za kwotę
19.800,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 79/5 o pow. 0,1148 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, cena wywoławcza 15.000,00 zł netto, działka została sprzedana za kwotę
15.200,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 8 o pow. 0,0891 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne
Małe, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni 151,89 m2
(w tym lokal mieszkalny o pow. 107,72 m2 i dwa pomieszczenia gospodarcze
o powierzchni 44,17 m2), budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni 112,55
m2, cena wywoławcza 76.000,00 zł, nieruchomość nie została sprzedana.
Został ogłoszony trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 265 o pow. 0,1660 ha położonej przy ul. Kasztanowej 17
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena
wywoławcza 36.500,00 zł;
 oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 2, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 60.000,00 zł;
 oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy ul. Różanej
7, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 45.500,00 zł;
 oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 6, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 43.500,00 zł;
Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2012 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
W dniu 11 kwietnia 2012 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu
przeznaczonego pod posadowienie garaży:
 Części działki nr 412/33 o powierzchni 15 m² położonej przy ul. Jeziornej
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 03. Teren oznaczony nr 1. Wywoławcza
wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego 28,00 zł + podatek VAT
w obowiązującej stawce. W przetargu ustalono miesięczny czynsz dzierżawny
na kwotę 80,00 zł netto. Dzierżawca po uzyskaniu informacji w Starostwie
Powiatowym na temat uzyskania pozwoleń niezbędnych do postawienia garażu
wycofał się i nie przystąpił do podpisania umowy dzierżawy.
 Części działki nr 412/33 o powierzchni 15 m² położonej przy ul. Jeziornej
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 03. Teren oznaczony nr 2. Wywoławcza
wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego 28,00 zł +podatek VAT
w obowiązującej stawce. W przetargu ustalono miesięczny czynsz dzierżawny na
kwotę 78,00 zł netto.
W dniu 4 kwietnia 2012 r. została zawarta z Lotniczą Amatorską Federacją
Rzeczypospolitej Polskiej z Bornego Sulinowa na okres 3 lat umowa dzierżawy dotycząca
części działki oznaczonej nr 466/7 o powierzchni 33,7500 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Broczyno.
W dniu 29.03.2012 r. został zawarty akt notarialny pomiędzy Gminą Czaplinek a ANR
w sprawie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości oznaczonej nr działki
125/20 o pow. 1,8713 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Trzciniec. Działka ma być
przeznaczona pod boisko sportowe.
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6. W dniu 19 marca 2012 r. wydano decyzję w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
dotyczącej działki nr 28, przy ul. Drahimskiej 49 (dotyczy udziału do 102/1000 części
nieruchomości) – wysokość zwrotu bonifikaty 1.076,31 zł.
7. Wydano: 7 ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oznaczonych
działkami:
 nr 314, obręb Broczyno (teren Szkoły Podstawowej w Broczynie),
 nr 34/22, obręb 02 Czaplinek,
 nr 111, obręb 03 Czaplinek,
 nr 396, obręb 02 Czaplinek,
 nr 86/2, obręb 02 Czaplinek,
 nr 117, obręb Broczyno,
 nr 141/1, obręb 02 Czaplinek.
8. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy:
 dla działki nr 46/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Trzciniec,
 dla działek nr 83/5 i 84/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Broczyno,
 dla działki nr 412/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Wielkie,
 dla działki nr 107, położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno,
 dla działki nr 240, położonej w obrębie ewidencyjnym Pławno.
W zakresie budżetu i finansów:
Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa na 2012 rok
uległa zmniejszeniu o kwotę 226.774,00 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych o kwotę 171.357,00 zł.
W zakresie podatków:
1. Wydano 18 zaświadczeń w tym 11 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 7 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 385 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości rolnego, leśnego i środków
transportowych na łączną kwotę 107 009,00zł.
3. Sporządzono wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie
zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
4. Sporządzono sprawozdanie za 2011 rok w zakresie udzielonej pomocy publicznej
w rolnictwie oraz nie udzielonej pomocy publicznej w rybołówstwie.
5. Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych
za I kwartał 2012r.
6. Przeprowadzono oględziny nieruchomości w toku prowadzonego postępowania
podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku
od nieruchomości za 2012r..
7. Po wniesionym odwołaniu od decyzji Burmistrza Czaplinka w sprawie określenia
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2006-2011
w wysokości 204 263,00 zł i ponownej analizie akt sprawy, podtrzymując dotychczasowe
stanowisko przekazano akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koszalinie.
8. Udzielono 5 letniego zwolnienia w podatku rolnym z tytułu powiększenia istniejącego
gospodarstwa rolnego.
9. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
i naliczono prowizje z tego tytułu.
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10. Sporządzono wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku
od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych
pod sztuczne zbiorniki wodne oraz wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej
utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
W zakresie turystyki, sportu, kultury fizycznej, kultury:
1. 25 marca br. w sali widowiskowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
wystąpił zespół „Jazz Quartet”.
2. W dniach 24 - 25 marca 2012 roku Gmina Czaplinek wzięła udział w Targach
Turystycznych „WYPOCZYNEK” 2012 w Toruniu, których organizatorem były Targi
Toruńskie Sp. z o.o.. Czaplinek promował się wspólnie z producentem Miodów
drahimskich, p. Konradem Fujarskim.
3. 31 marca br. na czaplineckim rynku zorganizowany został VI Jarmark Wielkanocny.
4. 14 kwietnia br. odbył się „I ekologiczny rajd rowerowy”. Podczas rajdu rowerzyści
sprzątali trasę prowadzącą do Głazu Tempelburg oraz teren wokół niego.
5. Zakupiono oraz przekazano kurtki promocyjne dla sportowców Gminy Czaplinek, którzy
biorą udział w zawodach krajowych i wyjazdach zagranicznych. Wsparcie otrzymała
grupa karate, tenisa stołowego, Salos–u oraz Pan Jan Dymecki.
6. Wsparto organizację Indywidualnych Mistrzostw Województwa w tenisie stołowym,
które odbyły się na Hali Widowiskowo – Sportowej w dniu 14 kwietnia 2012 r.
7. Wsparto wyjazd zawodników karate na zawody, które odbywają się w Danii.
W zakresie projektów:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” ogłosiło konkurs
Grantowy Działaj Lokalnie VII 2012. W ramach Programu wspierane będą projekty, które
inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Wnioski przyjmowane będą
do 10 maja 2012 r.
2. Trwają prace nad przygotowaniem projektu „Zielona siłownia”, który zakłada budowę
urządzeń siłowni na świeżym powietrzu. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie
ze środków zewnętrznych na realizację zadania.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Burmistrz Czaplinka ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w roku 2012.
Dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka – 2.500 zł oraz Chorągiew
Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 1.500 zł.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Trwają prace nad przygotowaniem obchodów Dni Czaplinka w aspekcie współpracy
polsko –niemieckiej.
2. Złożono wniosek dotyczący wymiany młodzieży pomiędzy Gminą Grimmem
a Gimnazjum w Czaplinku. Program realizowany będzie we wrześniu br. W projekcie
uczestniczyć będzie 46 osób.
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W zakresie ochrony zdrowia:
1. 13 kwietnia 2012 r. w sali Ośrodka Kultury w Czaplinku w ramach obchodów
„Światowego Dnia Zdrowia”, który w tym roku poświęcony był zagadnieniom starzenia
się i zdrowia osób starszych, odbyło się spotkanie z masażystą - panem Zdzisławem
Opałką.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyki i Diagnostyki "Geneva Trust
Polska" przy współpracy z Gminą Czaplinek zaprasza na bezpłatne badania
mammograficzne, które odbędą się w dniu 19 kwietnia 2012 roku w Czaplinku przy
ul. Wałeckiej 54a.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 20 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Zorganizowano wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego szkolenie dla rolników nt.
płatności obszarowych za 2012 r.
3. Zatwierdzono plany finansowo – rzeczowe następujących sołectw: Niwka, Ostroróg,
Żerdno.
4. Wydano 6 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
5. Aktualnie szacowane są szkody w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami
przezimowania.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 16 marca br. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w konferencji naukowej
pt. „Rola odnawialnych źródeł w ekologicznej, energetycznej i regionalnej polityce Polski
i Unii Europejskiej”, która odbyła się w Siemczynie.
2. W dniu 22 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu informacyjnym nt.
„Aktualnych informacji przydatnych do planowania działalności w zakresie ochrony
przyrody”, które odbyło się w Manowie.
3. W dniu 23 marca br. zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy Samorządu Mieszkańców
Osiedla Nr 3.
4. W celu usprawnienia pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku zakupiono
używane urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Konica-Minolta bizhub C451 za kwotę
10.000 zł, rok produkcji 2009 z wyposażeniem: kopiarką, drukarką sieciową, skanerem
sieciowym o prędkości 70 str./min., duplexem - automatycznym kopiowaniem
i drukowaniem dwustronnym, automatycznym dwustronnym podajnikiem dokumentów,
dwiema kasetami papieru A4 - A3 po 500 arkuszy każda (2 x 500 ark.), kasetą papieru
na 1500 arkuszy A-4 oraz bocznym podajnikiem na 150 arkuszy, podstawą pod
urządzenie, finiszerem. Pamięć urządzenia 1024MB RAM, dysk twardy 60 GB,
rozdzielczość kopiarka i drukarka 1800 x 600 dpi, rozdzielczość skaner max. 600 x 600
dpi, Zoom 25 - 400 % co 0,1%, wielokrotność kopiowania 1 - 9999, 1000 kodów dostępu
użytkowników, wyświetlacz LCD ciekłokrystaliczny, dotykowy, kolorowy, ruchomy,
komunikaty w języku polskim.
5. W dniu 27 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu
Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polsko – Ukraińskiej w Szczecinie.
6. W dniach 27 – 30 marca br. uczestniczyłem w V Ogólnopolskim Kongresie
Infrastruktury Sportowej Spała 2012, podczas której w ramach II edycji Ogólnopolskiego
Programu Budowy Lodowisk, Zarząd Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej przyznał
Gminie Czaplinek wyróżnienie oraz Honorowy Medal PKIS „Razem Budujemy Sukces”,
za rozwój infrastruktury sportowej w 2011 r., tj. za utworzenie lodowiska w ramach
projektu „Biały Orlik”.
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7. W dniu 28 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Gali finałowej VII edycji
rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2011 organizowanej przez Puls Biznesu
i Czołową Agencję TNS Pantor w Poznaniu.
8. W dniu 29 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowej Radzie Szpitala im.
Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim oraz w zebraniu mieszkańców ul.
Mickiewicza 3.
9. W dniu 3 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. stanu dróg na terenie Gminy
Czaplinek z Radnymi Powiatowymi Panią Genowefą Polak i Panem Wiktorem Wosiem
oraz Wicestarostą Powiatu Drawskiego Panem Andrzejem Brzemińskim, Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim Panem Zbigniewem Kot.
10. W dniu 3 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z przełożoną Sióstr Salezjanek siostrą
Carlą Castellino z Rzymu.
11. W dniu 4 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji nt. „Profilaktyki
bezpieczeństwa ruchu drogowego”, która odbyła się w Szczecinie.
12. W dniu 5 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych dla regionu określonego w projekcie Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami jako Region Szczecinecki, zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie.
13. W dniu 6 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Burmistrzem Połczyna Zdroju,
które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju.
14. W dniu 11 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu wspólników Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
15. W dniu 12 kwietnia br uczestniczyłem w spotkaniu nt. projektu Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
16. W dniu 12 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza.
17. W dniu 13 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, które odbyło się
w Wardyniu Górnym.
Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 47 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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