INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 14 kwietnia do 16 maja 2012 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 13 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Czaplinku,
z siedzibą przy ul. Słonecznej 27, 78-550 Czaplinek;
2. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Broczynie, 78-553 Broczyno;
3. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedli miasta Czaplinka w sprawie
projektów Statutów Osiedli Samorządów Mieszkańców w Czaplinku;
4. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działek nr 24 i 25/1 położonych w obrębie 05
w Czaplinku przy ul. Wałeckiej;
5. w sprawie przejęcia w roku 2012 do ewidencji Urzędu Miejskiego środka trwałego –
samochodu ciężarowego do wywozu śmieci typ: SM 200/15Ż, na podwoziu Renault
Premium, rok produkcji 2012, o wartości początkowej 536.034,00 zł brutto,
pochodzącego z inwestycji „Dostawa pojazdu
specjalistycznego – śmieciarki”,
realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek – współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”;
6. w sprawie przejęcia w roku 2012 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji: budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej osiedla „Kwiatowe” – I etap – o wartości 425.334,56 zł oraz
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kuźnica Drawska – o wartości
187.683,83 zł;
7. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Czaplinek oraz rocznych
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok;
8. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Czaplinek w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Czaplinek;
9. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokal mieszkalny
dla dotychczasowego najemcy, 1 działkę do zamiany z osobą fizyczną);
10. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (6 działek na
cele rolne, 1 działka na cele rekreacyjne, 4 działki pod działalność gospodarczą);
11. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dla Czaplineckiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Czaplinku, części nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Czaplinek, położonej w Czaplinku przy ul. Parkowej, oznaczonej
nr działki 17/12 o powierzchni 0,4621 ha zabudowanej budynkiem Amfiteatru;
12. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie;
13. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Gimnazjum w Czaplinku.
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.
Termin wykonania projektu do 30.11.2012r.

2. Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej.
Wykonawca firma „Pol - Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska Pom., z dniem
11.05.2012r. rozpoczął roboty drogowe. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty
instalacyjne związane z siecią deszczową oraz usytuowaniem krawężników wraz
z przebudową nawierzchni chodnika.
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.
Wykonany i uzgodniony został 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.
Projekt budowlany jest opracowywany przez p. Jadwigą Gutowicz ze Złocieńca. Termin
opracowania projektu – 30.09.2012r.
4. Projekt budowlany części chodnika przy ul. Pławieńskiej.
Projekt budowlany jest w trakcie opracowywania. Wykonawcą projektu jest p. Jadwiga
Gutowicz ze Złocieńca. Termin wykonania do dnia 31.10.2012r.
5. Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko.
Projekt budowlany w trakcie opracowania przez firmę „Atrium – Studio” Pracowania
Projektowa z Poznania.
Termin wykonania prac projektowych do 30.06.2012r.
6. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP
Czaplinek.
Zaawansowanie robót obejmuje stan surowy zamknięty z podłożami i tynkami
w częściach nowych obiektu. Wykonywane są instalacje wewnętrzne sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektroinstalacyjne. Prowadzone są roboty
budowlane w części starej obiektu związane z przebudową posadzek, renowacją tynków.
Budynki na zewnątrz przygotowane są do położenia warstwy elewacyjnej.
W trakcie prac remontowych wystąpiły roboty dodatkowe, konieczne do wykonania, a nie
ujęte w projekcie budowlanym. Są one także skutkiem wykonanych odkrywek elementów
składowych obiektu, które wykazały potrzebę zmiany ustalonego zakresu robót. I tak,
posadzki w istniejących garażach planowane w projekcie poprzez wzmocnienie szlichtą
wyrównawczą o gr. 5cm musiały zostać rozebrane i wykonane na nowo. Roboty dodatkowe
zwiększą nieznacznie wartość robót budowlanych.
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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 27.04.2012r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym
na dostawę pojazdu specjalistycznego – bramowca. Wpłynęły 4 oferty. Trwa badanie
i ocena złożonych ofert celem wyboru oferty najkorzystniejszej. Ceny wszystkich
złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na zakup
bramowozu. Niedobór środków na bramowca wynosi 70.000 zł i może on zostać pokryty
tylko ze środków własnych Gminy.
Żeby zrealizować to zadanie i zakończyć trwającą procedurę przetargową należy zwiększyć
środki własne w wymienionej kwocie w budżecie Gminy.
Burmistrz przedłoży propozycję Radnym w zakresie zwiększenia środków na zakup
pojazdu.
Zrealizowanie całego projektu zamknie się kwotą 1.170.000 zł, z czego 500.000 zł
to dotacja z funduszy unijnych, a 670.000 zł środki własne.
8. Remont przyłączy kanalizacyjnych w m. Łąka.
W terminie, tj. do dnia 15.05.2012r. zostały wykonane roboty związane z przebudową
przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (bloków) w m. Łąka. Wykonawcą
robót była firma „INSTAL” s.c. z Wałcza. Roboty zostały wykonane w zakresie
rzeczowym większym, niż zakładała podpisana umowa, a tym samym wartość robót
również została zwiększona. Wykonany zakres robót usprawnił w zakresie niezbędnym
istniejące przyłącza kanalizacyjne.
9. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny.
Kontynuowane są prace remontowe w świetlicy wiejskiej w m. Machliny.
Wykonawca wykonał planowane rozbiórki elementów wewnątrz obiektu, które wykazały
ich znaczne zużycie techniczne. Taki stan rzeczy wymagał potrzeby zastosowania pewnych
korekt zakresu rzeczowego robót.
Budynek w ramach prowadzonej przebudowy uzyska wszystkie nowe instalacje
wewnętrzne, tj. energetyczne, wod.-kan., centralnego ogrzewania. Wymieniona zostanie
podłoga, wyremontowane i pomalowane zostaną ściany wewnętrzne, wykonany zostanie
węzeł sanitarny oraz kotłownia lokalna.
Budynek w części zostanie na zewnątrz docieplony styropianem. Wykonana zostanie
elewacja w całości budynku.
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Dach zostanie docieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Wykonane zostanie
przyłącze kanalizacyjne z nowym zbiornikiem bezodpływowym oraz podjazd dla osób
niepełnosprawnych.
Zadanie realizuje Firma Instalacyjno-Budowlana „WIELĄDEK” z Chodzieży za kwotę
190.376,16 zł. brutto.
10. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka.
W dniu 10.05.2012r. Gmina Czaplinek ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie
rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niwka.
Termin zbierania ofert upływa w dniu 25 maja br.
Rekultywacja składowiska w m. Niwka będzie przeprowadzona przez dwa etapy
rekultywacji: techniczny i biologiczny.
Rekultywacja techniczna polega na geodezyjnym wytyczenie kształtu nasypu
z wykonaniem pomiarów niwelacyjnych, ukształtowaniu terenu, utwardzeniu powierzchni
składowiska po przemieszczeniu odpadów i ziemi, wykonaniu otworu odgazowującego na
głębokość 8 m, budowie systemu odwodnieniowego wraz z podczyszczalnią, wykonaniu
warstwy wyrównawczej z piasku dla wyrównania powierzchni składowiska i warstwy
glebotwórczej.
Rekultywacja biologiczna obejmuje wysiew nawozów mineralnych, obsianie powierzchni
składowiska mieszanką zadarniającą oraz nasadzenie roślinności krzewiastej.
Na realizację przedsięwzięcia została przyznana dotacja w ramach programu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zamykanie
i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” na podstawie umowy dotacji
nr 70/2011/Wn-16/OZ-rz/D z dnia 16.03.2011r. w wysokości 50% kosztów zadania.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 10 maja 2012 r. odbył się 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. Działka została sprzedana za kwotę 36.950,00 zł netto;
 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. Działka nie
została sprzedana;
 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. Działka nie została
sprzedana;
 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. Działka nie
została sprzedana;
2. Na 23 maja został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 79/6 o pow. 0,1146 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 25.945,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 75.761,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej przy ul. Kamiennej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 68.042,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej przy ul. Jaśminowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 88.998,00 zł netto;
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 oznaczonej nr działki 261 o pow. 0,1490 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 9, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 51.241,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 262 o pow. 0,1487 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Kasztanowej 11, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 51.138,00 zł netto;
 oznaczonej numerem działki 180 o powierzchni 0,7400 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Siemczyno, KW KO1D/00026827/8. Cena wywoławcza 15.462,00 zł
netto;
 udziału do ½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni
56,83 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 128,07 m2 oznaczonej numerem
działki 268 o powierzchni 0,3800 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo,
KW KO1D/00008591/2. Cena wywoławcza 57.773,50 zł netto;
3. Na 23 maja 2012 r. został ogłoszony trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej przy ul. Kalinowej 1
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 130.500,00 zł netto. Cena
nieruchomości została obniżona o 40%;
 oznaczonej nr działki 353 o pow. 0,5428 ha położonej przy ul. Akacjowej 10
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 123.500,00 zł netto. Cena
nieruchomości została obniżona o 40%;
 oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 38.600,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 43.300,00 zł netto. Ceny
nieruchomości zostały obniżone o 50%;
 oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW KO1D/00019603/0. Cena wywoławcza 18.300,00 zł netto. Cena
nieruchomości została obniżona o 40%;
 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, KW KO1D/00032347/4. Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Cena
nieruchomości została obniżona o 47%.
4. Na 14 czerwca został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 71/6 o pow. 0,0433 ha położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 02, KW KO1D/00014408/8. Cena wywoławcza 15.722,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 99.972,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 33/3 o pow. 0,0857 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Żerdno, KW KO1D/00003687/7. Cena wywoławcza 19.797,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 34/1 o pow. 0,0966 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Żerdno, KW KO1D/00003687/7. Cena wywoławcza 21.696,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 486/3 o pow. 0,2203 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW KO1D/00034740/3. Cena wywoławcza 53.048,00 zł netto.
5. W dniu 15.05.2012 r. zostały podpisane akty notarialne:
 dotyczący zbycia działki nr 29 o powierzchni 1,1230 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Stare Gonne, na kwotę 20.233,00 zł;
 dotyczący zbycia działki nr79/11 o powierzchni 0,1093 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Ostroróg, na kwotę 25.056,00 zł netto;
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 dotyczący zbycia działki nr 316 o powierzchni 0,1684 ha położonej przy ul.
Akacjowej 1 w Czaplinku, na kwotę 32.102,00 zł.
6. Wydano:
- 2 ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych
działkami:
 nr 59/1, obręb Kuźnica Drawska;
 nr 100, obręb Psie Głowy;
- 3 decyzję o warunkach zabudowy:
 dla działki nr 59, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo;
 dla działki nr 131, położonej w obrębie Stare Drawsko;
 dla działki nr 4/23, położonej w obrębie Niwka.
7. Zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.05.2012 r. Gmina
Czaplinek nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonych:
- działką nr 22/9 o pow. 0,2989 ha, położoną w Czaplinku obr. 05;
- działka nr 148 o pow. 1,35 ha, obręb ewidencyjny Łazice;
- działka 114/2 o pow. 0,89 ha, obręb ewidencyjny Machliny;
- działka 109/14 o pow. 0,2098 ha, obręb ewidencyjny Siemczyno;
- działka nr 157/4 o pow. 0,02 ha, obręb ewidencyjny Rzepowo;
- działka nr 219 o pow. 0,88 ha, obręb ewidencyjny Ostroróg.
W zakresie podatków:
1. Wydano 13 zaświadczeń w tym 8 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
i 5 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 4 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości rolnego, leśnego i środków
transportowych na łączną kwotę 1 235,00zł.
3. Sporządzono 138 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę
42 899,00zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 5 tytułów
wykonawczych na kwotę 500,00zł z tytułu mandatów karnych.
4. W toku prowadzonego postępowania podatkowego przeprowadzono oględziny
nieruchomości.
5. Sporządzono informacje o nieudzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
za miesiąc marzec i kwiecień 2012r.
6. Udzielono ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w postaci rozłożenia na raty
zaległości podatkowej.
7. Z uwagi na ważny interes podatnika umorzono zaległość podatkową z tytułu I raty
łącznego zobowiązania podatkowego w wysokości 74,00zł.
8. Przekazano producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.
9. Rozliczono inkasentów opłaty targowej i opłaty miejscowej za miesiąc kwiecień.
10. Wydano 3 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku
od środków transportowych na łączna kwotę 4 360,00zł.
11. Określono zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2012 rok
w wysokości 39 359,00zł.
12. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie utrzymało w mocy decyzję
Burmistrza Czaplinka w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za lata
2006 – 2011 na łączną kwotę 204 263,00zł. W wyniku podjętego rozstrzygnięcia
w budżecie Gminy pozostanie kwota w wysokości 16 349,00zł, której zwrotu żądał
podatnik.
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W zakresie gospodarki komunalnej:
Od 14.05.2012 r. na okres 3 miesięcy zatrudniono w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku 4 osoby w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy będą pracowali w zieleni
miasta przy nasadzaniu i pielęgnacji kwiatów na rabatach, i w klombach oraz przy pielęgnacji
żywopłotów.
W zakresie oświaty:
1. W dniu 18 kwietnia 2012r. zostały ogłoszone konkursy: na dyrektora Szkoły Podstawowej
w Broczynie oraz na dyrektora Gimnazjum w Czaplinku. Termin składania ofert upłynął
10 maja br. Na stanowisko dyrektora Gimnazjum wpłynęła 1 oferta, na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie – ofert brak. Posiedzenie komisji
konkursowych odbędzie się w dniu 23 maja 2012r.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Czaplinku, w kwietniu 2012r. Gmina złożyła wniosek
do Wojewody Zachodniopomorskiego o udział w programie „Cyfrowa Szkoła”. Wniosek
uzyskał akceptację. Ogólna wartość zadania wynosi 250 tys. zł,
z tego dotacja
Wojewody – 182 tys. zł, wkład własny Gminy 68 tys. zł. W ramach tych środków
zakupionych zostanie 56 komputerów przenośnych dla uczniów, 10 komputerów dla
nauczycieli, 4 szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy
salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania 16
komputerów, 6 tablic interaktywnych, 4 ekrany projekcyjne, 4 projektory. Dzięki
wyposażeniu szkoły w w/w pomoce zostaną stworzone możliwości prowadzenia zajęć
w klasach IV – VI, w tym również z uczniami klas integracyjnych, w których uczą się
uczniowie niepełnosprawni ruchowo, realizujący zajęcia jedynie na parterze szkoły.
Nauczyciele podczas obowiązkowych zajęć będą wdrażać uczniów do pracy
z przenośnym sprzętem, który będzie można przemieszczać pomiędzy klasopracowniami.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć przedmiotowych
i pozalekcyjnych.
3. W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom
w 2012r. – „Wyprawka szkolna”, we współpracy z dyrektorami szkół gminnych złożony
został wniosek o dofinansowanie podręczników dla uczniów uczęszczających w roku
szkolnym 2012/2013 do klas I – IV szkoły podstawowej jak również uczniów
słabowidzących, niesłyszących, uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z klas IV –
VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W przypadku uczniów klas I szkoły
podstawowej kryterium dochodowe ustalone zostało wstępnie na kwotę 504 zł netto
na osobę w rodzinie, w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostanie kryterium dochodowe 351 zł netto
na osobę w rodzinie. Złożony wniosek o dofinansowanie podręczników wstępnie dotyczy
147 uczniów klas I – IV szkoły podstawowej, w tym 48 uczniów klas I oraz 27 uczniów
niepełnosprawnych. O możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników, rodzice uczniów zostaną powiadomieni po zatwierdzeniu programu przez
Ministra Edukacji Narodowej.
4. 30 kwietnia 2012 roku upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie wycieczek
szkolnych. Wpłynęły 4 wnioski (dwa dotyczą tej samej wycieczki), które zostały
załatwione pozytywnie. Na podstawie uzgodnień pomiędzy szkołami, dwu i trzydniowe
wycieczki dotyczą uczniów z różnych szkół.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 5 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
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2. Wydano 2 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Aktualnie nadal przyjmowane są wnioski od rolników dot. szacowania szkód w uprawach
rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.
4. Przygotowano projekt zmiany Zarządzenia w sprawie wynajmu świetlic wiejskich
do konsultacji z sołtysami.
W zakresie ochrony zdrowia:
W dniu 2 czerwca 2012 r. w ramach Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej
w Czaplinku odbędzie się prelekcja na temat problemu otyłości u dzieci. Rodzice będą mieli
możliwość indywidualnych konsultacji z dietetykiem Panią Karoliną Bogdziewicz. Działanie
to jest realizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Gminy
Czaplinek na rok 2012.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Burmistrz Czaplinka otrzymał zaproszenie z miasta partnerskiego Bad Schwartau na
uroczystości związane z obchodami 100 - lecia miasta. Uroczystości odbędą się 1 lipca
2012 r.
2. Burmistrz otrzymał również zaproszenie do miasta partnerskiego Grimmen, które w tym
roku będzie obchodziło 750 lecie nadania praw miejskich. Obchody te planowane
są na 30 czerwca 2012r.
W zakresie turystyki i kultury:
1. Gmina Czaplinek w dniach 20 - 22 kwietnia 2012 roku promowała się w Centrum
Targowo-Kongresowym MT Polska na XVII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO
2012 w Warszawie.
2. W dniach 1-3 maja odbyła się czaplinecka Majówka, podczas której zorganizowane były
atrakcje dla mieszkańców, takie jak: Otwarte Regaty Żeglarskie, bezpłatne rejsy statkami
po jeziorze Drawsko, występy zespołów i solistów z Czaplinka, wystawa fotograficzna
pn. „Niech się święci 1 Maja”, zawody sportowe, Otwarty Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Czaplinka.
3. 8 maja br. miała miejsce uroczystość upamiętniająca 67. rocznicę zakończenia II wojny
światowej. Hołd poległym oddali czaplineccy kombatanci, przedstawiciele władz
samorządowych, harcerze, uczniowie szkół, a także mieszkańcy Czaplinka.
Tego dnia odbyły się również Eliminacje Powiatowe Wojewódzkich Prezentacji
Amatorskich Zespołów Teatralnych oraz bezpłatne rejsy stateczkiem Europa po jeziorze
Drawsko.
4. W dniach 12 - 13 maja 2012 roku Gmina Czaplinek wzięła udział w Targach
Turystycznych „Market Tour” w Szczecinie.
W zakresie sportu:
1. Wsparto organizację Wojewódzkich Mistrzostw w Tenisie Stołowym oraz udział naszych
zawodników w zawodach, które odbyły się w Międzyzdrojach.
2. Wsparto wyjazd zawodników karate na zawody do Danii.
3. Przekazano kurtki promocyjne dla sportowców za naszej Gminy, którzy uczestniczyli
w zawodach sportowych w kraju i za granicą. Dla zawodniczek SALOSU, które
uczestniczyły w Światowych Mistrzostwach Młodzieży Salezjańskiej w Krakowie, gdzie
zajęły II miejsce, dla zawodników Lech Czaplinek - sekcja tenisa stołowego oraz
zawodników karate, którzy uczestniczyli w zawodach w Danii.
4. Sfinansowano organizację Gali Boksu MMA.
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5. Gmina przyłączyła się do organizacji I Rajdu Ziemi Wałeckiej, który odbędzie się
19 maja 2012 r. , na lotnisku w Broczynie.
6. Uczestnicy z naszej Gminy wezmą udział w I Gwieździstym Rajdzie Rowerowym,
organizowanym przez Lokalna Grupę Działania Partnerstwo Drawy ze Złocieńca.
7. Sportowcy z naszej Gminy zostali wyróżnieni przez Starostę Powiatu Drawskiego
za osiągnięcia sportowe w roku 2011. W kategorii trener wyróżnienie otrzymał Pan
Sebastian Matułojć oraz Łukasz Mazurek, w kategorii senior Pan Jan Dymecki,
w kategorii junior Natalia Długołęcka ze Szkoły Podstawowej w Broczynie i w kategorii
młodzik Krzysztof Komnicz.
8. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę na organizację strefy kibica na EURO 2012. Na
telebimie wielkości 15 m2 zostaną wyemitowane dwa mecze, które zagra reprezentacja
polska tj. 08 i 12 czerwca 2012 r. Przed transmisją odbędą się imprezy sportoworekreacyjne adresowane do wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
9. Wsparto organizację Mini Mistrzostw Europy, których inicjatorem i pomysłodawcą jest
Pan Karol Marczak. Impreza odbędzie się na kompleksie Boisk Orlik.
W zakresie projektów:
1. W ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2012” ogłoszonego przez Fundację
Wspomagania Wsi przy współudziale sołectw: Łąka, Trzciniec, Byszkowo, Pławno
Machliny, Siemczyno, Sikory, Rzepowo i Ostroróg zostały złożone wnioski. Hasłem
tegorocznego konkursu jest "Nasza wieś najpiękniejsza". Projekty dotyczą organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji oraz poprawy estetyki i wyglądu wsi.
2. W ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie VII 2012 ogłoszonego przez
stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” zostały złożone 3 wnioski
dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej, Sołectwa Trzciniec oraz Sołectwa Byszkowo.
3. Do programu Działaj Lokalnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi złożono:
- projekt pn. „ Więcej życia więcej zdrowia”- Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna
w Czaplinku,
- projekt pn. „Warsztaty muzyczne dla zespołu Marianki”- Polski Związek Emerytów
Renicistów i Inwalidów,
- projekt pn. „ Śpiew siłą wsi Rzepowo”- Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka,
- projekt pn. „Integracja osób niepełnosprawnych w Gminie Czaplinek” – Stowarzyszenie
Klub Abstynenta Ametyst,
- projekt pn. „Utworzenie ścieżki spacerowej Nordic Walking w Siemczynie”.
4. W dniu 14 maja br. Zastępca Burmistrza wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyli w Gali
w ramach konkursu „Zachodniopomorski Lider Ekologii” w Szczecinie, podczas której
Gmina Czaplinek otrzymała wyróżnienie za prowadzenie działań z zakresu edukacji
ekologicznej w konkursie pn. „Zachodniopomorski Lider Ekologii”, zorganizowanym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Gmina Czaplinek do konkursu zgłosiła zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym
m.in. utworzenie ścieżki edukacyjnej „Nad jeziorem Czaplino” i ścieżki edukacyjnej
„Kukówka”, zmodernizowanie ścieżek edukacyjnych „Spyczyna Góra – Jezioro
Prosino”, „Wyspa Bielawa”, oznakowanie ścieżek rowerowych, przeprowadzenie akcji
ekologicznych: „Wiosenne i jesienne porządkowanie rzeki Drawy”, Dzień Ziemi,
Sprzątanie Świata, zorganizowanie konkursu fotograficznego „Skarby przyrody
Pojezierza Drawskiego”.
W wyniku oceny Komisja Konkursowa zakwalifikowała dwanaście najwyżej
punktowanych przedsięwzięć (po cztery w kategorii gmin miejskich, gmin miejsko –
wiejskich oraz gmin wiejskich.
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5. W trakcie opracowania jest wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej na zagospodarowanie
terenu nad jeziorem Drawsko na „Zieloną Siłownię”.
6. Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 złotych z Fundacji
Współpracy Polsko- Niemieckiej na realizację projektu pn. „Na styku Kultur CzaplinekBad Schwartau”. Projekt zakłada przeprowadzenie prezentacji kulturalnych
z zaprzyjaźnionych miast partnerskich podczas Dni Czaplinka”.
7. Rozpoczęła się realizacja projektu „Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią
Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”. Projekt zakłada organizacje
koncertów muzyki klasycznej w 8 miejscowościach wiejskich Gminy Czaplinek. Do tej
pory odbyły się koncerty w Machlinach i Sikorach.
8. Trwa realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach
podstawowych w Gminie Czaplinek”. Złożono kolejny wniosek o płatność oraz wniosek
o umożliwienie wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przetargów.
9. Trwa realizacja projektu „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny z Broczyna”.
W ramach projektu realizowane są warsztaty muzyczne, które prowadzi Janusz
Kucharski. Realizacja projektu potrwa do końca 2013 r.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Czaplinek w zakresie:
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Czaplinek.
Termin składania ofert upływa 28 maja 2012 r. o godz. 15:00.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 18 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w targach „Polsko - Niemiecki
Dzień Otwarty. POLSKO - NIEMIECKIE TARGI PRACY”, zorganizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim wraz ze Starostą Drawskim,
współpracując z Urzędem Pracy w Pasewalk.
2. Na podstawie § 7 uchwały Nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
23 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2012 r., poz. 708), zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Czaplinka z dnia 19 kwietnia
2012 r. zarządziłem w okresie od 2 maja do 23 maja 2012 r. przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami Osiedli miasta Czaplinka w sprawie projektów Statutów Osiedli
Samorządów Mieszkańców w Czaplinku. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii
mieszkańców Osiedli Nr 1, 2, 3 i 4 miasta Czaplinka w sprawie projektów Statutów
Osiedli Nr 1, 2, 3 i 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy
miasta Czaplinka, stale zamieszkujący na obszarze Osiedli.
Konsultacje są przeprowadzane w formie badania opinii mieszkańców poprzez
umieszczenie projektów Statutów Osiedli Nr 1, 2, 3 i 4 Samorządów Mieszkańców
w Czaplinku na stronie internetowej Gminy Czaplinek www.wrota.czaplinek.pl
i przyjmowanie uwag, propozycji na piśmie za pomocą formularza: „Uwagi, propozycje
mieszkańca Osiedla Nr ….. dotyczące konsultacji w sprawie projektu Statutu Osiedla Nr
… Samorządu Mieszkańców w Czaplinku”, który można pobrać w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, u Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz
ze strony internetowej www.wrota.czaplinek.pl .
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Projekty Statutów Osiedli Nr 1, 2, 3 i 4 Samorządów Mieszkańców w Czaplinku są
również dostępne u Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz w Referacie
Ogólnoorganizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czaplinku, pokój nr 6 w godzinach
urzędowania Urzędu Miejskiego.
Formularz „Uwagi, propozycje mieszkańca Osiedla Nr…. dotyczące konsultacji
w sprawie projektu Statutu Osiedla Nr … Samorządu Mieszkańców w Czaplinku”,
z wpisanym numerem Osiedla Samorządów Mieszkańców w Czaplinku, można
dostarczyć:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: czaplinek@czaplinek.pl,
2) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6,
78-550 Czaplinek,
3) poprzez pocztę lub inny podmiot doręczający na adres: Urząd Miejski w Czaplinku,
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.
Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Osiedli zapraszam do przedstawienia swoich
uwag, propozycji do projektów Statutów Osiedli.
3. W dniu 21 kwietnia uczestniczyłem w 67 rocznicy Forsowania Odry w rejonie Siekierek.
4. W dniu 23 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Biskupem Diecezji Koszalińsko –
Kołobrzeskiej Edwardem Dajczakiem, które odbyło się w Czaplinku.
5. W dniach 25 – 27.04.2012 uczestniczyłem w wyjeździe do Powiatu Segeberg
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
6. W dniu 27 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Posiedzeniu Rady Nadzorczej
ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku oraz w uroczystości z okazji ukończenia przez absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego i Techniku Zawodowego w Czaplinku.
7. W dniu 9 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu dotyczącym problemu
kłusownictwa na terenie Powiatu Drawskiego., które odbyło się w Drawsku Pom.
8. W dniu 11 maja br. zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy Samorządu Mieszkańców
Osiedla Nr 4.
9. Informuję, że w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 1700 w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Czaplinku przy ul. Pławieńskiej 1a odbędzie się Ogólne Zebranie
Mieszkańców Osiedla Nr 2, podczas którego zostanie wybrany Przewodniczący Zarządu
Osiedla, w związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasowego Przewodniczącego
Zarządu Osiedla – p. Leszka Antoniewicza.
Osiedle Nr 2 obejmuje ulice: Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Bolesława
Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka,
Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 18, 20, 20a, Komunalna,
Kolejowa, Kościuszki, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Pławieńska,
Pomorska, Poznańska, Rzeźnicka, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka,
Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska.
Zapraszam mieszkańców Osiedla Nr 2, uprawnionych do głosowania, do udziału
w zebraniu.
Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 48 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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