INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 21 czerwca 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r.
W okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej wydałem 16 zarządzeń:
1. w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012 r.
2. w sprawie przejęcia w roku 2012 do ewidencji Urzędu Miejskiego w Czaplinku
środków trwałych pochodzących z inwestycji tj. platformy przychodowej w budynku
przychodni zdrowia w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 54 A o wartości początkowej
64 000, 59 zł brutto.
3. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie
4. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Czaplinku.
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
6. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
7. w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012 r.
8. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 342/6, położonej w obrębie
03 w Czaplinku przy ul. Bydgoskiej.
9. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 137/2012 Burmistrza Czaplinka z dnia 20 grudnia
2010 r. w sprawie powołania Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
10. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Edyty Hazańskiej,
Justyny Wiśniewskiej, Dominika Buca, Julii Francuz, Romana Obarzanka.
11. w sprawie powołania komisji przetargowej w składzie
a) Zenon Giwojno – Przewodniczący,
b) Izabela Kolczyńska,
c) Mieczysław Smyk
d) Olga Sielatycka,
e) Kamila Rodak – Szydłowska,
f) Zbigniew Witasek,
g) Anna Żywicka – Rachwał.
12. w sprawie niewykorzystania prawa pierwokupu działki nr 502/25, położonej
w obrębie 03 w Czaplinku przy ul. Poznańskiej.
13. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
14. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
15. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012 r.
16. w sprawie przejęcia w roku 2012 r. do ewidencji Urzędu Miejskiego środków
trwałych pochodzących z inwestycji – modernizacja i wyposażenie Komisariatu
Policji w Czaplinku o wartości początkowej 49.771,50 zł brutto.
W zakresie inwestycji:
1) Budowa sieci wodociągowej
na trasie Stare Drawsko - Kluczewo
i w miejscowości Kluczewo. W dniu 06.07.2012 r. Gmina Czaplinek złożyła
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek
o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare
Drawsko - Kluczewo i w miejscowości Kluczewo”. Wniosek został złożony
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. Koszt całego przedsięwzięcia został oszacowany na 1 952 922,74 zł,
z czego 1 076 902,00 zł stanowi wnioskowana dotacja ze środków unijnych. Złożony
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wniosek z uwagi na konieczność zmiany projektu budowlanego zawierał pewne braki
w skompletowaniu dokumentów. Ich pozyskanie jest niezależne od Gminy Czaplinek
i występuje w tym przypadku zagrożenie odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych
przez Urząd Marszałkowski, z tytułu nie złożenia brakujących dokumentów.
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2012-2013. W ramach inwestycji zostanie
wybudowany odcinek sieci wodociągowej od Starego Drawska do Kuźnicy Drawskiej
oraz sieć wodociągowa z Prosinka do Kluczewa wraz z przyłączami w Kluczewie
i do zabudowy kolonijnej. W trakcie realizacji jest projekt budowlany na etapie
uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami.
2) Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej. Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonawcą jest firma „Pol- Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska Pom. Zakres
robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy
wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betony 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 systematycznie
kontrolowane przez Inwestora w ramach stałego nadzoru. W każdym tygodniu
w środę i piątek odbywają się narady robocze celem oceny zaawansowania robót
i rozwiązywania bieżących problemów. 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 został
opracowany przez p. Jadwigę Gutowicz ze Złocieńca i w dniu 21.08.2012r. został
przekazany do tut. Urzędu. Umowny termin wykonania projektu ustalony był do dnia
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) Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Czaplinku. Gmina
uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej
w ul. Akacjowej i połączenie z siecią wodociągową w ul. Polnej celem zamknięcia
pierścienia i wyrównania ciśnienia w sieci. Po uprawomocnieniu się decyzji w dniu
24.08.2012r. Gmina dokona zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykonawcą zadania będzie PUH
„Instal” S.C. z Wałcza, za kwotę 25.700,00 zł. brutto. Termin wykonania robót –
19.09.2012r.
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6) Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko. Projekt
budowlany został opracowany przez firmę „Atrium – Studio” Pracowania Projektowa
z Poznania. Jest on w końcowej fazie etapu uzgodnień.
7) Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek. W dniu 31.05.2012 r. Gmina Czaplinek złożyła wniosek
o dotację na dostawę samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym
koszowym z wyposażeniem specjalistycznym w kwocie 100.000 zł ze środków
WFOŚiGW w ramach dofinansowania zapobiegania poważnym awariom,
przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.
W przypadku przyznania tej dotacji udział Gminy Czaplinek w zakupie samochodu
pożarniczego już dofinansowanego w 75% ze środków unijnych, którego koszt wynosi
1.070.010 zł, zmniejszy się do kwoty 167.502,50 zł. W dniu 09.08.201r. Gmina
ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu specjalistycznego. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa pneumatycznego namiotu sypialnego dla zabezpieczenia
długotrwałych
akcji ratowniczych, dostawa przenośnego systemu zapór
przeciwpowodziowych napełnianych wodą oraz zapory przeciwolejowej na zwijadle
na przyczepie. Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2012r. Termin dostawy
wyznaczono do dnia 30.11.2012r.
8) Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie. W wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania
przetargowego na dostawę samochodu specjalistycznego – bramowca dokonano
wyboru wykonawcy. Została nim firma HEWEA CENTRUM TECHNIKI CARGO
Sp. z o.o. Byków ul. Przemysłowa 155-095 Mirków. Dostawa samochodu nastąpi
w terminie 12 tygodni od podpisania umowy, tj. do dnia 18.10.2012r.
9) Przebudowa świetlicy wiejskich w m. Machliny. Prace remontowe związane
z przebudową świetlicy dobiegają końca. Do zakończenia zadania zostało wykonanie
elewacji na ścianie szczytowej i części ściany podłużnej budynku świetlicy,
co wymaga wejścia na teren działki sąsiedniej będącej własnością p. Artura
Kucharczyka. Pomimo wielokrotnych rozmów i pism z prośbą o wyrażenie zgody na
wejście na działkę celem wykonania niezbędnych prac, Gmina takiej zgody
od p. Kucharczyka nie uzyskała. Na wniosek Gminy Starosta Drawski w dniu
02.08.2012r. wydał decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości.
Właściciel działki wniósł w terminie ustawowym odwołanie od decyzji Starosty
Drawskiego do Wojewody Zachodniopomorskiego.
10) Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka. Trwają roboty związane
z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Niwka.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska. Termin
wykonania zadania upływa w dniu 30.11.2012r.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) W dniu 26.06.2012 r. zostały podpisane akty notarialne:
a) dotyczące zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców:
 lokal mieszkalny w miejscowości Sikory 43/3 za kwotę po bonifikacie
3.189,90 zł
 budynek mieszkalny przy ul. Długiej 7 w Czaplinku za kwotę po bonifikacie
1.360,62 zł
b) dotyczący zbycia działki nr 202/30 o pow. 0,1486 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Machliny za kwotę 18.490,00 zł netto
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2) W dniu 30.07.2012 r. zostały podpisane akty notarialne
a) dotyczące zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców :
 lokal mieszkalny przy ul. Jeziornej 46/4 za kwotę po bonifikacie 1.371,25 zł
 lokal mieszkalny przy ul. Jeziornej 46/5 za kwotę po bonifikacie 1.261,39 zł
 lokal mieszkalny przy ul. Jeziornej 46/5 za kwotę po bonifikacie 1.234,16 zł
b) dotyczące zbycia działek
 nr 34/1 o pow. 0,0966 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno za kwotę
21.966,00 zł netto,
 71/9 o pow. 0,0433 ha, położonej w obrębie 02 w Czaplinku za kwotę
15.922,00 zł netto
c) zamiana nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek oznaczonych
nr 17, 5, 24, 33, 38, 39, 41, 44, 48, 50, 3, położonych w obrębie ewidencyjnym
Sulibórz i działki nr 59/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Drawska na
nieruchomości stanowiące własność Pana Marka Kwaśnickiego oznaczone
nr działek 52/37, 52/39, 57/8, położone w obrębie ewidencyjnym Sulibórz bez
dopłat.
3) W dniu 10.08.2012 r. zostały podpisane akty notarialne:
a) dotyczące zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przy ul. Górnej 3a/2
za kwotę po bonifikacie 1.996,30 zł.
b) dotyczące zbycia działek:
 353 o pow. 0,5428 ha, położonej przy ul. Akacjowej 10 w Czaplinku za kwotę
114.400,00 zł netto,
 532/13 o pow. 0,1840 ha, położonej przy ul. Różanej 6 w Czaplinku za kwotę
39.900,00 zł netto
4) W dniu 24.07.2012 r. odbył się czwarty ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej przy ul. Kalinowej 1
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 119.600,00 zł netto.
Cena nieruchomości została obniżona o 45%. Działka nie została sprzedana.
b) oznaczonej nr działki 353 o pow. 0,5428 ha położonej przy ul. Akacjowej 10
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 113.000,00 zł netto.
Cena nieruchomości została obniżona o 45%. Działka została sprzedana za kwotę
114.400,00 zł netto
c) 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. Cena
nieruchomości została obniżona o 50%. Działka nie została sprzedana.
d) 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. Cena
nieruchomości została obniżona o 50%. Działka nie została sprzedana.
e) oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha położonej przy ul. Jeziornej 46a
w Czaplinku KW KO1D/00019127/9. Cena wywoławcza: 165.400,00 zł. Cena
nieruchomości została obniżona o 25%. Działka nie została sprzedana.
f) oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Jaśminowej 2, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 54.700,00 zł. Cena
nieruchomości została obniżona o 50%. Działka nie została sprzedana.
g) oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 7, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 41.700,00 zł. Cena
nieruchomości została obniżona o 50%. Działka nie została sprzedana.
h) oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 6, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 39.500,00 zł. Cena
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nieruchomości została obniżona o 45%. Działka została sprzedana za kwotę
39.900,00 zł netto.
5) W dniu 07.08.2012 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 79/6 o pow. 0,1146 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 20.800,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana.
b) oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9 Cena wywoławcza 60.700,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana.
c) oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej przy ul. Kamiennej
4 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 54.500,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
d) oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej przy ul. Jaśminowej
3 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 71.200,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
e) oznaczonej nr działki 261 o pow. 0,1490 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 9, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 41.000,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
f) oznaczonej nr działki 262 o pow. 0,1487 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 11, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 41.000,00 zł
netto. Działka została sprzedana za kwotę 41.410,00 zł netto.
g) 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 46.300,00 zł
Udział do działki nie został sprzedany.
6) Na dzień 23.08.2012 ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 79.977,00 zł netto.
b) oznaczonej nr działki 33/3 o pow. 0,0857 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Żerdno, KW KO1D/00003687/7. Cena wywoławcza 15.837,00 zł netto.
c) oznaczonej nr działki 486/3 o pow. 0,2203 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW KO1D/00034740/3. Cena wywoławcza 42.438,00 zł netto.
7) Na dzień 04.09.2012 ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej numerem działki 388 o powierzchni 0,0963 ha i numerem działki
158/6 o pow. 0,0440 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 8, obręb
ewidencyjny 02, KW KO1D/ 00018120/3. Łączna powierzchnia nieruchomości
0,1403 ha. Cena wywoławcza 29.350,00 zł netto.
b) oznaczonej nr działki 79/10 o pow. 0,1249 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 15.800,00 zł netto.
c) oznaczonej nr działki 86/11 o pow. 0,2963 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 44.900,00 zł netto
d) oznaczonej nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 43.400,00 zł netto
e) oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej przy ul. Jaśminowej 5
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 44.000,00 zł netto
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f) oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 50.800,00 zł netto
8) Na dzień 18.09.2012 ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 263 o pow. 0,1712 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 13, KW KO1D/00018120/3.Cena wywoławcza 58.876,00 zł
netto
b) oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 15, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 46.358,00 zł netto
c) oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 88.450,00 zł netto
d) oznaczonej nr działki 105/1 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00035919/6 Cena wywoławcza 3.935,00 zł netto
9) Zgodnie z zawartą dnia 17.07.2012 r. umową między Gminą Czaplinek i Spółdzielnią
Mieszkaniową w Czaplinku a Firma Globar Machinery z siedziba w Złocieńcu dnia
10.08.2012 r. dokonano demontażu komina zlokalizowanego na działkach 13/19, przy
ul. Poznańskiej i 14/22 przy ul. Kochanowskiego.
10) Dnia 16.08.2012 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Czaplinku pismo Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Czaplinek
nieruchomości oznaczonych działkami:
 nr 106/3 o pow. 0,2300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno,
 nr 12 o pow. 1,3843 ha, położonej w obrębie 04 w Czaplinku,
 nr 66/6 o pow. 0,1716 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko.
11) Wydano:
a) 5 ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oznaczonych
działkami:
 nr 427, obręb 03 Czaplinek,
 nr 348, obręb 02 Czaplinek,
 nr 67/3, obręb Niwka,
 nr 67/4, obręb Niwka,
 nr 28/5, 29/2, 40/2, obręb 05 Czaplinek,
b) 3 decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic działek
oznaczonych:
 nr 57/4, obręb Sulibórz,
 nr 438/1, obręb Sikory,
 nr 427/1, obręb Sikory,
c) decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń
infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej w Machlinach, dz. 202/5)
na kwotę 1.064,00 zł
d) decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń
infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej w Czaplinku przy
ul. Pięciu Pomostów 3, dz. 6/3) na kwotę 2.439,00 zł
e) decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla działek:
 nr 202/1, 202/3, 202/2, obręb Siemczyno,
f) 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek:
 nr 275/3, obręb Sikory,
 nr 20, obręb Kluczewo,
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nr 159/1, obręb Czarne Wielkie,

g) decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
działek:
 nr 28/4, 236, 38/10, 38/11, 38/12, 38/18, 38/22, 38/23, 38/27, obręb Pławno.
h) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek:


nr 145/7, 145/8, 143/3, obręb Rzepowo.

W sprawie budownictwa i planowania przestrzennego:
1) Wydano:
 11 zaświadczeń z mpzp oraz studium
 8 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) W toku prowadzonych prac planistycznych dotyczących projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmujący obszar ewidencyjny
Sulibórz – „OSTOJA DRAHIMSKA” w dniu 10 lipca 2012 r. odbyła się publiczna
debata nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W terminie do 27 lipca 2012
r. można było składać uwagi do planu. W wyznaczonym terminie nie została złożona
żadna uwaga.
3) W toku prowadzonych prac planistycznych dotyczących projektu zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice,
Pławno, Psie Głowy i Trzciniec („BIOGAZOWNIA”) przeprowadzony i zakończony
został proces opiniowania i uzgadniania projekt planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko. W dniach 17 sierpnia 2012 – 17 września 2012 r. projekt planu
wyłożony jest do publicznego wglądu, 11 września br. o godz. 16.00 w tut. urzędzie
odbędzie się publiczna debata nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
4) Po podjęciu przez Radę Miejską w Czaplinku uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe
Drawsko i Kołomąt:
 rozesłano w dniu 3 lipca zawiadomienia do 29 instytucji o podjęciu takiej
uchwały oraz możliwości składania wniosków,
 przygotowano obwieszczenie o podjęciu uchwały, które zostało opublikowane
w Głosie koszalińskim w dniu 3 lipca br. oraz na stronie BIP Urzędu
Miejskiego,
 w dniu 25 lipca 2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na
opracowanie projektu ww. planu. W terminie zgodnym z warunkami przetargu
tj. do 17 sierpnia 2012 r. złożonych zostało 14 ofert.
5) Przesłano do uzgodnień projekty planów:
 ul. Leśników "Wabimarket"
 teren u zbiegu ulic Pławieńska- Poznańska
6) Uczestniczono w trzech okazaniach granic nieruchomości przylegających do działek
drogowych stanowiących własność Gminy Czaplinek w miejscowości Psie Głowy,
7) Przeprowadzono dwa przetargi na dzierżawę działek:
 w dniu 24 lipca 2012 r. przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 127/2
położonej w obrębie Siemczyno – z uwagi na brak zainteresowanych
wydzierżawieniem przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
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w dniu 7 sierpnia 2012 r. przetarg ograniczony na dzierżawę działki nr 48/17
położonej w Czaplinku przy ul. Dąbrowskiego- przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym z uwagi na brak postąpienia

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) W m-cu czerwcu br. przydzielono lokal komunalny położony w Czaplinku przy
ul. Jagiellońskiej 2/4 dla rodziny umieszczonej na liście osób uprawnionych do
ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.
W zakresie oświetlenia drogowego:
2) W ramach nowej umowy podpisanej z firmą Energa Oświetlenie Sp. Z o.o. wykonano
nowe punkty świetlne:
 Prosinko – 3 pkt.
 Rzepowo – 3 pkt.
 Głęboczek – 6 pkt.
 Czaplinek - dojście do pomnika Papieża - 3 pkt.
 Czaplinek - dojście do OSW - 2 pkt.
3) Do wykonania w 2012r pozostało:
 Łaka – Jeziorna 1 pkt,
 Trzciniec 1 pkt,
 ul. Dworcowa – 9 pkt,
 Kluczewo- 8 pkt.
W zakresie podatków:
1) Wydano 50 zaświadczeń w tym 30 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 20 o nie zaleganiu w podatkach.
2) Wystawiono 37 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości rolnego, leśnego
i środków transportowych na łączną kwotę 86 460,00zł.
3) Sporządzono 180 tytuły wykonawcze na kwotę 38 568,00 zł z zakresu podatków
lokalnych.
4) Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej i targowej za miesiące czerwiec i lipiec
2012r..
5) Sporządzono informacje o nieudzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
i rybołówstwie za miesiąc lipiec 2012r..
6) Sporządzono sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc
czerwiec 2012r. i nieudzielonej pomocy publicznej w rybołówstwie w tym okresie.
7) Udzielono ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w postaci umorzenia zaległości
podatkowej z tytułu II raty łącznego zobowiązania podatkowego w kwocie 675,00zł
z uwagi na ważny interes strony.
8) Z uwagi na brak zaistnienia przesłanek ważnego interesu podatnika oraz interesu
publicznego odmówiono udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
w postaci umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości.
9) Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim sporządzono
decyzję o nie wyrażeniu zgody na umorzenie zobowiązania z tytułu podatku
od spadków i darowizn w kwocie 9 414,00zł stanowiącego dochód Gminy Czaplinek.
10) Sporządzono wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej celem
zabezpieczenia zaległości podatkowych w kwocie 8 791,20zł.
11) Sporządzono sprawozdania z realizacji dochodów podatków i opłat lokalnych
za I półrocze 2012r..
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12) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Czaplinka
w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2012r. na kwotę
39 359,00zł odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
13) 14 sierpnia 2012r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn.zm.) górne granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze
Polskim. Stosownie do komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 lipca, wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012r. w stosunku
do pierwszego półrocza 2011 wyniósł 4,00%.
14) Obecnie przyjmowane są wnioski składane przez producentów rolnych na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej za okres II półrocza 2012r.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1) Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe następujących sołectw: Trzciniec, Łąka, Psie
Głowy, Sikory, Łazice.
2) Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano szkolenie rolnicze
nt. „Prawa i obowiązki rolnika podczas kontroli wymagań wzajemnej zgodności oraz
BHP w gospodarstwie rolnym”. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne
zaświadczenia. Ze szkolenia skorzystało 30 rolników.
3) Rozpatrzono 23 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
4) Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
W zakresie oświaty:
1) 24 lipca odbyły się egzaminy nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień
nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 5 nauczycieli: 4 z Gimnazjum
i 1 ze Szkoły Podstawowej w Broczynie. Wszyscy uzyskali akceptację Komisji
Egzaminacyjnych. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego związana z awansem
zawodowym wynosi 300 zł. Przegrupowanie nastąpi od 1 września 2012r.
2) Od 1 września 2012r. wchodzi w życie rozporządzenie MEN z dnia 3 lipca 2012r.
zmieniające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana
wynagrodzenia następuje od 1 września 2012r. i wyniesie średnio 3,65%.
3) Rada Ministrów przyjęła: Uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu
pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników W 2012 r. odbiorcami programu są: uczniowie klas I szkoły
podstawowej (dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 504 zł netto), uczniowie
klas II-IV szkoły podstawowej oraz klas I szkoły ponadgimnazjalnej (dochód na osobę
nie może przekroczyć kryterium dochodowego, które do 30 września 2012 roku
wynosi 351 zł netto) oraz uczniowie niepełnosprawni, posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do
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szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie do
zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć:
1) 180 zł dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.
2) 210 zł dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnych
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej;
3) 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
4) 352 zł. dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów
niepełnosprawnych szkoły ponadgimnazjalnej.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia Wnioski przyjmowane są
w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.
4) Od 20 sierpnia do 15 września 2012r przyjmowane są wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Wnioski słuchaczy kolegiów języków obcych, kolegiów
nauczycielskich i kolegiów służb społecznych przyjmowane są do 15 października.
Zgodnie z pismem zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium oświaty
w Szczecinie, od 1 października 2012r. kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie
wzrośnie z kwoty 351 zł. netto do 456 zł.
5) Zgodnie z zapisami, od 1 września 2012r. do przedszkoli w Czaplinku i oddziałów
w Broczynie uczęszczać będzie 392 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, z tego 12 dzieci do
nowego Przedszkola Edukacja, zorganizowanego przy ul. Akacjowej 6 Do szkół
podstawowych uczęszczać będzie 733 uczniów (663 – do SP w Czaplinku i 70 do SP
w Broczynie), do Gimnazjum - 406 uczniów.
6) Dowożonych będzie 538 osób z tego 82 dzieci pięcio i sześcioletnich do przedszkoli
(67 do Czaplinka i 15 do Broczyna) i 456 uczniów do szkół (Gimnazjum – 166, SP
Czaplinek – 247, SP Broczyno – 43). Ponadto do przedszkoli dowożone będą dzieci 3
i 4 letnie. Ich liczba ustalona będzie na podstawie złożonych przez rodziców
wniosków.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1) W sobotę 23 czerwca br. na Czaplineckim Rynku odbył się Festyn Truskawki. Dla
mieszkańców i turystów przygotowano szereg atrakcji m.in. stoiska gastronomiczne
promujące potrawy z czaplineckich truskawek, stoiska lokalnych artystów Miodów
Drahimskich itp.
Wieczorem w Ośrodku Sportów Wodnych odbyło
się podsumowanie projektu pn. „Czaplinek – Przystań dla zdrowia" - Metamorfoza
w ramach którego uczestniczki wystąpiły w pokazie mody. Atrakcją tego dnia była
również Noc Świętojańska.
2) W dniu 28 czerwca 2012 r., w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 uczniów Społecznego Ogniska
Muzycznego.
3) W dniach 13-15 lipca br. miały miejsce Dni Czaplinka. Podczas dni miasta odbył się
m. in. I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Biesiadnej o „Złotą Czaplę Czaplinka 2012”,
Jarmark Solny, Otwarte Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czaplinka, Turniej
Piłki Nożnej, koncerty, XIV Drużynowe otwarte zawody o Puchar Burmistrza
Czaplinka, zawody kajakowe o Puchar Burmistrza Czaplinka. Tegoroczne obchody
Dni Czaplinka połączono także z obchodami 10-lecia współpracy z miastami
partnerskimi: Marlow i Grimmen.
4) 14 lipca 2012 r. w Machlinach na boisku szkolnym byłej Szkoły Podstawowej odbył
się Festyn Parafialny, zorganizowany przez ks. prob. Jacka Maszkowskiego
i Sołectwo Machliny. Festyn rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem
Chrystusa Króla.
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5) Dnia 28.07.2012 r. w Broczynie odbył się Festyn Parafialno – Sołecki, którego celem
był zbiór pieniędzy na remont kościoła w Broczynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą polową pod przewodnictwem proboszcza ks. Jacka Maszkowskiego. Po
zakończeniu Mszy Świętej wystąpił zespół „Jarzębinki” z Broczyna prowadzony pod
kierunkiem pana Janusza Kucharskiego.
6) W dniu 4 sierpnia 2012 r. Gmina Czaplinek wspólnie z PZW Koło Czaplinek, Lokalną
Organizacją Turystyczną i CzOKSiR zorganizowała IV Spinningowy Turniej Trzech
Miast, Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie, IV Festiwal Wędkarski. Tego dnia było
również Święto Wody i Ryby, odbywające się w Ośrodku Sportów Wodnych, które
rozpoczęło się Otwartymi Regatami Żeglarskimi.
7) W dniu 18 sierpnia br. na plaży miejskiej w Czaplinku odbyła się akcja profilaktyczna
pod hasłem „Czaplinek – przystań dla wody”. Podczas imprezy ratownicy WOPR
zaprezentowali podstawowe sposoby niesienia pomocy z wykorzystaniem sprzętu
podręcznego, jak i łodzi motorowych.
8) W ramach obchodów Dni Czaplinka (13-15.07) odbyła się IV/V Runda Mistrzostw
o Puchar Morza Bałtyckiego Moto Cross Country. W zawodach wystartowało ponad
50 zawodników. Czaplinek reprezentowała Karolina Karolewicz na swoim quadzie.
Ciekawostką zawodów był jedyny w Polsce wyścig quadów nocą.
9) W ramach obchodów Dni Czaplinka odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Par
Mieszanych oraz Otwarte Regaty Żeglarskie o puchar Burmistrza Czaplinka.
Przeprowadzono także rozgrywki pomiędzy samorządowcami, przedsiębiorcami,
sołtysami oraz strażakami w ramach Turnieju Piłki Nożnej. Na czaplineckim rynku
miał miejsce także Zlot Motocyklistów.
10) W dniu 14 lipca w Machlinach odbył się Festyn Parafialny.
11) W dniu 16 lipca Gmina Czaplinek zawarła umowę z Towarzystwem Kolarskim
„Karkonosze Tour” na dofinansowanie XXI Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Bałtyk- Karkonosze Tour” i organizację mety I etapu KołobrzegCzaplinek w naszej miejscowości. Wydarzenie zaplanowane jest na 20 maja 2013 r.
12) 22 lipca br. podczas zawodów sprawnościowych w Muzeum PGR w Bolegorzynie
reprezentacja Gminy Czaplinek zdobyła „Złoty Beret Wójta gminy Ostrowice”.
13) 27 lipca odbył się Festyn Parafialno- Sołecki w Broczynie.
14) W dniu 27 lipca br. o godz. 17:00 w sali Ośrodka Kultury w Czaplinku odbył
się wernisaż wystawy „Jedwab Malowany” autorstwa Heleny Leźnickiej, mieszkanki
Kołobrzegu. W przestronnym wnętrzu sali widowiskowej, zaprezentowane zostały
prace artystki.
15) W dniu 4 sierpnia w Ośrodku Sportów Wodnych obchodzono Święto Wody i Ryby
połączone w Otwartymi Regatami Żeglarskimi oraz rozstrzygnięciem konkursu na
„Czaplinecki przysmak z ryb” i degustacją potraw rybnych.
16) 11 sierpnia z inicjatywy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odbył się Festyn Trzeźwości w Czaplinku. Wydarzenie miało na celu
przybliżyć mieszkańcom problem alkoholizmu i innych uzależnień, jak również
przyczynić się do promocji trzeźwego i zdrowego stylu życia bez nałogów.
W zakresie zdrowia:
1) Gmina Czaplinek przystąpiła do III edycji konkursu „Zdrowa Gmina”. Konkurs
powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej i organizowany jest przez Narodowy
Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
(NPZChN). Nadrzędnym zadaniem konkursu jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się
na badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób
nowotworowych. Konkurs ma na celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty
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odpowiednio wczesnego wykrycia choroby, które w wielu przypadkach pozwala na
całkowite wyleczenie.
2) W ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia zaplanowano
przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek Gminy
Czaplinek w wieku 50-69 lat. Odbędą się one w dniach 1-4 września br. i będą
wykonywane przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
(1-2 września) oraz przez FADO Centrum Usług Medycznych w Gdańsku (1-4
września).
3) W dniu 18 sierpnia na plaży miejskiej w Czaplinku odbyła się akcja profilaktyczna
pod hasłem „Czaplinek – przystań dla wody”. Podczas imprezy ratownicy WOPR
zaprezentowali podstawowe sposoby niesienia pomocy z wykorzystaniem sprzętu
podręcznego, jak i łodzi motorowych.
4) W dniach 10-11 września, przez zespół naukowców i studentów z Politechniki
Radomskiej, zostaną przeprowadzone badania stanu postawy ciała, rozwoju
fizycznego oraz sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci w wieku 3-6 lat ze
wszystkich przedszkoli z terenu Gminy, oraz klasy 6-latków ze SzP – ogółem ok. 410
dzieci. Na badania będą musieli wyrazić zgodę rodzice. W dniu 8 września w
Siemczynie odbędzie się konferencja naukowa, która będzie poświęcona m.in.
zagadnieniom związanym z antropologią, treningiem zdrowotnym, wychowaniem
fizycznym. Zaproszenia imienne na konferencję otrzymają: nauczyciele
w-f z Gimnazjum i SzP oraz nauczycielki z Przedszkoli.
W zakresie projektów:
1) Gmina Czaplinek przystąpiła do konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny –
CERTYFIKAT POT” składając wniosek pn. „Święto Wody i Ryby – przystań nad
wodą…”. Organizatorem Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna we
współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Celem konkursu jest
wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla
turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie
inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów
turystycznych. Wyróżnionym produktom turystycznym zostaną przyznane Certyfikaty
POT.
2) Gmina Czaplinek przystąpiła do konkursu Mistrz Turystyki Gastronomii i Rozrywki
którego organizatorem jest Oficyna Wydawnicza REGIONY. Konkurs ma na celu
wyłonienie najlepszego gestora branży hotelarsko – gastronomiczno - rozrywkowej
roku 2012.
3) W dniach 13-15 lipca, równolegle z obchodami Dni Czaplinka, Gmina Czaplinek
zrealizowała dwa projekty z zakresu współpracy międzynarodowej: „Na styku kultur:
Czaplinek- Bad Schwartau” współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy
Polsko- Niemieckiej oraz „Obchody 10-lecia współpracy pomiędzy Gminą Czaplinek,
Marlow i Grimmen” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa- Fundusz
Małych Projektów INTERREG IV Euroregionu Pomerania. Na oba projekty Gmina
Czaplinek otrzymała dofinansowanie odpowiednio w kwocie 15 000 PLN oraz 8 140
EUR.
4) W dniach 2-15 lipca w Sołectwie Ostroróg realizowany był projekt „Nasza wieś
najpiękniejsza” dofinansowany w ramach ogłoszonego przez Fundację Wspomagania
Wsi konkursu grantowego „Pożyteczne wakacje 2012”. Projekt obejmował zajęcia
wypoczynkowe oraz służące uporządkowaniu i upiększeniu miejsc publicznych
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znajdujących się w miejscowości. W ramach projektu zostały posadzone krzewy
i drzewa ozdobne na rozdrożu we wsi oraz na terenie wokół przystanku
autobusowego. Dzieci były także na wycieczce nad morzem w Kołobrzegu.
Na realizację projektu Gmina Czaplinek we współpracy z Sołectwem Ostroróg
otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 PLN.
5) W lipcu i sierpniu zrealizowano działania promocyjne w ramach projektu „Budowa
pomostu drewnianego do wykorzystania przemiennego przez mieszkańców, turystów,
żeglarzy i wędkarzy nad Jeziorem Drawsko w Kluczewie”. W ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającej inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
zakupiono materiały promocyjne oraz przygotowano potrawy rybne podczas Święta
Wody i Ryby służące degustacji.
6) W czerwcu br. Gmina Czaplinek w ramach IV naboru wniosków za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku złożyła
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”na
projekt pn. „Budowa zielonej siłowni nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku”. Projekt
zajął trzecie miejsce na liście rankingowej i został rekomendowany do
dofinansowania. Kwota dofinansowania wyniesie 63 451, 94 zł. Realizację projektu
zaplanowano na rok 2013.
7) W czerwcu i w lipcu odbyły się kolejne koncerty w ramach realizacji projektu
„Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską na terenach
wiejskich Gminy Czaplinek”. Tym razem muzycy wystąpili w Rzepowie oraz
w Starym Drawsku. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na
lata 2007-2013.
8) Trwa realizacja projektu „Reaktywacja zespołu ludowego „Jarzębiny” i organizacja
„Dożynek na Ludową Nutę” w Broczynie. W ramach projektu odbywają się warsztaty
muzyczne dla zespołu, zespół bierze także udział w uroczystościach sołeckich oraz
wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminę Czaplinek. Projekt
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
9) 14 czerwca 2012 r. zakończono realizację projektu „Indywidualizacja nauczania
i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek”. Projekt
współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie
9.1/Poddziałanie 9.1.2. Na realizację zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych w
Czaplinku i w Broczynie oraz zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi
indywidualizacji Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie w kwocie 175 051 PLN.
10) W lipcu br. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na
zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku w ramach
projektu realizowanego ze środków Rządowego programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w publicznych szkołach podstawowych oraz
ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia w zakresie stosowania technologii
informacyjno- komunikacyjnych- „Cyfrowa szkoła”. Dofinansowanie projektu
wyniesie 182 000 złotych. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt
informatyczny.
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11) Przygotowano sprawozdanie okresowe z realizacji projektu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Siemczynie pn. „Utworzenie ścieżki spacerowej Nordic Walking
w Siemczynie”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego Działaj
Lokalnie VII 2012 ogłoszonego przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Drawy” przy współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami
pozarządowymi.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1) W dniach 13- 15 lipca podczas obchodów Dni Czaplinka, Gmina Czaplinek gościła
ponad 80 delegatów z niemieckich miast partnerskich. Rada Miejska przyznała tytuł
„Honorowego Obywatela Miasta Czaplinka” przedstawicielom Bad Schwartau:
Axelowi Gieseler i Viktorowi Kaczkowskiemu; przedstawicielom Grimmen: Panom
Benno Ruster i Ingo Belka oraz przedstawicielom Marlow: Panom Heino Schutt
i Achimowi Winklerowi.
2) W dniach 13-22.07 ośmiu uczniów z czaplineckich szkół ponadgimnazjalnych pod
opieką pani Małgorzaty Hałuszczyk oraz dziesięcioro gimnazjalistów pod opieką pani
Aliny Karolewicz wzięło udział w XII Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży
w mieście partnerskim Bad Schwartau.
W sprawach organizacyjnych:
1) W dniu 22 czerwca uczestniczyłem w uroczystych obchodach nadania imienia patrona
dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie oraz w Konferencji „Współpraca
Polsko – Niemiecka na przykładzie XX- lecia działalności Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty.
2) W dniu 23 czerwca br. uczestniczyłem w 30 – leciu firmy Rimaster w Czaplinku.
3) W dniu 25 czerwca br uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie.
4) W dniu 26 czerwca br. uczestniczyłem w Pieszym Rajdzie Zadaniowym „Aktywni
w każdym wieku”, organizowanym przez Nadleśnictwo Czaplinek oraz
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
5) W dniu 27 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w otwarciu wystawy
archeologicznej „Wyspa świętych koni – badania archeologiczne” organizowanej
przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim.
6) W dniu 28 czerwca br. uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego Ogniska
Muzycznego w Czaplinku.
7) W dniu 5 lipca br. uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym przygotowania
społeczności regionalnej do udziału w nowej perspektywie finansowej UE na lata
2012 – 2020 organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Łobzie.
8) W dniu 6 lipca uczestniczyłem Dniach Henrykowskich w Siemczynie.
9) W dniu 9 lipca br. uczestniczyłem w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Wojciechem Drożdżem.
10) W dniu 19 lipca Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowym Święcie Policji
w Złocieńcu.
11) W dniu 22 lipca br. uczestniczyłem w Wiejskim Festiwalu w Muzeum PGR
Bolegorzynie.
12) W dniu 26 lipca br. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w spotkaniu
Wicestarostą Powiatu Drawskiego, Radnymi Powiatowymi na temat propozycji
inwestycji na terenie Gminy Czaplinek w budżecie na 2013 r.
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13) W dniu 27 lipca br. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem
w obchodach Święta 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu.
14) W dniu 28 lipca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Festynie Parafialnym
w Broczynie.
15) W dniu 14 sierpnia br. uczestniczyłem w Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Drawskiego w Urzędzie Gminy w Wierzchowie.
16) W dniu 20 sierpnia br. uczestniczyłem w Konferencji Okręgowego Polskiego
Związku Działkowców okręgu Koszalin.
17) W dniu 21 sierpnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Andrzejem Jakubowskim.
Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 151 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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