INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 14 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r.
W okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej wydałem 8 zarządzeń:
1) w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej.
2) w sprawie przekazania środków trwałych.
3) w sprawie oddanie w użyczenie części nieruchomości zabudowanej.
4) w sprawie przekazania środka trwałego.
5) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 13
działek – grunty rolnej, 1 działka – działalność gospodarcza ).
6) w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w składzie:
a) Wiesław Runowicz – Przewodniczący komisji,
b) Jarosław Januszkiewicz – członek komisji,
c) Małgorzata Daniuk – członek komisji,
d) Zygmunt Skibicki – członek komisji
e) Grażyna Juszczyk – Kucza – członek komisji.
7) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania
gruntu w użytkowanie wieczyste ( 3 działki – brak przeznaczenia w mpzp, 1 działka
zabudowa mieszkalna, usługi )
8) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2012 Burmistrza Czaplinka z dnia 26 listopada
2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
W zakresie inwestycji:
1) Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej. Gmina Czaplinek dokonała
rozliczenia dotacji w kwocie 740.000 zł. przyznanej przez Powiat Drawski na
realizację wymienionego zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 29.09.2011r.
Wielkość przyznanej dotacji została wykorzystana w kwocie 687.287 zł.
2) Utworzenie Gminnego Centrum Ratownictwa poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek. W terminie umownym, tj. w dniu 20.12.2012r. firma
Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart – Cezas z Gorzowa Wlkp., wybrana w drodze
postępowania przetargowego, dostarczyła wyposażenie do Centrum, w skład którego
wchodzą meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD.
Wszelkie zobowiązania finansowe całego projektu, zgodnie z umową zawartą przez
Gminę z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, zostały uregulowane do
31.12.2012r.
3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz
wyposażenie świetlic wiejskich. W dniu 04.01.2013r. został podpisany między
Gminą a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego aneks do
umowy o dofinansowanie projektu dot. wyposażenia 14 świetlic wiejskich, w ramach
którego zmieniony został termin rozliczenia projektu do 25.02.2013r. Konieczność
zmiany terminu rozliczenia projektu wynika z tytułu nie zakończonej weryfikacji
postępowania przetargowego dot. wyposażenia świetlic przez Urząd Marszałkowski
oraz w związku z niezrealizowaniem wszystkich płatności do końca 2012r., których
realizacja nastąpi w terminach umownych zawartych między Gminą, a dostawcą
wyposażenia.
4) Chodnik – ulica Pławieńska. Gmina Czaplinek podpisała z ZZDW Koszalin – Rejon
Drawsko Pom. notatkę służbową w przedmiocie partycypacji w kosztach budowy
chodnika w ul. Pławieńskiej na wysokości Osiedla Wieszczów, planowanego w 2013r.

Koszt zadania wynosi 165.000 zł., udział Gminy stanowi 50% kosztów. Wykonanie
zadania pozwoli na załatwienie problemu zgłaszanego przez Samorząd Mieszkańców
Nr 3 w zakresie bezpiecznego przejścia mieszkańców z Osiedla Wieszczów na teren
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wykonanie zadania nastąpi, o ile środki na ten
cel zostaną zabezpieczone w budżetach jednostek deklarujących udział we
współfinansowaniu zadania.
5) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Złocienieckiej. Zadanie do wykonania
pozostaje po stronie zarządcy drogi – GDDKiA – Oddział Szczecin. Projekt
budowlany zakłada budowę ciągu o szerokości 3 mb i długości 250mb od parkingu
przy ul. Złocienieckiej do ul. Komunalnej, którego koszt wynosi 399.000 zł. Gmina
Czaplinek wykonała oświetlenie obecnego naturalnego przejścia, które stanowić
będzie docelowe oświetlenie zadania po jego wykonaniu, za kwotę 37.000 zł. i jest
ono spójne z opracowanym projektem budowlanym branży drogowej. Prowadzone
przez Gminę działania, które zmierzają do tego by zadanie to wykonał zarządca drogi,
pozwoliły na ustalenie, że zadanie to jest w centralnym planie budowy ścieżek pieszorowerowych Centralnej Dyrekcji na lata 2012 – 2015 na poz. 564. Oddział
Szczeciński na realizację tego rodzaju zadań uzyskiwał dotychczas około 1 mln zł. na
zarządzaną sieć w skali danego roku kalendarzowego, a w 2012r. w województwie
zachodniopomorskim zrealizowane zostały zadania, które znajdowały się we
wspomnianym planie na poz. 68 i 96. Gmina Czaplinek prowadzi stały monitoring
w przedmiocie podejmowanych działań ze strony zarządcy drogi w celu zrealizowania
przygotowanego zadania inwestycyjnego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) W dniu 18.12.2012. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia działki nr 389/4
o pow. 0,0068 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 03 w Czaplinku za kwotę
2.800,00 zł netto.
2) W dniu 28.12.2012. zostały podpisane akty notarialne dotyczące:
 zbycia działki nr 235 o pow. 0,2100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory
za kwotę 6.587,00 zł netto,
 zbycia działki nr 263 o pow. 0,1712 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02
w Czaplinku za kwotę 47.700,00 zł netto.
3) W dniu 8.01.2012. zostały podpisane akty notarialne dotyczące:
 zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 w Broczyno 73A wraz z udziałem w gruncie za
kwotę po bonifikacie 2.403,84 zł.
 zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 w Broczyno 73B wraz z udziałem w gruncie za
kwotę po bonifikacie 3.488,28 zł
 zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 w Broczyno 73B wraz z udziałem w gruncie za
kwotę po bonifikacie 2.443,26 zł
4) W dniu 20.12.2012 r. odbył ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości :
 oznaczonej nr działki 348/3 o pow. 0,1399 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Jarzębinowej 11, obr 02. KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 52.574,00 zł
netto. Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 29/5 o pow. 0,0893 ha, położonej przy ul. Tartacznej 16
w Czaplinku, obr 05 W KO1D/00018586/7 Cena wywoławcza 33.559,00 zł netto.
Działka została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 29/9 o pow. 0,1400 ha, położonej przy ul. Tartacznej 14
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7 Cena wywoławcza 50.596,00 zł
netto. Działka została sprzedana.
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5)

6)

7)

8)

 oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW KO1D/00031455/7
i nr działki 280/7 pow. 0,0142 ha wpisanej do KW KO1D/00005596/6, położone
przy ul. Generała Józefa Bema 5 w Czaplinku obr 03. Łączna powierzchnia
nieruchomości 0,1225 ha. Cena wywoławcza 45.833,00 zł netto. Działka nie
została sprzedana.
W dniu 10.01.2013 r. odbył ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 15, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 27.900,00 zł
netto. Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 53.500,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha, położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 60.000,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
Na dzień 12.02.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/28 o pow. 0,4892 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Kamiennej 2, obr 03. KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 177.629,00 zł
netto,
 oznaczonej nr działki 29/3 o pow. 0,1318 ha, położonej przy ul. Tartacznej 10
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7. Cena wywoławcza 47.633,00 zł
netto,
 oznaczonej nr działki 29/6 o pow. 0,0844 ha, położonej przy ul. Tartacznej 18
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7 Cena wywoławcza 31.945,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 129 o pow. 0,0490 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Stare Drawsko, zabudowanej budynkiem letniskowym o pow. 11,75 m2. KW
KO1D/00036270/1.Cena wywoławcza 12.200,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 149/4 o pow. 0,3028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kołomąt, KW KO1D/00036141/8 Cena wywoławcza 12.561,00 zł netto
Na dzień 12.02.2013 r. ogłoszono ustny przetarg ograniczony na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 427/1 o powierzchni 0,0119
ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Nieruchomość wpisana jest
do Księgi Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim nr
KW KO1D/00018173/9 . Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości
przyległych do działki nr 427/1 z uwagi na brak możliwości samodzielnego
zagospodarowania nieruchomości. Cena wywoławcza: 6.500,00 zł netto
Wydano:
a) 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek:
 nr 11/1, 12, 14/3, 31/3, 31/6, 31/7, 31/8, 35/4, 143, 146, położonych
w obrębie ewidencyjnym Żerdno,
 nr 324/1 i 262, położonym w obrębie ewidencyjnym Kluczewo,
 nr 159/1, 372, 57/1, 178/1, 378, 131/20, 131/21, 162/1, 177/1, położonych
w obrębie Czarne Wielkie,
 nr 111/1, 112/45, 112/70, 112/71, 256/1, 256/2, położonych w obrębie
ewidencyjnym Siemczyno,
b) decyzję o warunkach zabudowy dla działki nr 124, położonej w obrębie
ewidencyjnym Czarne Małe,
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c) decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej wskutek budowy
nawierzchni drogi gminnej w ulicy Wiejskiej i Akacjowej na Osiedlu Wiejska
w 2011 roku,
d) 2 ostateczne decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic
działek:
 nr 107 i 99, położonych w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy,
 nr 149, położona w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1) Wydano:
 3 zaświadczeń z mpzp oraz studium ,
 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) Po uwzględnieniu uwagi złożonej przez p. Wawrzyńczaka do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu położonego przy ul. Leśników
"Wabimarket" przesłano projekt planu do ponownego uzgodnienia do Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
3) W dniu 19 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie z projektantem p. Andrzejem
Jaguckim, przygotowującym na zlecenie Gminy Czaplinek projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego
w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt. Projektant
przedstawił wstępną koncepcję planu, omówił główne założenia. Przedstawiciele
Gminy wnieśli swoje uwagi i propozycje do przedstawionej propozycji. Kolejnym
etapem będzie przygotowanie pełnej
wersji planu (część graficzna
i opisowa), którą po akceptacji przez Gminę będzie można poddać opiniowaniu przez
Gminną Komisję Architektroniczno - Urbanistyczną, oraz uzgodnieniu
z odpowiednimi instytucjami. Maksymalny termin przekazania projektu planu do
opiniowania i uzgadniania zgodnie z warunkami umowy wyznaczony został na
miesiąc kwiecień br..
4) W dniu 7 stycznia 2013 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.
Zachodniopomorskiego uchwała Nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary
ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy
i Trzciniec. W stosunku do ww. uchwały zostało wydane Rozstrzygnięcie Nadzorcze
z dnia 28.12.2012 r. Nr Nk.3.4131.503.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego
stwierdzające nieważność ww. uchwały w części:
 § 15 ust. 2 pkt 1 (zdanie pierwsze) w zakresie wyrazów: „na warunkach zarządcy
sieci”,
 § 15 ust. 2 pkt 1 (zdanie trzecie) w zakresie wyrazów „na warunkach określonych
przez właściciela sieci”,
 § 15 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „na warunkach określonych przez zarządcę
sieci”,
 § 15 ust. 2 pkt 6 w zakresie wyrazów „winno odbywać się na warunkach
określonych przez zarządcę sieci”,
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§ 15 ust. 4 pkt 1 w zakresie wyrazów „na warunkach określonych przez operatora
sieci gazowej”,
 § 15 ust. 7 pkt 1 w zakresie wyrazów „na warunkach określonych przez lokalnych
operatorów sieci”,
 § 15 ust. 12 w zakresie wyrazów „w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającymi
tymi sieciami i urządzeniami”,
 § 15 ust. 13 w zakresie wyrazów „na podstawie warunków określonych przez
zarządcę sieci”
Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach
od daty opublikowania.
5) Przygotowane zostały 22 umowy w tym:
 3 najem sal wiejskich,
 4 na dzierżawę terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej
 15 na dzierżawę gruntów rolnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) W miesiącu grudniu 2012 r. przydzielono dwa lokale socjalne położone w Czaplinku
przy ul. Mickiewicza 3 dla rodzin umieszczonych na liście osób uprawnionych do
ubiegania się o przydział lokalu socjalnego na pozycji nr 3 oraz nr 4.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1) Rozpatrzono 14 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2) Wydano 5 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3) Przygotowano projekt decyzji na usunięcie drzew posadowionych w pasach dróg
wojewódzkich i przesłano do RDOŚ w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych
w Złocieńcu celem uzgodnienia.
4) Zorganizowano spotkanie z sołtysami. Rozmawiano między innymi na temat: projektu
budżetu na 2013 r, organizacji „Balu Seniora” w 2013 r. oraz realizacji projektów
dotyczących placów zabaw w wytypowanych sołectwach. Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej przedstawił aktualne informacje odnośnie nowego systemu
gospodarowania odpadami w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
5) Zorganizowano wyjazd dla chętnych rolników z Gminy Czaplinek, na spotkanie
z Ministrem Rolnictwa i Spraw Wiejskich, które odbyło się 29 grudnia 2012 r.
w Drawsku Pomorskim.
W zakresie oświaty:
1) Zgodnie z art. 30 a Karty Nauczyciela, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku,
organ prowadzący, przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
określonych w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W terminie do 10 lutego organ
prowadzący szkoły sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli i przedkłada je, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie
obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego
(Radzie Miejskiej), dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym
nauczycieli. W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wysokości średnich
wynagrodzeń, określonych w art. 30 ust. 3 KN, organ prowadzący szkołę (burmistrz))
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ustala kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi, a wynagrodzeniami
określonymi w Karcie Nauczyciela i w terminie do końca stycznia wypłaca
jednorazowy dodatek wyrównawczy w tej grupie awansu zawodowego nauczycieli,
gdzie średnie wynagrodzenia nie zostały osiągnięte. W roku 2012 w Gminie
Czaplinek średnie wynagrodzenia nauczycieli mianowanych szkół i przedszkola, nie
zostały osiągnięte. Na podstawie przeprowadzonej analizy wynagrodzeń nauczycieli,
na dzień 31 grudnia 2012r. średnie wynagrodzenia nauczycieli w szkołach
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czaplinek, kształtują się
następująco:
Stopień awansu zawodowego

Średnioroczne średnie
wynagrodzenie określone przez
MEN

Nauczyciel stażysta

Średnioroczna liczba etatów
i średnie wynagrodzenie w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez
Gminę Czaplinek
Wynagrodzenie
Liczba etatów

2704,16

7,65

3528,73

25,57

3764,26

49,60

4981,77

38,60

2651,26
Nauczyciel kontraktowy
2942,90
Nauczyciel mianowany
3817,82
Nauczyciel dyplomowany
4878,32
Kwota różnicy (wydatki faktycznie poniesione w roku na wynagrodzenia
w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN – suma iloczynów średniorocznej
liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN,
ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych) w skali
Gminy do wypłaty dla nauczycieli mianowanych wynosi: 33.209,95 zł.
W zakresie podatków:
1) Wydano 6 zaświadczeń w tym 5 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 1 o nie zaleganiu w podatkach.
2) Sporządzono i wysłano 5 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego na łączną kwotę 6 902,00zł.
3) Wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej
bez rozpatrzenia z uwagi na nie uzupełnienie go w wyznaczonym terminie.
4) Udzielono ulgi w postaci umorzenia IV raty podatku od nieruchomości za 2012r.
w kwocie 409,00zł z uwagi na ważny interes strony.
5) Sporządzono i przekazano do wojewody sprawozdanie rzeczowo – finansowe z
realizacji wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012r. oraz roczne rozliczenie
dotacji celowej na powyższe zadanie.
6) Wydano zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
7) Rozliczono inkasentów opłaty targowej za miesiąc grudzień 2012r.
8) Sporządzono i przesłano do RIO informację o nie udzielonej pomocy publiczne
w rolnictwie i rybołustwie za miesiąc grudzień 2012r.,
9) Na złożony wniosek podatnika udzielono rocznego zwolnienia z podatku rolnego,
przysługującego z mocy ustawy, a udzielanego na wniosek podatnika.
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10) Poinformowano osoby korzystające ze zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej
Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007r. Nr XVI/150/07 w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości o uchyleniu z dniem 01.01.2013r. zwolnienia nadwyżki powierzchni
ponad 100m2 pozostałych budynków stanowiących własność (współwłasność)
rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za
świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty
strukturalnej.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1) Od dnia 22 grudnia 2012 r. można korzystać z lodowiska "Biały Orlik" przy Hali
Sportowej, ul. Wałeckiej 49. Przygotowana została również górka zjazdowa przy ul.
Drahimskiej.
2) Wielu mieszkańców Czaplinka powitało Nowy Rok na czaplineckim Rynku. Zabawę
rozpoczęto o godz. 23.00 przy muzyce mechanicznej. O północy Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider złożył życzenia mieszkańcom, a zaraz potem niebo nad Czaplinkiem
na kilka minut rozświetliły setki fajerwerków odpalonych przez OSP oraz
mieszkańców Czaplinka,
3) 23 grudnia 2012 r. w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Czaplinku odbył się
Wieczór Adwentowy, podczas którego wystąpili soliści z CzOKSiR pod kierunkiem
Bartka Michalczyka oraz grupa recytatorów z Gimnazjum w Czaplinku pod
kierunkiem Aliny Karolewicz. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Parafia
Rzymsko – Katolicka w Czaplinku, Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
Gimnazjum w Czaplinku.
4) 6 stycznia 2013 r. również w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Czaplinku
odbył się Koncert Noworoczny. W programie zaprezentowano kolędy, pastorałki
i piosenki świąteczne, w wykonaniu solistów z CzOKSiR pod kierunkiem Bartka
Michalczyk, zespołu muzycznego – Centrum Edukacji Muzycznej i Językowej pod
kierunkiem Marka Majczyny oraz gościnnie muzycy i soliści z Czaplinka, soliści
z: SCHOLI i Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu. Organizatorami koncertu byli:
Parafia Rzymsko – Katolicka w Czaplinku, Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji, Centrum Edukacji Muzycznej i Językowej w Czaplinku, Dekoracja
światłem Anna i Karol Solarscy.
5) Gmina Czaplinek wystawiła przedmioty do licytacji na aukcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Obecnie licytowane są: laleczki z kukurydzy, kalendarz Gminy
Czaplinek, naczynia zdobione metodą decoupage, gadżety promocyjne Pomorskiego
Banku Spółdzielczego o/Czaplinek, obraz przedstawiający anioła, deska do
prasowania od firmy BS oraz kosz Miodów Drahimskich.
6) W dniu 5.01.2013 r. o godzinie 10:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Czaplinku
rozegrano Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Czaplinka.
W turnieju udział wzięły 4 zespoły: Rich–Trans Czaplinek, Metaltech Mirosławiec,
ZPD Czaplinek, Nadleśnictwo Czaplinek,
7) W dniu 13 stycznia odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru ze Złocieńca. Koncert
odbył się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku.
W zakresie projektów:
1) 21 grudnia 2012 r. złożono poprawki do wniosku o płatność z realizacji projektu pn.
„Święto Plonów w Gminie Czaplinek – impreza kulturalno-ludowa” realizowanego ze
środków LEADER. W dniu 3 stycznia br. otrzymaliśmy informacja, iż środki
w wysokości 20.580 zł zostaną przekazane na konto Gminy Czaplinek.
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2) Gmina Czaplinek wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Lokalna przygotowuje
wniosek do PO FIO. Ostateczny termin złożenia wniosku 14 stycznia br.
3) Rozpoczęto prace nad przygotowaniem
wniosku o dofinansowanie udziału
czaplineckich piłkarzy w wieku 11-12 lat w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców w Marlow, w dniach 21-23 czerwca 2013 r. Wniosek zostanie złożony do
Programu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
4) Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie projektu, którego celem jest
nawiązanie kontaktów partnerskich zespołu Marianki z Grupą Folklorystyczną
z Marlow oraz udział w obchodach jubileuszu tego zespołu w Marlow, w czerwcu
2013 r. Projekt zostanie przygotowany do Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej,
5) Przygotowano rozliczenie I etapu projektu współfinansowanego ze środków PROW –
„Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny z Broczyna”,
6) Przygotowano rozliczenie zakupów realizowanych w ramach projektu „Cyfrowa
szkoła”. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca br.
7) Przygotowywana jest realizacja projektów w ramach programu Pożyteczne Ferie 2013
(Rzepowo, Siemczyno, Machliny, Ostroróg),
8) We współpracy z organizacjami pozarządowymi – Salezjańską Organizacją Sportową
SALOS oraz Stowarzyszeniem
„Ametyst” w
przygotowane są
wnioski
o dofinansowanie do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO),
9) W trakcie przygotowania jest wniosek o dofinansowanie wymiany młodzieży
pomiędzy czaplineckim Gimnazjum a szkołą w Grimmen. W tym roku 20 osobowa
grupa młodzieży z gimnazjum wyjedzie na wymianę do Grimmen,
10) Przygotowano uzupełnienia do wniosku o płatność w ramach projektu „Organizacja
koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską” , „IV Festiwal Wędkarski” oraz
do wniosku o płatność projektu dotyczącego budowy pomostu w Kluczewie
W zakresie współpracy zagranicznej:
1) W grudniu br., delegacja Burmistrza Czaplinka uczestniczyła w uroczystym spotkaniu
w Bad Schwartau. W ramach wizyty w mieście partnerskim delegacja wzięła udział
w ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Miejskiej w Bad Schwartau, spotkaniu
świątecznym oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym.
Podczas wizyty Burmistrz
Czaplinka oraz Radna Ewa Sobczak odebrali z rąk darczyńców odebrali sprzęt
rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego Kuby Jurczyszyna z Czaplinka. Inicjatywę
zdobycia sponsorów dla Kuby podjęła pani Ewa Sobczak, dzięki jej staraniom udało
się pozyskać ww. sprzęt oraz zapewnienia sponsorów o dalszą pomoc dla niego i jego
rodziny.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
1) Gmina Czaplinek została wybrana do udziału w projekcie "Partycypacja – nowa
jakość w demokracji lokalnej" realizowanym przez Koszalińskie Centrum
Wspierania Inicjatyw Społecznych przy wsparciu Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej. Celem projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i mieszkańców w procesie
wspólnego kształtowania polityk publicznych. W ramach projektu stworzone zostaną
warunki do realnego współdziałania oraz partycypacji mieszkańców w życiu
publicznym. Podczas licznych działań projektowych przedstawiciele samorządu,
organizacji oraz mieszkańców zyskają możliwość lepszego poznania się, zbudowania
wzajemnego zaufania oraz poznania swoich możliwości i potencjału. Projekt obejmie
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swoimi działaniami 170 osób z 10 samorządów województwa zachodniopomorskiego
(gmin bądź powiatów):
a) 50 przedstawicieli JST,
b) 60 przedstawicieli NGOs,
c) 60 mieszkańców.
Dzięki udziałowi w projekcie, samorządy mogą stać się przykładem dla innych
samorządów, jak nowocześnie stanowić polityki publiczne. Ponadto samorządy
zyskają szansę na ulepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
mieszkańcami.
W zakresie ochrona zdrowia:
1) 27 grudnia Rada Miejska w Czaplinku przyjęła do realizacji Gminny Program
promocji Zdrowia na rok 2013, już w styczniu rozpoczęła się jego realizacja.
W dniach 14-15 oraz 18 i 21 stycznia odbyłby się bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat. Panie nie objęte programem mogły wykonać badanie za
odpłatnością w wysokości 80 złotych. Mammobusy stacjonowały przy Ośrodku
Zdrowia w Czaplinku, przy ulicy Wałeckiej 54a. W miesiącu lutym planowane są
badania prostaty dla mężczyzn.
2) W grudniu 2012 r. zwróciliśmy się za pośrednictwem strony internetowej do
mieszkańców naszej Gminy z prośbą o oddawanie krwi na rzecz pani Małgorzaty
Wilmańskiej z domu Cichaczewskiej, która ciężko zachorowała i potrzebowała dużej
ilości krwi. W wyniku grudniowej akcji mieszkańcy naszej Gminy oddali 11 litrów
krwi. W styczniu ponowiliśmy apel, zwracając się również z apelem do krwiodawców
regularnie oddających krew o wskazanie przeznaczenia krwi : Małgorzata Wilmańska,
Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Chałubińskiego Oddział hematologii
i chemioterapii. Krew można oddać w każdym punkcie krwiodawstwa, z podaniem
wskazania osoby na rzecz której jest oddawana. Gmina Czaplinek nadal organizuje
transport osób chętnych do oddania krwi do punktu krwiodawstwa w Drawsku
Pomorskim. W dniu 8 stycznia 7 osobowa grupa strażaków z Czaplinka oddała krew.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 94 37 26 213 lub
94 37 26 262 w godzinach pracy Urzędu.
W sprawach organizacyjnych:
1) W dniu 15 grudnia 2012 r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wierzchowie,
2) W dniu 19 grudnia 2012 r. uczestniczyłem w Posiedzeniu Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Drawsku Pomorskim oraz w Spotkaniu opłatkowym w Salezjańskim
Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu,
3) W dniu 20 grudnia 2012 r. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym z 2 Brygadą
Zmechanizowaną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu oraz w Wigilii
Miejskiego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Czaplinku.
4) W dniu 21 grudnia 2011 r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym podopiecznych
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.
5) W dniu 3 stycznia br. uczestniczyłem w dorocznym spotkaniu opłatkowym
przedstawicieli samorządu lokalnego z Biskupem Diecezji Koszalińsko –
Kołobrzeskiej.
6) W dniu 5 stycznia br. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Sołectwa Machiny
połączonym z uroczystym otwarciem świetlicy wiejskiej.
7) W dniu 8 stycznia br. uczestniczyłem w spotkani noworocznym w Starostwie
Powiatowym w Drawsku Pomorskim.
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8) W dniu 10 stycznia br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp z o.o.
w Wardyniu Górnym.

Wraz z Zastępcą Burmistrza , Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 34 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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