INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 23 lutego do 21 marca 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 10 zarządzeń:
1. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej;
2. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2013 rok;
3. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego
w Czaplinku;
4. w sprawie przyjęcia środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowanej inwestycji pn.
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie
świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg,
Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec”;
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (7 działek
pod grunt rolny, 3 działki pod działalność gospodarczą);
6. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( 4 działki
w Kluczewie, 1 lokal dla dotychczasowego najemcy);
7. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Czaplinku;
8. w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmu sal i świetlic wiejskich;
9. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika
Referatu Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Oferty należy składać
do 25 marca 2013 r. do godz. 1400.
10. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka w składzie:
1) Marian Zalipski – Przewodniczący;
2) Czesława Narewska – Sekretarz;
3) Marzena Kowalska – Członek;
4) Helena Mierzejewska – Członek;
5) Danuta Sobkowska – Członek;
6) Mieczysław Smyk – Członek;
W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej
przez Pana Marcina Kowalskiego nowym przewodniczącym komisji został Pan Marian
Zalipski.
W zakresie inwestycji:
1. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.
W dniu 06.02.2013r. podpisane zostało porozumienie z udziałem Gminy Czaplinek
i Dyrektora ZZDW w Koszalinie dotyczące wspólnej realizacji w 2013 roku przebudowy
odcinka drogi w ul. Polnej w Czaplinku o l = 200 mb z przebudową skrzyżowania Drahimska
– Polna. Planowany zakres robót określony został na kwotę 1.000.000 zł, w tym
dofinansowanie ze strony Gminy to kwota 200.000 zł.
W trakcie rozmów dotyczących możliwości realizacji tego zadania ustalono, by planowane
środki zostały w całości zagospodarowane na to zadanie, a gdyby ustalony zakres robót nie
wyczerpał limitu środków, a będzie to możliwe do określenia po wyborze wykonawcy robót,
wówczas przewidywane jest rozszerzenie zakresu rzeczowego robót w ul. Polnej.
Zarządca drogi w dniu 05.03.2013 r. ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące wyboru
wykonawcy robót z terminem składania ofert do 20.03.2013r., planując wykonanie
ustalonego etapu robót do 30.06.2013r.

Wykonanie uzgodnionych robót pozwoli na połączenie przebudowy odcinka ul. Drahimskiej
od budynku Drahimska 70 do skrzyżowania z ul. Polną, przebudowę skrzyżowania Polna –
Drahimska oraz przebudowę ul. Polnej od ul. Drahimskiej wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Lipową.
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.
Przeprowadzono analizę zakresu rzeczowego w zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości
zabudowanych zlokalizowanych w ul. Dworcowej.
Przygotowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego branży
sanitarnej wysyłając je do pracowni projektowych świadczących już takie usługi na rzecz
Gminy przy realizacji podobnych zadań.
Na zaproszenie odpowiedziały 3 pracownie projektowe, a najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma „EKO-INSTAL” z Gorzowa Wlkp. za kwotę 10.086 zł brutto.
Termin wykonania projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalony został
do 31.07.2013r. Po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę
Gmina przystąpi do realizacji zadania wodociągowego.
3. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo.
Gmina Czaplinek wszczęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót
związanych z budową sieci wodociągowej w miejscowości Kluczewo.
W dniu 15.03.2013r. zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeniowej Urzędu. Termin zbierania ofert upływa w dniu
03.04.2013r.
4. Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej.
W dniu 15.02.2013r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Czaplinek
i Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczące wspólnej
realizacji w 2013r. odcinka chodnika w ul. Pławieńskiej na wysokości Osiedla Wieszczów
o l = 285 mb. Zadanie zostało skalkulowane na kwotę 190.000 zł, w tym dofinansowanie
ze strony Gminy do kwoty 82.500 zł.
Wykonanie zadania planowane jest przez Zarządcę drogi do 31.08.2013r.
W ramach planowanych prac przewiduje się wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę
Pławieńską mieszkańcom Osiedla Wieszczów na tereny rodzinnych ogrodów działkowych,
poprawiając tym samym bezpieczeństwo pieszym w tym rejonie miasta.
5. Świadczenie usługi Inspektora nadzoru.
W drodze zaproszenia do złożenia ofert na świadczenie usługi inspektora nadzoru
inwestorskiego
nad
zadaniami
inwestycyjnymi oraz robotami remontowymi
ogólnobudowlanymi realizowanymi na terenie gminy Czaplinek, noworozpoczynanymi
w roku 2013, dokonano wyboru wykonawcy. Oszacowana wartość zamówienia na podstawie
planowanych w budżecie zadań inwestycyjnych to kwota poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie wysłano do trzech profesjonalnych firm świadczących takie usługi, z terenu
Szczecinka, Koszalina i Szczecina. Wszystkie firmy złożyły swoje oferty. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „POB” ze Szczecinka oferując cenę 1,8%
od wartości netto nadzorowanych zadań plus obowiązujący podatek VAT. W dniu
25.02.2013r. Gmina podpisała umowę z firmą „POB” na świadczenie usługi Inspektora
nadzoru.
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6. Rozliczenie projektu w ramach PROW.
W dniu 21.02.2013 r. złożone zostało w Urzędzie Marszałkowskim rozliczenie końcowe
wraz z wnioskiem o płatność dotyczącym projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej
w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach
Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno,
Prosinko,
Psie
Głowy,
Rzepowo,
Siemczyno,
Sikory,
Trzciniec”.
Po zaakceptowaniu wniosku o płatność i przeprowadzeniu kontroli ze strony Urzędu
Marszałkowskiego zostanie zrefundowana Gminie Czaplinek kwota 289.633,00 zł.
7. Sprawozdanie z KPOŚK.
W dniu 27.02.2013 r. zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie
z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) za 2012 rok.
8. Dotacja na rekultywację w ramach PO IiŚ.
W dniu 28.02.2013 r. Burmistrz wyraził na piśmie skierowanym do Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty w Karlinie zainteresowanie uczestnictwem w projekcie dotyczącym
rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów, na którego realizację będzie składany
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wcześniej zostały uzyskane interpretacje pozwalające Gminie Czaplinek starać się
o dofinansowanie w ramach PO IiŚ, pomimo zakończenia rekultywacji w 2012 r. oraz
pomimo pozyskania dotacji ze środków NFOŚiGW. W przypadku przyznania dotacji dla
projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Gmina Czaplinek będzie mogła otrzymać
w ramach refundacji poniesionych kosztów ok. 260.000 zł.
9. Wycinka i pielęgnacja drzew.
W miesiącu lutym i marcu br. wykonywane były prace związane z wycinką i pielęgnacją
drzew zgodnie z zatwierdzonym planem wycinki i pielęgnacji na rok 2013 w m. Niwka,
Żelisławie, Broczyno, Prosinko i Kamienna Góra oraz na terenie miasta przy ulicy
Poznańskiej, Dworcowej, Studziennej, Jagiellońskiej, Słonecznej, Jeziornej, Wałeckiej,
Kościuszki, Jesionowej i na terenie szkoły przy ul. Wałeckiej.
Wszystkie prace będą wykonane przez firmę „BOCZULAK” Zakład Usługowy Barbara
Boczulak, Nielep 47/6, 78 – 331 Rąbino.
10. Oznakowanie nazw ulic.
W miesiącu marcu br. zostały wykonywane prace związane z montażem tabliczek z nazwami
ulic na wszystkich ulicach na osiedlu Wiejska.
Wszystkie prace zostały wykonane przez „ ZNAK – POL” Spółka Jawna, ul. Koszalińska 85
w Szczecinku.
W zakresie podatków:
1. Wydano 19 zaświadczeń w tym 9 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 10 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Sporządzono 57 tytułów wykonawczych z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego na łączną kwotę 28 793,00zł.
3. Przeprowadzono postępowanie w zakresie umorzenia mandatu karnego i odmówiono
udzielenia ulgi z uwagi na brak ważnego interesu strony i ważnego interesu publicznego.
4. Sporządzono informację o nie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
za miesiąc luty 2013r.
5. Umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie umorzenia podatku z uwagi
na brak zaległości na dzień złożenia wniosku.
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6. Przyjęto wniosek o umorzenie I raty podatku od nieruchomości.
7. Wydano korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis z uwagi
na niedotrzymanie odroczonego terminu płatności zobowiązania podatkowego.
8. Rozliczono sołtysów z tytułu zainkasowanej I raty podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
9. Wpłynęły dwa odwołania od decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe na rok 2013.
10. Sporządzono 27 upomnień na łączną kwotę 20 821,00zł.
11. Przyjęto 162 wnioski złożone przez producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano
ich weryfikacji i wydano decyzje w tym zakresie.
12. Sporządzono wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 351 004,34 zł na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
13. Sporządzono wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku
od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych
pod sztuczne zbiorniki wodne za 2012r. na kwotę 14 496,00 zł.
14. Przeprowadzono weryfikację danych zgłoszonych przez podatników do opodatkowania
w oparciu o informację zawarte w ewidencji gruntów i budynków, a dotyczące obiektów
w złym stanie technicznym położonych na terenie Gminy Czaplinek.
W zakresie oświaty:
1. Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Czaplinku informuje, że do dnia 31 marca br. trwają
zapisy do przedszkola dzieci:
- sześcioletnich i pięcioletnich do oddziałów na 5 i 9 godzin dziennie. Dzieci pięcioletnie
i sześcioletnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
- trzyletnich i czteroletnich do oddziałów na 9 godzin dziennie;
- które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy - w uzasadnionych przypadkach.
Karty zgłoszenia dziecka uczęszczającego do przedszkola rodzice mogą pobrać, wypełnić
i złożyć u wychowawców grup.
Karty dla dzieci nowych rodzice mogą pobrać, wypełnić i złożyć w kancelarii Przedszkola
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem tel. 094 375 51 03 w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku oraz
tel. 094 375 87 17 w oddziałach w Broczynie.
Dyrekcje: Szkoły Podstawowej w Broczynie i w Czaplinku informują, że trwają zapisy
dzieci do klas pierwszych. Do dnia 15 kwietnia br. sekretariaty szkół oczekują
na rodziców przyszłych „pierwszoklasistów” celem zapisania swoich pociech do szkoły.
2. Dnia 4 marca br. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czaplinku zorganizowała spotkanie
z rodzicami sześciolatków - ewentualnymi przyszłymi pierwszoklasistami celem
rozwiania wszelkich wątpliwości w związku z posłaniem dzieci do szkoły.
3. W dniu 13 marca br. odbyły się w Szkole Podstawowej w Czaplinku zajęcia otwarte dla
rodziców dzieci sześcioletnich.
4. 25 marca br. w Szkole Podstawowej w Broczynie zorganizowano i przeprowadzono
zajęcia edukacyjne w pierwszej klasie z udziałem 6 i 7-latków, przygotowano
i umieszczono plakat w przedszkolu w Broczynie zachęcający sześciolatków do pójścia
do szkoły.
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5. Dyrektor Gimnazjum w Czaplinku zawiadamia, że zapisy do oddziałów klas pierwszych
gimnazjum (składanie podań) na rok szkolny 2013/2014 odbędą się w terminie od 25
marca 2013r. do 18 kwietnia 2013r. do godz. 1500. Aktualne druki podań zostały
dostarczone w marcu do szkół podstawowych.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
W marcu br. przydzielono dwa lokale komunalne położone w Czaplinku przy
ul. Czarnkowskiego 2/5 oraz przy ul. Sikorskiego 24/3 dla rodzin umieszczonych
na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1. W dniach 2-3 marca odbyły się Obchody 68. Rocznicy Wyzwolenia Czaplinka. Na Rynku
Miejskim można było obejrzeć sprzęt wojskowy 2. Brygady Zmechanizowanej
w Złocieńcu, natomiast w Izbie Muzealnej wystawę okolicznościową pt. ,,68.
ROCZNICA WYZWOLENIA CZAPLINKA”.
Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości wraz z biorącymi udział w marszu nordic walking,
przemaszerowali ulicami Czaplinka na Cmentarz Komunalny, gdzie wspólnie
z ks. Proboszczem Mirosławem Kurkiewiczem odmówili modlitwę za poległych oraz
wysłuchali Apel Pamięci, który przeprowadził Zastępca Burmistrza Czaplinka Zbigniew
Dudor. Następnie złożono kwiaty i znicze pod Pomnikiem Żołnierza.
2. 15 marca 2013 roku w Szczecinie miało miejsce spotkanie podsumowujące konkurs
o certyfikat: „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”. Laureatami zostały dwie
miejscowości z Gminy Czaplinek: Siemczyno oraz Stare Drawsko. Wicemarszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz Prezes ZROT Waldemar
Miśko wręczyli certyfikaty dla Sołtysów: Michała Olejniczaka i Ryszarda Swęda.
Wyróżnienie natomiast otrzymał Zdzisław Łomaszewicz - Sołtys miejscowości Sikory.
3. 23 marca 2013 roku, w godz. od 1000 do 1400 na Rynku Miejskim odbędzie się Jarmark
Wielkanocny. Przy dźwiękach muzyki lokalnych artystów, będzie można obejrzeć i kupić
ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, stroiki, potrawy i wypieki zgodne z polską
tradycją.
4. 25 marca 2013 r. o godzinie 1600 dla wszystkich mieszkańców Gminy Czaplinek odbędzie
się bezpłatna wycieczka do barokowego Pałacu w Siemczynie.
5. Wyłożono do publicznej wiadomości projekt uchwały - wykaz kąpielisk na terenie Gminy
Czaplinek. Uwagi do projektu należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Czaplinku (pok. nr 3), ul. Rynek 6 na piśmie lub pocztą elektroniczną
na adres: turystyka@czaplinek.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu w terminie do 3 kwietnia 2013 r. do godz. 1400.
6. Rozesłano pisma do wszystkich gestorów branży turystycznej w sprawie aktualizacji
danych o obiektach świadczących usługi noclegowe. Na mocy zapisów dokonanych
w 2009 r. przez Główny Urząd Statystyczny urzędy miast i gmin objęte zostały
obowiązkiem przekazywania informacji o obiektach świadczących usługi noclegowe –
w formie elektronicznej. Aktualizacji należy dokonywać w aplikacji nazwanej „Ewidencja
Obiektów Turystycznych”(EOT). Celem tej aplikacji jest dążenie do dysponowania pełną
informacją o obiektach, w których świadczone są usługi noclegowe.
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W zakresie projektów:
1. Do dnia 27.02.2013 r. zbierano oferty do przetargu na Budowę i modernizację placów
zabaw w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie,
Kluczewo, Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno –
Postępowanie III. W dniu 15 marca 2013 r. wybrana została oferta najkorzystniejsza. Do
wszystkich Wykonawców wysłano zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wybrana została oferta firmy Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast” w
Wołowie oddział w Kłodzku.
2. Przygotowano wniosek 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 został złożony do Programu Polsko - Niemieckiej Współpracy
Młodzieży.
3. Przygotowano 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. Wniosek został
złożony do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.
4. Złożono wyjaśnienia do wniosku o płatność dotyczącego I etapu projektu
współfinansowanego ze środków PROW – „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny
z Broczyna”.
5. Złożono odwołanie do oceny formalnej wniosku Stowarzyszenia Klub Abstynenta
„Ametyst” złożonego do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
6. Trwa realizacja projektu „Cyfrowa szkoła”. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca
br.
7. Dokonano rozliczenia projektów w ramach programu Pożyteczne Ferie 2013 (Rzepowo,
Siemczyno, Machliny, Ostroróg). Sprawozdania merytoryczno - finansowe wraz
z dokumentacją fotograficzną przesłano do Fundacji Wspomagania Wsi.
8. 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.
9. Przygotowano dokumentację i opublikowano zaproszenie do zbierania ofert na budowę
zielonej siłowni nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku. Termin zbierania ofert upływa 22
marca br.
10. Przygotowano dokumentację i opublikowano zaproszenie do zbierania ofert na wykonanie
2 drewnianych straganów wystawienniczych w ramach realizacji projektu „Organizacja
Jarmarków Odpustowych na terenach wiejskich gminy Czaplinek”. Obecnie trwają pracę
nad wyborem oferenta.
11. W ramach projektów dofinansowanych z PROW: „Aktywizacja terenów wiejskich gminy
Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią” oraz „Organizacja
Jarmarków Odpustowych na terenach wiejskich gminy Czaplinek” zebrano oferty
na wykonanie namiotu ekspresowego, plakatów i zaproszeń , transport wyposażenia,
transport zespołów ludowych, usługę komunalną na potrzeby realizacji projektów.
12. Zebrano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku
w Czaplinku. Najniższa oferta opiewa na kwotę 17 000,00 zł netto (20 910,00 zł brutto).
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego wznowił cykl bezpłatnych szkoleń dla zachodniopomorskich
organizacji pozarządowych pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO”.
W marcu i kwietniu 2013 roku zaplanowano szkolenie dla początkujących NGO
pn. Pakiet "startowy".
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2. Ogłoszono otwarte konkursy ofert w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań
własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalność pożytku publicznego.
3. Ze względu na zmianę w otwartym konkursie ofert 2013 na zadanie z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, koszty związane z wynajmem Hali Widowiskowo –
Sportowej będą bezpośrednio pokrywane z budżetu Gminy Czaplinek. Gmina zawrze
bezpośrednio z klubami sportowymi umowy użyczenia na korzystanie z hali do realizacji
celów projektów. W celu ustalenia szczegółowego harmonogramu na korzystanie z Hali
Widowiskowo – Sportowej odbyły się spotkania z klubami sportowymi.
W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 28 lutego - 1 marca 2013 r. przebywała w Czaplinku 3-osobowa delegacja
z niemieckiego miasta partnerskiego Marlow. W ramach spotkania odbyły się warsztaty
robocze w sprawie wspólnego aplikowania o środki w ramach programu INTERREG V A
na budowę ścieżek rowerowych w zaprzyjaźnionych miastach. Gmina Czaplinek w ramach
projektu zamierza zgłosić budowę ciągu pieszo - rowerowego na nabrzeżu drawskim
od ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej - długość odcinka 1, 9 km. Partnerzy projektu pracują
nad przygotowaniem opisu projektu oraz zakresu rzeczowego, który następnie zostanie
przedstawiony w Biurze Euroregionu „Pomerania” w Löcknitz, w Niemczech.
Delegacja z Marlow przywiozła również pomoc rzeczową dla naszych mieszkańców, która
zostanie rozdysponowana przez pracowników MGOPS.
Zbiórką darów zajmuje się Stowarzyszenie Niemiecki Czerwony Krzyż, który już po raz
drugi zorganizował akcję na rzecz naszych mieszkańców.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. Od 11 marca w ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013
trwają badania poziomu PSA (prostaty) u mężczyzn. Badania są wykonywane przez
laboratorium w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 54A. Szczegółowe informacje o przebiegu
akcji znajdują się na stronie internetowej Czaplinka oraz na plakatach informacyjnych.
Dotychczas z badań skorzystało ponad 100 mężczyzn.
2. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do Programu
Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami, współfinansowanego ze środków PFRON
na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
W zakresie kultury fizycznej, sportu:
1. Została podpisana umowa z Janem Dymeckim na promocję Gminy Czaplinek podczas
uczestnictwa w zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej. Na stroju sportowym
kolarza będzie zamieszczone logo promocyjne Gminy Czaplinek. Pan Dymecki będzie
również rozpowszechniał wśród uczestników wyścigów kolarskich materiały promocyjne
z naszej gminy oraz zamieszczone będą na portalach branżowych i w prasie informacji o
udziale reprezentanta Czaplinka w zawodach oraz o osiągniętych wynikach. Wizerunek
Pana Dymeckiego zostanie wykorzystany poprzez zamieszczenie zdjęć promujących
kolarstwo na 3 bilbordach należących do Gminy Czaplinek.
2. Na początku marca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Czaplinka z prezesem
Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży z Piły - ks. Wiesławem Psionka,
przedstawicielem Towarzystwa Salezjańskiego - ks. Dariuszem Gojko oraz proboszczem
parafii Czaplinek - ks. Mirosławem Kurkiewiczem w sprawie organizacji 20. Święta
Ministranckiego Dominika Savio w Czaplinku.
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3. W ramach obchodów 68. Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze w dniu 3 marca br.
odbyło się podsumowanie roku 2012 w dziedzinie kultury i sportu w gminie Czaplinek.
Wyróżnienia z rąk Burmistrza Czaplinka Adama Kośmidra oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Bogdana Kaliny otrzymali sportowcy: Karolina Karolewicz - motocross,
Wojciech Mirowski – karate oraz Kacper Serówka – motocross. Tytuł „Sportowca Roku”
przyznano Janowi Dymeckiem – kolarstwo, „Młodzieżowym Sportowcem Roku” została
Karolina Pietrzak – tenis stołowy, a najlepszym zespołem sportowym 2012 r. została
drużyna koszykówki dziewcząt z Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos. Tytuł
„Trenera Roku” otrzymali: Magdalena Cieśla oraz Sebastian Matułojć. Wręczono również
wyróżnienia dla Małgorzaty Turczyk oraz Filipa Skowrona przyznając im tytuł
„Działacza Sportowego”. Tytuł „Sponsora Roku” przyznano firmie „Kabel Technik
Polska” sp. z o.o.
W kategorii „Działacz Kultury” Burmistrz Czaplinka oraz Przewodniczący RM wręczyli
statuetki Alinie Karolewicz oraz Zbigniewowi Januszańcowi.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 15 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 38 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Przygotowano projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby
ochrony przyrody przy pomnikach przyrody.
4. Zorganizowano wspólnie z Terenowym Zespołem Doradców w Drawsku Pomorskim dwa
szkolenia dla rolników nt.: BHP w gospodarstwie rolnym, dobrostanu zwierząt, płatności
bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych. Przedstawiciele firmy BIOPOWER
zainteresowani budową biogazowni w Byszkowie spotkali się z rolnikami w celu
nawiązania współpracy w temacie pozyskania wsadu do biogazowni.
5. Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe sołectw: Rzepowo, Piaseczno, Machliny,
Byszkowo.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1. Wydano:
 8 zaświadczeń z mpzp oraz studium ,
 4 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. W związku z ponownym wyłożeniem od dnia 21 lutego do 14 marca 2013 r.
do publicznego wglądu projektu planu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu położonego przy ul. Leśników "Wabimarket”
w dniu 5 marca odbyła się debata publiczna. Uwagi do projektu planu można składać
w terminie do 28 marca 2013 r. z treścią planu można zapoznać się w Urzędzie jak
również w BIP.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 27.02.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
 lokalu mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 41/2 za kwotę po bonifikacie 10384,95 zł
netto;
 lokalu mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 41/3 za kwotę po bonifikacie 6493,90 zł
netto;
 działki nr 427/1 o pow. 0,0119 ha za kwotę 6.570,00 zł netto.
2. W dniu 5.03.2013 r. został podpisany akty notarialny dotyczący zbycia działki 29/6
o pow. 0,0844 ha przy ul. Tartacznej 18 za kwotę 43.000,00 zł netto.
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3. W dniu 14.03.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
 działki 33/4 o pow. 0,0118 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Żerdno za kwotę
2.300,00 zł netto;
 działki 32/6 o pow. 0,0041 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Żerdno za kwotę
930,00 zł netto.
4. W dniu 18.03.2013 r. został podpisany akty notarialny dotyczący zbycia lokalu
mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 41/1 za kwotę po bonifikacie 6.844,40 zł netto.
5. W dniu 19.03.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
 działki 29/3 o pow. 0,1318 ha za kwotę 48.113,00 zł netto;
 działki zabudowanej domkiem letniskowym za kwotę 26.000,00 netto.
6. W dniu 12.03.2013 r. odbył się drugi 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 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW KO1D/00031455/7
i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisanej do KW KO1D/00005596/6, położone
przy ul. Generała Józefa Bema 5 Czaplinku obr 03. Łączna powierzchnia
nieruchomości 0,1225 ha. Cena wywoławcza 36 700,00 zł netto. 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 60 400,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 79/7 o pow. 0,1145 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 24 984,00 zł netto.
Działka została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 79/8 o pow. 0,1283 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 27 995,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana.
7. Na dzień 16.04.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 29/8 o pow. 0,1376 ha, położonej przy ul. Tartacznej 12
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7. Cena wywoławcza 49 729,00 zł
netto;
 oznaczonej nr działki 29/10 o pow. 0,1117 ha, położonej przy ul. Tartacznej 20
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7. Cena wywoławcza 41 083,00 zł
netto;
 oznaczonej nr działki 19/3 o pow. 1,6280 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo. KW KO1D/00021600/6. Cena wywoławcza 308 132,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 135 o pow. 0,0052 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Psie Głowy, zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 15,42 m2.
KO1D/00036269/1. Cena wywoławcza 6 900,00 zł netto.
8. Na dzień 16.04.2013 r. ogłoszono drugi ustny przetarg ograniczony na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 443/3 o powierzchni 0,1159 ha,
położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Nieruchomość wpisana jest do
Księgi Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim nr KW
KO1D/ 00028736/7. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych
do działki nr 443/3 z uwagi na brak możliwości ustanowienia zjazdu z działki na drogę
krajową nr 20. Cena wywoławcza: 28.600,00 zł netto.
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9. Przygotowane zostało 5 umów w tym:
- 2 na najem sal wiejskich,
- 1 na dzierżawę terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej z Ekoenergia Grupa
Producentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – teren przy gorzelni
w Miłkowie,
- 4 na dzierżawę gruntów rolnych.
10. Wydano decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt, stanowiącej działki oznaczone nr 42/21,
42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26, 42/27, 42/28, 42/29, 42/30, 42/31, 42/32, 42/33, 42/34,
42/35, 42/36, 42/37, 42/38, 42/39, 42/40, 42/41, 42/42, 42/43, powstałe wskutek
podziału działki nr 42/18 zatwierdzonego decyzją Burmistrza Czaplinka
nr GMK.6831.6.2013 z 9 lutego 2012 r.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 27 lutego br. uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Starym Drawsku.
2. W dniu 28 lutego br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. organizacji ruchu drogowego
podczas dostawy towarów do sklepów.
3. W dniu 6 marca br. uczestniczyłem w jubileuszu 90 - tych urodzin mieszkanki gminy Pani
Janiny Mijalskiej zamieszkałej w Nowej Wsi.
4. W dni 7 marca br. spotkałem się z proboszczami parafii z terenu gminy Czaplinek:
ks. Mirosławem Kurkiewiczem – Czaplinek, ks. Andrzejem Pawelcem – Sikory,
ks. Andrzejem Naporowskim – Siemczyno, ks. Jackiem Maszkowskim – Broczyno.
Tematem spotkania była następująca problematyka:
- wypalanie traw;
- estetyzacja miasta i wsi;
- stosunki międzyludzkie – konflikty sąsiedzkie.
Księża proboszczowie poruszą powyższe zagadnienia podczas mszy świętych oraz
w czasie spotkań z mieszkańcami.
5. W dniu 8 marca br. uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Odpadami w Wardyniu Górnym.
6. W dniu 11 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu z niemiecką delegacją, partnerskiego
Powiatu Segeberg w Powiecie Drawskim.
7. W dniu 14 marca br. spotkałem się z Panem Andrzejem Rosa, Dyrektorem Królewskiej
Orkiestry Symfonicznej w Krakowie.
8. W dniu 18 marca br. uczestniczyłem w Zachodniopomorskim Kongresie Sportu
Powszechnego w Szczecinie z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Anny Muchy.
Podczas kongresu poruszono między innymi tematy związane z pracami nad
kompleksowym programem zmian w polskim sporcie, zarówno w sporcie
wypoczynkowym, jak i powszechnym. Ponadto spotkałem się z rodzicami uczniów III
klasy Gimnazjum w Czaplinku.
9. W dniu 19 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym
z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, które odbyło się w Manowie. Celem spotkania było przedstawienie
aktualnych informacji przydatnych do planowania działalności w zakresie ochrony
przyrody, popularyzowania wiedzy ekologicznej i edukacji ekologicznej. Podczas
spotkania Gmina Czaplinek jako jedyna otrzymała wyróżnienie za projekty realizowane
w zakresie edukacji ekologicznej.
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10. W dniu 21 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Wanym Zgromadzeniu
Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina w Szczecinie.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 55 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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