INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 19 kwietnia do 15 maja 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 7 zarządzeń:
1. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/U/2013 Burmistrza Czaplinka z dnia 10 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych,
stanowiących własność Gminy Czaplinek;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (6 działek
pod grunt rolny, działka pod działalność gospodarczą, działka z przeznaczeniem pod
ogród przydomowy – rolnicze wykorzystanie);
3. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Czaplinek oraz rocznych
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok;
4. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013 r.;
5. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Czaplinku w składzie:
1) Zbigniew Dudor – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Ewa Sobczak – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
3) Maciej Bernat – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
4) Jolanta Będlin – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Wałczu –
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) Mariola Śmich – Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura
w Wałczu – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) Edyta Aleszko – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego
w Czaplinku,
7) Katarzyna Ślozowska – przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola Publicznego
w Czaplinku,
8) Aleksandra Ławrukiewicz – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
nauczyciel Gimnazjum w Czaplinku.
6. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaplinku w składzie:
1) Zbigniew Dudor – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Małgorzata Głowa – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
3) Maciej Bernat – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
4) Jolanta Będlin – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Wałczu –
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) Mariola Śmich – Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura
w Wałczu – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) Lidia Kucharska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej
w Czaplinku,
7) Emilia Czerwoniec – przedstawiciel Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
w Czaplinku,
8) Alina Karolewicz – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciel
Gimnazjum w Czaplinku;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste (sprzedaż 3 działek w Czaplinku oraz sprzedaż lokalu
w miejscowości Karsno dla dotychczasowego najemcy, oddanie gruntu w wieczyste
użytkowanie w Czaplinku, sprzedaż lokalu w Czaplinku dla dotychczasowego najemcy
wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste);

W zakresie inwestycji:
1. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.
Od 15.04.2013 r. wykonawca robót, tj. firma „Pol-Dróg Drawsko Pom.” S.A. realizuje
zadanie związane z przebudową skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w Czaplinku.
Wykonywane są prace związane z przebudową chodników, ustawianiem krawężników,
przebudową i budową sieci deszczowej, przebudową kolidujących z projektem urządzeń
infrastruktury technicznej.
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.
Projekt budowlany wykonywany jest przez firmę „EKO-INSTAL” z Gorzowa Wlkp. znajduje
się w fazie uzgodnień z instytucjami uczestniczącymi w tym procesie.
Wykonawca przygotowuje wyciąg z dokumentacji w celu złożenia wniosku na posiedzenie
ZUDP w Drawsku Pom. w dniu 22.05.2013 r. w celu ostatecznego uzgodnienia projektu
budowlanego.
Zaawansowanie prac projektowych wskazuje, że Gmina otrzyma od projektanta projekt
budowlany wcześniej, niż przewiduje to termin umowny (31.07.2013 r.).
3. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo.
W dniu 30.04.2013 r. podpisana została umowa na realizację zadania z wybranym
wykonawcą, tj. Firmą Budowlano-Usługową „SULIMAR” z Międzywodzia, na kwotę
1.151.605,64 zł brutto.
W dniu 10.05.2013 r. przekazany został plac budowy dla wykonawcy, uzgodnione zostały
warunki współpracy z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zasady
postępowania w prowadzeniu i nadzorowaniu wykonywanego zadania.
Złożony przez Gminę Czaplinek wniosek do UM w Szczecinie o dofinansowanie tego
zadania z PROW przeszedł pozytywną ocenę formalno-prawną i został skierowany
do Zarządu Województwa celem podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
Lista rankingowa wniosków, które uzyskały dofinansowanie, spodziewana jest z początkiem
czerwca, gdyż trwa jeszcze ocena złożonych wniosków w ramach tego konkursu.
Z informacji pozyskanych od Urzędu Marszałkowskiego należy przypuszczać, że wnioski
które przeszły ocenę formalno-prawną i skierowane zostały do oceny w przedmiocie
dofinansowania przez Zarząd Województwa, uzyskają dofinansowanie, ponieważ ilość
środków przeznaczonych na dofinansowanie zabezpiecza potrzeby wnioskodawców.
4. Remont drogi Żelisławie.
Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wyboru
wykonawcy na realizację zadania.
Na dzień złożenia ofert zainteresowanie wykazało 3 wykonawców, których oferty
przekraczały wartość kosztorysu inwestorskiego, przypadek rzadko spotykany, co oznacza
potrzebę zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.
Zarząd Powiatu z uwagi na zwiększoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę
70.000 zł podjął decyzję o rozstrzygnięciu przetargu, dokonaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej, podpisaniu umowy i wykonaniu zadania.
5. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej.
Kontynuowane są prace projektowe związane z przebudową kaplicy w oparciu o uzgodniony
program funkcjonalno-użytkowy, poprawiający możliwości świadczonych usług przez ZGK
Czaplinek.
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Wykonawca konsultuje na bieżąco propozycje projektowe, pozyskuje stosowne uzgodnienia
i opinie oraz potrzebne warunki techniczne. Informuje o podejmowanych działaniach
w zakresie realizacji czynności, które składają się na zawartość projektu budowlanego.
Zaawansowanie robót pozwala na zakończenie prac projektowych w terminie umownym
do 31.05.2013 r.
6. Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej.
Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wyboru
wykonawcy na budowę chodnika. Na dzień składania ofert zostały złożone 3 oferty, których
ceny ofertowe były niższe od kosztorysu inwestorskiego, co oznacza, że mieszczą się
w zaplanowanym na ten cel budżecie. Zadanie przewidywane jest do wykonania do dnia
31.07.2013 r.
7. Budowa pomostu w Siemczynie.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie pomostu na jez. Drawskim
w sąsiedztwie plaży miejskiej w Siemczynie, którym została firma Projektowanie, Nadzór
i Budowa Urządzeń Wodno - Melioracyjnych Piotr Daniliszyn z Łubowa, za kwotę 10.000 zł
brutto.
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie także operatu wodnoprawnego, pozyskanie
wszelkich decyzji poprzedzających wydanie decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnienia
przyjętych rozwiązań z właściwymi instytucjami, pozyskanie prawa do dysponowania
terenem od RZGW Poznań. Termin wykonania prac ustalono do 30.09.2013 r., natomiast
pozyskanie końcowej decyzji pozwolenia na budowę do 30.11.2013 r.
8. Projekt budowlany kanalizacji m. Broczyno.
Dokonano analizy możliwości realizacji prac projektowych w oparciu o posiadane dokumenty
planistyczne Gminy, wizję terenową, ocenę stanu technicznego urządzeń kanalizacyjnych
pozostających w zarządzie ZGK Czaplinek, uwarunkowania formalno-prawne dla realizacji
zadań o takim charakterze i w takim obszarze.
Prowadzone są rozmowy i negocjacje z projektantami, dotyczące zakresu rzeczowego
i warunków realizacji prac projektowych. Propozycje negocjacji kierowane są do zespołów
projektowych, które podobne zadania już realizowały na rzecz Gminy ze skutkiem
pozytywnymi i których możliwości wykonawcze są odpowiednie i pozwolą, w naszej ocenie,
na wykonanie tego zadania.
Uzgodnienia inwestycji liniowych, przy tak dużej liczbie właścicieli nieruchomości przez
które przebiegała będzie trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej, są już problemowe
i czasochłonne, wymagają doświadczenia i umiejętności również i na tym polu świadczonych
usług, stąd też wybór wykonawcy nie może pozostawiać niepewności.
9. Remonty dróg wiejskich.
Zarządzana przez Gminę sieć dróg gminnych, szczególnie tych, którymi dowożone są dzieci
do szkół gminnych, została po ustaniu zimy zinwentaryzowana z udziałem Komisji
Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku pod kątem stanu
technicznego, warunków przejezdności. Z dokonanej wizji terenowej wynika konieczność
wyremontowania większości dróg o nawierzchni gruntowej.
W kwietniu wykonano remonty bieżące dróg w m. Karsno, Piaseczno oraz rozpoczęto remont
drogi w m. Kluczewo. Dalsze remonty dróg w oparciu o posiadane możliwości finansowe
Gminy będą realizowane po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych.
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10. Remonty ulic miejskich.
Wykonano remonty bieżące dróg o nawierzchni gruntowej na Osiedlu Wiejska, tj. ulic
Brzozowa, Jarzębinowa, Kasztanowa i Jesionowa oraz na ul. Pięciu Pomostów.
Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych ulic miejskich, w tym ul. Kochanowskiego, która po okresie zimowym
na odcinku 350mb w 70 % nawierzchni jezdni została zniszczona.
11. Remont kanalizacji deszczowej.
W miesiącu kwietniu na ulicy Poznańskiej wykonano kapitalny remont 3 szt. wpustów
ulicznych.
Wszystkie remonty zostały wykonane przez Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic, Zbigniew
Kowalczyk z Czaplinka.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 26.04.2013 został podpisany akty notarialny dotyczący zbycia działki 79/7,
położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg za kwotę 19 800,00 zł netto.
2. W dniu 09.05.2013 został podpisany akty notarialny dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego
przy ul. Bema 4/9 za kwotę po bonifikacie 18.230,52 zł netto.
3. W dniu 10.05.2013 został podpisany akty notarialny dotyczący zbycia działki 429,
położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory za kwotę 19 800,00 zł netto.
4. W dniu 26. 04.2013 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 429 o pow. 1,2100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8, cena wywoławcza 19 600,00 zł netto;
Działka została sprzedana – 19 800,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 427/1 o pow. 2,5577 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8, cena wywoławcza 42 100,00 zł netto;
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 438/1 o pow. 8,9692 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8, cena wywoławcza 165 900,00 zł netto;
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 285/1 o pow. 0,0189 ha, położonej przy ul. Rzeźnicka 7A
w Czaplinku, KO1D/00013135/6, cena wywoławcza 8 000,00 zł netto.
Działka została sprzedana – 11 500,00 zł netto.
5. Na dzień 21.05.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kalinowej 1, obr 03. KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 217 388,00
netto;
 oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 15, obr 02.KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 46 668,00zł
netto;
 oznaczonej nr działki 84/8 o pow. 0,1697 ha i nr 84/9 o pow. 0,0130 ha, położone
w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Łączna powierzchnia działek 0,1827 ha. KW
KO1D/0008965/5. Cena wywoławcza 39 061,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 224/9 o pow. 0,0998 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo KW KO1D/00008723/7. Cena wywoławcza 14 600,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 224/11 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo KW KO1D/00008725/1. Cena wywoławcza 20 000,00 zł netto;
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 oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, zabudowanej budynkiem magazynowo gospodarczym o pow. 340,60 m2
i budynkiem magazynowym o pow. 308,00m2, KW KO1D/00018759/1. Cena
wywoławcza 49 571,00 zł netto.
6. Na dzień 21.05.2013 r. ogłoszono trzeci 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 25 100,00 zł netto.
7. Na dzień 11.06.2013 r. ogłoszono 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 42 100,00 zł
netto;
 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 w Czaplinku obr 03. Łączna powierzchnia
nieruchomości 0,1225 ha. Cena wywoławcza 27 500,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Różanej
7, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 45 300,00 zł netto;
 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.
8. Wydano:
- decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości zatwierdzającą prawny przebieg granic działki
oznaczonej nr 116, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Małe;
- 6 decyzji o warunkach zabudowy dla działek:
 Nr 84, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno,
 Nr 92/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Pławno,
 Nr 50/1, 51, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
 Nr 107, 105/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy,
 Nr 47/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy,
 Nr 144, położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny.
W zakresie oświaty:
1. W terminie do 30 kwietnia 2013 roku dyrektorzy szkół i przedszkola przedłożyli projekty
organizacyjne na rok szkolny 2013/2014. Arkusze zostaną poddane analizie, a następnie
w terminie do dnia 30 maja br. zatwierdzone.
2. W dniach 6 - 8 maja 2013 roku wydano bony w ramach pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Bony są pomocą
materialną dla uczniów na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz
odzieży i obuwia sportowego.
Stypendia szkolne na łączną kwotę ponad 111.000,00 złotych przyznano dla rodzin,
w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456,00 złotych.
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3. Dnia 29 kwietnia 2013 roku rozpatrzono wnioski na dofinansowanie wycieczek szkolnych.
Łącznie dofinansowano 10 wycieczek szkolnych i przedszkolnych na łączna kwotę
3.000,00 złotych, w których weźmie udział 393 uczniów.
4. W dniu 15 kwietnia 2013r. zostały ogłoszone konkursy: na dyrektora Szkoły Podstawowej
w Czaplinku oraz na dyrektora Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Termin składania
ofert upłynął 6 maja br. Na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz na stanowisko
dyrektora przedszkola wpłynęło po 1 ofercie. Posiedzenie komisji konkursowych
odbędzie się w dniu 20 maja 2013 r.
5. Dnia 23 kwietnia 2013 roku złożono dwa wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej
z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013, dot.:
1) Likwidacji progów drzwiowych ograniczających płynne poruszanie się osób
niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich wraz z wymianą drzwi
i dostosowanie ich szerokości do szerokości wózków inwalidzkich oraz zmniejszenie
powierzchni szklanych (blok I-III, świetlica szkolna, stołówka, blok sportowy)
w Szkole Podstawowej w Czaplinku. Kwota wnioskowana 22.500,00 złotych.
2) Przebudowy schodów wejściowych wraz z montażem windy dla osób
niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku. Kwota
wnioskowana 36.000,00 złotych.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Dnia 6 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka
w celu zaopiniowania propozycji przydziału lokali mieszkalnych dla osób umieszczonych
na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego, oraz
komunalnego.
2. Dnia 8 maja 2013 r. została przeprowadzona eksmisja na podstawie wyroku Sądu
Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 20.12.2012 r. sygn. akt I C 414/12
zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 22.01.2013 r. przeciwko dłużnikowi: Ewa
Misiak, Zygmunt Misiak zam. Czaplinek, ul. Wałecka 42/1 do lokalu socjalnego
w Czaplinku przy ul. Długiej 12/1.
W zakresie podatków:
1. Wydano 7 zaświadczeń w tym 4 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 3 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 345 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
i środków transportowych na łączna kwotę 145 625,00 zł.
3. Przekazano do Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 699,80 zł.
4. Podatnik wniósł w ustawowym terminie odwołanie od decyzji odmawiającej stwierdzenia
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007 – 2012 w wysokości 15 501,00 zł.
Po analizie treści wniesionych odwołania i podniesionych zarzutów, podtrzymując
dotychczasowe stanowisko przekazano akt sprawy do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie, a stronę postępowania poinformowano o zajętym
stanowisku organu podatkowego do podniesionych zarzutów.
5. Na wniosek podatnika umorzono zaległość podatkową z tytułu IV raty łącznego
zobowiązania pieniężnego za 2012 r. w wysokości 6 141,80 wraz z odsetkami 301,00 zł
z uwagi na ważny interes strony.
6. Sporządzono i przekazano do organu nadzoru informację o nie udzielonej pomocy
publicznej w rolnictwie i rybołówstwie za miesiąc kwiecień 2013 r.
7. Przyjęto wniosek o udzielenie 5 letniego zwolnienia z podatku rolnego w związku
z nabyciem gruntów rolnych na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.
8. Rozliczono inkasentów opłaty targowej za miesiąc kwiecień.
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9. Przekazano rolnikom dotację z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
10. Zawarto 2 umowy na inkaso opłaty miejscowej.
11. Przyjęto wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości i z uwagi na nieprecyzyjne
żądania mającego wpływ na kwalifikację złożonego podania wezwano stronę do jego
uszczegółowienia.
12. Rozpatrzono i zajęto stanowisko w związku z przesłanymi przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Drawsku Pomorskim dokumentami w sprawie wniosku o umorzenie
zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowiącego dochód gminy.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Przygotowany jest wyjazd grupy śpiewaczej „Marianki” na Prezentacje Kulturalne
w Marlow, które odbędą się w terminie 14-16 czerwca 2013 r.
2. Burmistrz Czaplinka weźmie udziału w obchodach 100 - lecia nadania nazwy „zdrój” dla
miasta partnerskiego w Bad Schwartau. Uroczystości te odbędą się w terminie 31 maja - 2
czerwca 2013 r.
3. Burmistrz wraz Prezydentem Klubu Kiwanis Panią Bożeną Lemisz w dniu 11 maja br.
wzięli udział w spotkaniu ze Lions Klub Bad Schwartau. Przedstawiciele tego klubu
przebywali z wizytą w naszej gminie w terminie 9-13 maja.
4. W terminie 21-23 czerwca br. do miasta partnerskiego Marlow wyjedzie 25 osobowa
grupa młodzieży z UKS IRAS, która weźmie udział w Międzynarodowych Rozgrywkach
w Piłkę Nożną chłopców.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W dniu 7 maja br. zostały przeprowadzone badania mammograficzne dla kobiet. Badania
zostały przeprowadzone przez firmę medyczną Fado z Gdyni.
2. W dniu 28 maja br. zaplanowano przeprowadzenie akcji poboru krwi pod hasłem
„Czaplinek oddaje krew”. Poboru dokona Stacja Poboru Krwi ze Szczecina.
O szczegółach akcji będziemy informować na bieżąco.
W zakresie projektów:
1. Podpisano umowę na budowę zielonej siłowni nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku,
z terminem wykonania do 30 czerwca 2013 r.
2. Odebrano 2 drewniane stragany wystawiennicze, które zostały wykonane w ramach
realizacji projektu „Organizacja Jarmarków Odpustowych na terenach wiejskich gminy
Czaplinek”. Wybrano również dostawcę krzewów ozdobnych do wykonania nasadzeń
na terenach przykościelnych. Pierwszy jarmark w ramach projektu zostanie
zorganizowany 1 czerwca w Siemczynie.
3. 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” zakupiono namiot
plenerowy z nadrukiem oraz zebrano oferty na wykonanie plakatów i zaproszeń, transport
wyposażenia. Pierwszy koncert w ramach projektu odbędzie się 2 czerwca w Rzepowie.
4. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
skateparku w Czaplinku. Najniższa oferta opiewa na kwotę 17 000,00 zł netto (20 910,00
zł brutto). Wykonane zostały badania geotechnicznych terenu za Orlikiem, gdzie planuje
się zlokalizować inwestycję.
5. W dniu 10 maja zakończyły się prace związane z wykonaniem 11 placów zabaw
w ramach realizowanego projektu ze środków PROW.
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6. W dniu 19 kwietnia rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kolejnych 6 placów zabaw.
Zadanie będzie realizowane za kwotę 79 tys. złotych, w terminie do 15 czerwca br.
7. Rozstrzygnięto przetarg na remont metalowych części pomostu oraz wymianę pokrycia
poszycia pomostu na kąpielisku nad jeziorem Drawsko, w ramach realizowanego projektu
ze środków PO RYBY. Została podpisana umowa na realizacje zadania z terminem
wykonania do 15 czerwca 2013r.
8. Projekt pn. „Moc coolturalnego kibicowania” wygrał eliminacje w województwie
zachodniopomorskim i został przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, celem
dalszej weryfikacji i ocenie na poziomie ogólnopolskim.
9. Gmina Czaplinek złożyła 3 wnioski o dofinansowanie działań w ramach Odnowy
i Rozwoju Wsi oraz Małych Projektów. Wnioski zostały złożone za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Złocieńcu. Projekty dotyczą:
- Budowy Zielonej Siłowni w Parku Miejskim w Czaplinku. Wartość zadania 69 395
złotych, wnioskowana kwota dotacji 45 299 złotych,
- Wydania materiałów promocyjnych promujących walory przyrodnicze i kulturowe
Gminy Czaplinek. Wartość zadania 56 659 złotych, wnioskowana kwota dotacji 42 740
złotych,
- Budowa placów zabaw w Żerdnie, Niwce i Trzcińcu. Wartość zadania 119 370 złotych,
wnioskowana kwota dotacji 95 496 złotych.
10. W ramach programu Pożyteczne Wakacje 2013 złożono 9 wniosków o dofinansowanie
organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas wakacji letnich. Wnioski zostały
złożone we współpracy z sołectwami: Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Machliny, Broczyno,
Byszkowo, Pławno, Prosinko, Ostroróg.
W zakresie kultury:
1. Wykonano wymianę winyli na bilbordach promocyjnych, zlokalizowanych na wjazdach
do Czaplinka. Na bilbordach promowana jest obecnie turystyka rowerowa przez kolarza
z Czaplinka Pana Jana Dymeckiego.
2. W terminie 30 kwietnia - 3 maja br. odbyły się w Czaplinku - 20. Święta Ministranckie
Dominika Savio, których organizacja została wsparta przez naszą gminę.
3. Wsparto wyjazd młodzieży do Drawska Pomorskiego na Powiatowy Przegląd Zespołów
Tanecznych. Młodzież została przygotowana przez Panią Zdzisławę Cudecką
- Harańczyk. Grupa baletowa w musicalu „Ech życie” otrzymała tytuł laureata i będzie
reprezentowała Czaplinek w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych.
4. Wsparto wyjazd młodzieży czaplineckiego LO na Przegląd Teatrów Anglojęzycznych
do Warszawy.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Zostały podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań
publicznych:
1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Lp.
1.
2.

Nazwa oferenta
Ludowy Klub
Sportowy LECH
Stowarzyszenie
Lokalne Salezjańskiej
Organizacji
Sportowej im.
Aniołów Stróżów

Tytuł zadania
„Sport moją pasją”
Organizacja
całorocznych
zajęć
sportowych i wyjazdów na igrzyska

Kwota dotacji
34.000 zł
21.000 zł
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3.

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Koszalinie – Koło
nr 10 w Czaplinku
Uczniowski Klub
Sportowy „Volley
Team” Czaplinek

4.

5.

Klub Karate
Kyokushin Złocieniec

6.

„Wędkarstwo to też sport”

2.500 zł

Organizacja turniejów mini siatkówki
o zasięgu wojewódzkim promujących
powiat drawski i walory rekreacji
ruchowej
Organizacja całorocznych zajęć
sportowo-rekreacyjnych adresowanych
dla mieszkańców gminy, udział
reprezentantów gminy w zawodach
o charakterze regionalnym,
wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynawowym.
Sport moje hobby

1.500 zł

2.000 zł

Miejsko-Gminny
Szkolny
Związek
Sportowy
w Czaplinku
7.
Uczniowski
Klub Poprzez sport kształtowanie właściwych
Sportowy IRAS
postaw społecznych oraz prawidłowego
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Czaplinek
RAZEM

3.000 zł.

14.000 zł

78.000 zł

2. w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Salezjańskie
Stowarzyszenie
Wychowania
Młodzieży w Pile

Tytuł zadania
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko
w Czaplinku

Kwota dotacji
9.000 zł

3. w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Polski
Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Zarząd
Rejonowy
Stowarzyszenie
„Wspólnota Lokalna”

2.

Tytuł zadania
Przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi
starszych
poprzez
organizację
różnorodnych form aktywnego spędzania
czasu wolnego
Zwiększenie aktywności osób starszych
w Gminie Czaplinek

Razem

Kwota dotacji
2.000 zł

1.000 zł
3.000 zł

4. w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta Ametyst

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Aktywizacja
i
rehabilitacja
osób
8.000 zł
niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek
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5. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy
społeczeństwa obywatelskiego w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Chorągiew
Zachodniopomorska
Związku Harcerstwa
Polskiego

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Edukacja kulturalna i wychowawcza dzieci
1.500 zł
i młodzieży, podtrzymywanie tradycji
narodowych

6. w zakresie turystyki i krajoznawstwa o w roku 2013
Lp.
1.

2.

Nazwa oferenta
Chorągiew
Zachodniopomorska
Związku Harcerstwa
Polskiego
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta Ametyst

Tytuł zadania
Organizacja imprez turystycznych i
krajoznawczych w formie rajdów i złazów
pieszych i rowerowych
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Wyspę Bielawę

na

Razem

Kwota dotacji
2.000 zł

1.000 zł
3.000 zł

7. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym o w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Chorągiew
Zachodniopomorska
Związku Harcerstwa
Polskiego

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Harcerski
program edukacji
dzieci
2.000 zł
i
młodzieży,
którego
celem jest
zmniejszenie zainteresowania alkoholem i
narkotykami oraz promujący zdrowy tryb
życia bez nałogów.

2.

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta Ametyst
Klub
Karate
Kyokushin Złocieniec

Działania
na
rzecz
środowiska
abstynenckiego w Gminie Czaplinek
Organizowanie
działań
sportowych
połączonych z profilaktyką uzależnień

3.
4.
5.

Ludowy
Klub „Życie jest tylko jedno. Twój wybór”
Sportowy LECH
Stowarzyszenie
Organizacja
czasu
wolnego
dzieci
Lokalne Salezjańskiej i młodzieży
Organizacji
Sportowej
im. Aniołów Stróżów

Razem

2.000 zł
1.000 zł
5.000 zł
5.000 zł

15.000 zł

W zakresie turystyki i promocji:
1. Zlustrowano i przeprowadzono przegląd techniczny urządzeń infrastruktury turystycznej
pod kątem zlecenia przeprowadzenia remontów i przygotowania do sezonu turystycznego.
2. Zlecono oznakowanie i odnowienie 4 tras rowerowych na terenie naszej gminy,
z naniesieniem korekt w terenie związanych ze zmianą stosunków własnościowych.
3. Zlecono dodruk materiałów promocyjnych: plan miasta, baza noclegowa, przewodnik
rowerowy.
4. W dniu 22 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków LOT.
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5. Nawiązano współpracę i podpisano umowę z firmą Archnet. Przedmiotem umowy jest
prezentacja informacji o gminie w „systemie informacji turystycznej w technologii
mobilnej - Locativus” na telefony komórkowe oraz w portalu internetowym pod tą samą
nazwą.
6. Nawiązano współpracę z portalem internetowym INFOLUDEK.PL. W ramach
współpracy zobowiązani jesteśmy do wysyłania dwóch artykułów o Czaplinku
w miesiącu, które będą publikowane na stronie.
7. Nawiązano współpracę z portalem www.atrakcyjnapolska.pl – największą bazą atrakcji
turystycznych w Polsce. W ramach współpracy portal będzie umieszczał bezpłatnie
w swojej bazie atrakcje turystyczne z terenu naszej gminy.
8. Rozesłano zapytania do gestorów branży turystycznej związane z aktualizacją bazy
noclegowej w związku z opracowywaniem (aktualizacją) folderu „baza noclegowa”.
9. Przygotowano umowę dla WOPR na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie Gminy Czaplinek oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawniających sporty wodne na jeziorze Drawsko
w granicach Gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów.
10. Trwają prace nad ogłoszeniem konkursu na obsługę ratowniczą kąpieliska nad jeziorem
Drawsko.
W zakresie sportu i rekreacji:
1. W dniu 22 kwietnia 2013 r. uczestniczono w prezentacji wyścigu kolarskiego Bałtyk –
Karkonosze w Kołobrzegu.
2. Odbyło się spotkanie organizacyjne wyścigu z przedstawicielami Organizatorów
Wyścigu, Policji z Drawska, Straży Pożarnej z Drawska, Strażą Miejską oraz wszystkimi
Służbami.
3. Przygotowano stadion miejski (bieżnie, skocznie, rzutnie oraz boiska) na przeprowadzenie
zawodów Salezjańskich.
4. Zwodowano łodzie (Europa, Trener, DZ) na Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku.
5. Zdemontowano Biały Orlik.
6. Przeprowadzono prace porządkowe na obiektach sportowych.
7. Odbyły się następujące zawody oraz turnieje:
1) Nocny Turniej Piłki Nożnej - 7 zespołów;
2) Turniej Piłki Nożnej z cyklu rozgrywek „Wielgus”;
3) Turniej Piłki Nożnej z cyklu rozgrywek „Tymbark”;
4) Regaty o puchar Burmistrza – Rozpoczęcie sezonu 17 jachtów – 4 kategorie. Na
zakończenie zorganizowano ognisko oraz występ zespołu szantowego;
5) Otwarty Turniej w piłce koszykowej – 5 zespołów;
6) Otwarty Turniej mini siatkówki dziewcząt w kat. „dwójek” – 7 zespołów;
7) Zawody lekkoatletyczne w ramach 20 spotkań Bossko Ministrantów w których
uczestniczyło 560 zawodników;
8) Turniej piłki Nożnej w ramach 20 spotkań Bossko Ministrantów w 3 kategoriach – 5
boisk, w którym uczestniczyło 40 zespołów.
8. W dniu 20 maja 2013 r. odbędzie się mały wyścig kolarski dla dzieci z klas 0 – III w parku
przy hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 16 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 10 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
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3. Zaopiniowano plany finansowo-rzeczowe następujących sołectw: Pławno, Stare Drawsko,
Łąka, Czarne Wielkie, Ostroróg, Nowe Drawsko.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniach 18 – 19 kwietnia br. uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego połączonym
z Konwentem Starostów Województwa Zachodniopomorskiego, którego głównym
tematem była przyszła perspektywa finansowania oraz możliwości miast/gmin/ powiatów
w aplikowaniu o środki w aspekcie konieczności bilansowania budżetów.
2. W dniu 24 kwietnia br. wraz z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich
uczestniczyłem w jubileuszu 90 - tych urodzin mieszanki Czaplinka Pani Władysławy
Krężel.
3. W dniu 26 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem Ogrodów Działkowych
„Wisienka”, oraz w uroczystym pożegnaniu maturzystów.
4. W dniu 29 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu promującemu projekt „Cyfrowa
szkoła”, realizowanym przez Szkołę Podstawową w Czaplinku.
5. W dniu 6 maja br. uczestniczyłem w Zarządzie Lokalnej Grupy Rybackiej.
6. W dniu 7 maja br. uczestniczyłem w Posiedzeniu Rady Nadzorczej ZNM Sp. z o.o.
w Czaplinku.
7. W dniu 10 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu dot. podjęcia przez
j.s.t. Powiatu Drawskiego wspólnych działań mających na celu przejęcie majątku
ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej w Złocieńcu, Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Szczecinku.
8. W dniu 11 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami
Saab Klub Polska w sprawie organizacji po raz pierwszy w Polsce Światowego Zlotu
Miłośników Samochodów Saab. Saab Klub Polska wybrał lokalizację Pałacu Siemczyno
na zorganizowanie światowego zlotu, który jest planowany w przyszłym roku,
tj. 7-10 sierpnia 2014 r. W połowie czerwca planowane jest następne spotkanie
w poszerzonym gronie.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 37 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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