INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 25 czerwca do 22 sierpnia 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 17 zarządzeń:
1. w sprawie powierzenia samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminy Czaplinek
działającemu pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku zadania gminy
Czaplinek w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Czaplinek;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2
zarządzenia (część działki pod grunt rolny w Sikorach oraz część działki pod grunt rolny
w Piasecznie, działka pod działalność gospodarczą w Czaplinku, obręb 02, część działki
pod grunt rolny w Czarnym Wielkim, części 4 działek pod grunt rolny w Czaplinku);
3. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013 r.;
4. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaplinku Panu
Aleksandrowi Fudale, na okres 5 lat szkolnych, tj. od września 2013 r. do dnia 31 sierpnia
2018 r.;
5. w sprawie przejęcia w roku 2013 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji „Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach:
Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Miłkowo, Machliny,
Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno”;
6. w sprawie przyjęcia środków trwałych oraz wyposażenia powstałych w wyniku realizacji
projektu „Budowa zielonej siłowni nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego;
7. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku
w składzie:
1) Zbigniew Dudor – Przewodniczący Komisji;
2) Zdzisław Łomaszewicz – członek komisji;
3) Ryszard Leśniewicz – członek komisji;
4) Arkadiusz Kornacki – członek komisji;
5) Katarzyna Trzcińska – sekretarz komisji;
8. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 3 zarządzenia;
9. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym
Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” do dnia
6 września 2013 r.;
10. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miejskiego
w Czaplinku;
11. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Czaplinku Panu
Stanisławowi Nowickiemu, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2013 r. do dnia 31
sierpnia 2018 r.;
12. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (2 działki obręb
Stare Gonne, działkę obręb Żerdno, działkę obręb Sikory, działkę obręb Rzepowo);
13. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czaplinku”;
14. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( 2 działki obręb
Stare Drawsko, obręb 02 Czaplinek );
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W zakresie inwestycji:
1. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej. Zakończone zostały roboty związane
z przebudową skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w Czaplinku. Wykonawcą
robót była firma „Pol-Dróg Drawsko Pom.” S.A. W dniu 14.08.2013 r. Komisja
odbiorowa dokonała końcowego odbioru zadania przy udziale przedstawiciela Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej. Projekt budowlany został wykonany
i przekazany Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca - firma „EKO-INSTAL”
z Gorzowa Wlkp. działając z upoważnienia Gminy złożyła wnioski o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. i Wojewody
Zachodniopomorskiego. Wojewoda wydał decyzję pozwolenia na budowę wodociągu
w zakresie przejścia przez ul. Pławieńską, natomiast Starostwo Powiatowe nadal
prowadzi postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji pozwolenia na
budowę. Koszty wykonania zadania wynikające z kosztorysu inwestorskiego i analizy
finansowej zamykają się kwotą 400.000 zł., co skutkuje ich brakiem w kwocie
280.000 zł. w stosunku do przyjętych szacunków.
3. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo
i w miejscowości Kluczewo. Trwają roboty związane z budową sieci wodociągowej,
prowadzone przez Wykonawcę zadania - Firmę Budowlano-Usługową „SULIMAR”
z Międzywodzia. Do dnia dzisiejszego Wykonawca wykonał odcinek sieci od Starego
Drawska do Kuźnicy Drawskiej o długości 1600 mb oraz odcinek od Prosinka do
skrzyżowania z drogą wojewódzką 163 o długości 1916 mb. Wykonane zostały prace
w zabudowie kolonijnej w obrębie Kluczewa. Wykonawca kontynuuje prace
w m. Kluczewo w zabudowie zwartej. Dokonano odbioru robót w toku w zakresie
umożliwiającym realizację faktury przejściowej na kwotę 348.000 zł. Roboty
wykonywane są terminowo.
4. Remont drogi Żelisławie. Zmierza ku końcowi remont odcinka drogi na długości 560
mb w m. Żelisławie. Na remontowanym odcinku drogi wykonana została
nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa. Pozostało do wykonania uzupełnienie
i uregulowanie poboczy. Umowny termin wykonania zadania – 30.08.2013 r.
Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych.
5. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej. W drodze drugiego
postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
wykonawcy robót, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski
z Czaplinka, za kwotę 510.210,95 zł. W dniu 17.07.2013 r. podpisano umowę
z Wykonawcą i przekazano plac budowy. Do dnia dzisiejszego wykonano roboty
rozbiórkowe, wylano ławy fundamentowe, wykonano i wylano ściany fundamentowe
oraz wylano wieńce. Prowadzone są roboty związane z wykonaniem konstrukcji
dachowej. W ramach systemu nadzoru w każdą środę tygodnia odbywają się narady
robocze z udziałem uczestników procesu inwestycyjnego, na których omawiane są
zagadnienia problemowe, dokonywana jest ocena zaawansowania robót.
Zakończenie robót zgodnie z umową planowane jest do dnia 31.10.2013 r.
6. Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze
przetargu nieograniczonego dokonał wyboru wykonawcy budowy chodnika. Została
nim firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. za kwotę 122.000 zł. Chodnik o szer.
2,0 mb z kostki polbrukowej zostanie wybudowany na odcinku 286 mb na długości
Osiedla Wieszczów wraz z przejściem dla pieszych z terenu Osiedla na teren
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zadanie w zakresie rzeczowym możliwym do
wykonania, zostało zrealizowane do 31.07.2013 r. Odcinek chodnika o długości 56
mb wraz z przejściem dla pieszych zostanie wykonany do 15.10.2013 r., gdyż
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wydała zgodę na wycięcie 3
drzew w terminie po 01.09.2013 r. z uwagi na siedliska lęgowe dwóch gniazd
kwiczoła i jednego sikorki bogatki.
7. Projekt budowlany kanalizacji m. Broczyno. W drodze przeprowadzonych
negocjacji dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych budowy sieci
kanalizacyjnej dla m. Broczyno wraz z przesyłem ścieków do Czaplinka oraz
kanalizacji w ul. Dworcowej i Pławieńskiej od ul. Dworcowej do Osiedla Wieszczów,
do studni kanalizacyjnej na zakończeniu istniejącej kanalizacji sanitarnej. W dniu
17.05.br. podpisano umowę z „Biurem Inżynierskim Budzisz” Sp. z o.o. z Konikowa.
Projekt budowlany zostanie opracowany za kwotę 50.430,-zł. w terminie do dnia
30.11.br.
8. Budowa pomostu nad jez. Drawskim w m. Siemczyno. Trwają prace związane z
opracowaniem
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
budowy
pomostu
stacjonarnego bądź pływającego na jeziorze Drawsko w Siemczynie. Wykonawcą
dokumentacji jest firma Projektowanie, Nadzór i Budowa Urządzeń WodnoMelioracyjnych, Piotr Daniliszyn z Łubowa za kwotę 10.000,-zł. brutto. Opracowanie
projektu budowlanego, operatu wodnoprawnego, uzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę wyznaczono do dnia 30.11.2013 r.
9. Remont drogi w Prosinku. Zarząd Dróg Powiatowych w drodze postępowania
przetargowego dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została firma Pol-Dróg
Drawsko Pomorskie za kwotę 274.096,44 zł. W dniu 30.07.2013 r. podpisał umowę z
wykonawcą, a w dniu 13.08.2013 r. z udziałem przedstawiciela Gminy przekazał plac
budowy. Remont drogi przez m. Prosinko został rozszerzony o odcinek 100 mb drogi
w kierunku Kuźnicy Drawskiej. Wybór oferty najkorzystniejszej skutkuje niedoborem
środków w kwocie 26.000 zł. które, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Drawskiego,
powinni uzupełnić po 50% Powiat Drawski i Gmina Czaplinek.
10. Remonty dróg . Zostały wykonane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
ulic w obrębie miasta a na ulicy Kochanowskiego wykonano dodatkowo
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni oraz dróg bitumicznych w m. Stare
Drawsko i Niwka. W ul. Pięciu Pomostów wykonano remont odcinka kanalizacji
deszczowej. Wszystkie remonty zostały wykonane przez Zakład Remontu Dróg,
Mostów i Ulic, Zbigniew Kowalczyk, ul. Wasznika 13, 78-550 Czaplinek.
W miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień wykonano remonty bieżące dróg w m.
Niwka, Stare Drawsko oraz drogę gruntową na Osiedlu Kwiatowe.
11. Gruz na remonty dróg gruntowych. W miesiącu lipcu firma - DALBET Sp. z o.o.,
ul. Armii Krajowej 78, 78-400 Szczecinek wykonała skruszenie gruzu betonowego w
miejscu jego składowania przy ul. Dworcowej w ilości 3748 ton za kwotę 69 150,60zł.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 25.06.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
 lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Karno 14/2 za kwotę
11 171,40 netto po bonifikacie,
 lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 15/2, w Czaplinku za kwotę 3 415,70
zł netto po bonifikacie,
 lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 26/1, w Czaplinku za kwotę 9 137,38
zł netto po bonifikacie
2. W dniu 04.07.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
 działki 348/3 o pow. 0,1399 ha, położonej przy ul. Jarzębinowej 11, w obrębie
ewidencyjnym 02 w Czaplinku za kwotę 42 530,00 zł netto
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3.

4.

5.

6.

działek 84/8 i 84/9 o łącznej pow. 0,1827 położonych w obrębie ewidencyjny
Piaseczno za kwotę 39 461,00 zł netto,
W dniu 06.08.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
 działki 29/8 o pow. 0,1376 ha, położonej przy ul. Tartacznej 12, w obrębie
ewidencyjnym 05 w Czaplinku za kwotę 50 229,00 zł netto,
 działki 29/10 o pow. 0,1117 ha, położonej przy ul. Tartacznej 20, w obrębie
ewidencyjnym 05 w Czaplinku za kwotę 41 083,00 zł netto,
 lokalu mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 4/4 w Czaplinku z a kwotę
12 418,30 zł netto po bonifikacie
W dniu 12.08.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
 działki 238 o pow. 0,1098 ha, położonej przy ul. Lipowej 27, w obrębie
ewidencyjnym 02 w Czaplinku na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego za kwotę 4 911,00 zł netto,
 działki 323 o pow. 0,1091 ha, położonej przy ul. Lipowej 20, w obrębie
ewidencyjnym 02 w Czaplinku na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego za kwotę 4 880,00 zł netto,
 działki 394/6 o pow. 0,0070 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 w
Czaplinku za kwotę 3 991,00 zł netto,
W dniu 25.06.2013 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 79/12 o pow. 0,1092 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.Cena wywoławcza 21
700,00 zł netto.Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej działką 29/11 o pow. 0,0980 ha, położonej przy ul. Tartacznej 22
w Czaplinku i działką nr 40/3 o pow. 0,0424 ha, położonej przy ul. Tartacznej
24 w Czaplinku, obr 05. Łączna pow. działek 0,1404 ha . KW
KO1D/00018586/7. Cena wywoławcza 52 688,00 zł netto. Działka nie została
sprzedana.
 oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha, położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, obr 02 KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 88 323,00
zł netto. Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 3, obr 03 KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza
81 396,00 zł netto. Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha, położonej przy ul. Jeziornej
46A w Czaplinku, obr 03 KW KO1D/00019127/9. Cena wywoławcza 200
300,00 zł netto.Działka nie została sprzedana.
W dniu 02.07.2013 r. odbył się 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. Działka została sprzedana za kwotę 50 229,00 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. Działka została sprzedana za kwotę 41 083,00 zł netto.
 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
142 200,00 zł netto. Działka nie została sprzedana.

4



oznaczonej nr działki 149/4 o pow. 0,3028 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Kołomąt, KW
KO1D/00036141/8. Cena wywoławcza
10 100,00 zł netto. Działka nie została sprzedana.
7. W dniu 06.082013 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 79/12 o pow. 0,1092 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.Cena wywoławcza 21
700,00 zł netto.Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej działką 29/11 o pow. 0,0980 ha, położonej przy ul. Tartacznej 22
w Czaplinku i działką nr 40/3 o pow. 0,0424 ha, położonej przy ul. Tartacznej
24 w Czaplinku, obr 05. Łączna pow. działek 0,1404 ha . KW
KO1D/00018586/7. Cena wywoławcza 52 688,00 zł netto. Działka została
sprzedana za kwotę 53 218,00 zł netto.
 oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha, położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, obr 02 KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 70 700,00
zł netto. Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 3, obr 03 KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza
65 200,00 zł netto. Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha, położonej przy ul. Jeziornej
46A w Czaplinku, obr 03 KW KO1D/00019127/9. Cena wywoławcza
160 300,00 zł netto. Działka nie została sprzedana.
8. Na dzień 27.08.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33,
obr 02 w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 91 900,00
zł netto,
 oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej przy ul. Jaśminowej
5 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 70 608,00 zł
netto,
 oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej przy ul. Jaśminowej
6 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 83 942,00 zł
netto,
 oznaczonej nr działki 532/25 o pow. 0,3627 ha położonej przy ul. Jaśminowej
4 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 103 116,00 zł
netto,
 oznaczonej nr działki 24 o pow. 0,0887 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Czarne Małe, KO1D/00035278/0 Cena wywoławcza 17 500,00 zł netto,
 oznaczonej nr działki 79/13 o pow. 0,1092 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 20
300,00 zł netto,
 oznaczonej nr działki 10/1 o pow. 0,0715 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Żerdno, KO1D/00035278/0 Cena wywoławcza 12 300,00 zł
netto.
9. Na dzień 03.09.2013 r. ogłoszono drugi 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 174
000,00 netto,

5



oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Kasztanowej 15, obr 02. KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza
37 500,00 zł netto,
 oznaczonej nr działki 224/9 o pow. 0,0998 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Kluczewo KW
KO1D/00008723/7
Cena wywoławcza
11 700,00 zł netto,
 oznaczonej nr działki 224/11 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Kluczewo KW KO1D/00008725/1Cena wywoławcza 16
000,00 zł netto,
 oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym
Kluczewo,
zabudowanej
budynkiem
magazynowo
2
gospodarczym o pow. 340,60 m i budynkiem magazynowym o pow. 308,00
m2 KW KO1D/00018759/1. Cena wywoławcza 39 700,00 zł netto,
 oznaczonej nr działki 438/1 o pow. 8,9692 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Sikory, KW KO1D/00020533/8.Cena wywoławcza 133 000,00
zł netto.
10. Wydano:
 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności działki 162/7 o pow. 0,0945, położonej w obrębie 02 w Czaplinku
przy ul. Szczecineckiej 6 za kwotę - 4 446,80 zł netto.
W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego:
1. Wydano:
 26 zaświadczeń z mpzp oraz studium,
 17 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 14 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4 postanowienia zatwierdzających wstępne projekty podziałów
2. Przygotowane zostało 19 umów w tym:
 8 na najem sal wiejskich,
 4 na dzierżawę gruntów rolnych ( w tym jedna na podstawie przetargu –
działka nr 31/6 obr. Stare Gonne),
 8 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ( w tym na okres 9
lat dla EKOENERGIA Grupa Producentów Sp. z o.o. część działki 317 obr.
Broczyno z przeznaczeniem pod budowę biogazowni).
3. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi w zakresie opracowania projektu
planu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek
dla obszaru określonego w załącznikach graficznych do uchwał Rady Miejskiej w
Czaplinku:
 Nr LIX/488/10 z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka,
 Nr XIX/227/12 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek.
Termin składania ofert : do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 11:30
4. 16 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek:
 Nr 139/19, położonej w obrębie Sikory,
 Nr 40/11, położonej w obrębie Niwka,
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Nr 40/6, położonej w obrębie Niwka,
Nr 40/7, położonej w obrębie Niwka,
Nr 40/7, położonej w obrębie Niwka,
Nr 40/7, położonej w obrębie Niwka,
Nr 40/7, położonej w obrębie Niwka,
Nr 202/20, położonej w obrębie Machliny,
Nr 175, położonej w obrębie Machliny,
Nr 5/1, położonej w obrębie Nowe Drawsko,
Nr 99, położonej w obrębie Psie Głowy,
Nr 28, położonej w obrębie Broczyno,
Nr 120/2, 120/4, 120/5, położonych w obrębie Psie Głowy,
Nr 419/3, położonej w obrębie Sikory,
Nr 13, położonej w obrębie Czarne Małe,
Nr 376/18, położonej w obrębie Głęboczek.

5. 2 decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla działek:
 Nr 8, położonej w obrębie Czarne Małe,
 Nr 361/23, położonej w obrębie Głęboczek.
6. 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych działkami:
 Nr 17/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 08 w Czaplinku,




Nr 66/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
Nr 77/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg,
Nr 2/29, 2/32, 2/33, 2/34, 2/36, 2/37, 2/38, położonych w obrębie Kołomąt.

W zakresie podatków:
1. Wydano 47 zaświadczeń w tym 28 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 19 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Przekazano do Urzędu Skarbowego 143 tytułów wykonawczych na łączna kwotę
45 920,40 zł.
3. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej za miesiąc lipiec – 5537,00 zł oraz opłaty
targowej – 1502,00 zł .
4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzje
w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007 –
2012 w łącznej kwocie 15 501,00 zł oraz pozostawiło bez rozpatrzenia odwołanie od
decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 rok z uwagi
na brak jego uzupełnienia o braki formalne w wyznaczonym terminie.
5. Sporządzono sprawozdania z realizacji podatków i opłat lokalnych za II kwartał 2013
roku.
6. Przyjęto wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego
w zakresie podatku od nieruchomości w świetle przepisów art. 2 ust.1a pkt.3
w zw. z art.1a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 18991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, planowanej do montażu farmy fotowoltaicznej, o mocy znamionowej do 1
MW, składającej się z modułów fotowoltaicznych zamontowanych na stelażach
stalowych lub aluminiowych, nad gruntem.
7. Z uwagi na ważny interes podatnika umorzono zaległość podatkową w kwocie
205,00 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.
8. Odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od
nieruchomości wynikającego z decyzji ustalającej za lata 2012 – 2013.
9. Przyjęto wniosek o zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
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10. Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości w związku
z nabyciem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej oraz w sprawie zmiany
łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 rok w związku ze zmianą klasyfikacji
gruntu.
11. W toku prowadzonego postępowania podatkowego w sprawie określenia
zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2012
wezwano podmioty władające bez tytułu prawnego nieruchomościami stanowiącymi
własność strony postępowania do złożenia oświadczenia w tym zakresie i udzielenia
wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego.
12. Wezwano osobę prawną do udzielenia wyjaśnień w zakresie zwiększonej powierzchni
użytkowej do opodatkowania w związku z zakończonymi pracami budowlanymi
w celu ustalenia prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego od zwiększonej
powierzchni.
13. Zwrócono się do Starosty Drawskiego o udzielenie wyjaśnień w oparciu
o prowadzoną ewidencje gruntów i budynków w toku prowadzonych postępowań
podatkowych niezbędnych do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego.
14. Wezwano ostatecznie osobę prawną do przedłożenia korekty deklaracji na podatek od
nieruchomości za 2013 informując, iż w przypadku niezastosowania się do wezwania
zostanie wszczęte postępowanie podatkowego w sprawie określenia zobowiązania
podatkowego za 2013 rok.
15. Sporządzono i przekazano sprawozdania o nie udzielonej pomocy publicznej
w rolnictwie i rybołówstwie.
16. Obecnie przyjmowane są wnioski producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II
półrocze 2013.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W dniach 19-21 lipca br. podczas Dni Czaplinka gościliśmy delegacje z niemieckich
miast partnerskich naszej Gminy, którzy przygotowali stoisko z atrakcjami dla
najmłodszych mieszkańców. Na stoisku miasta Grimmen rozegrano turniej gry na
skakance, który wygrał Jakub Lenko. Na stoisku miasta Marlow dzieci malowały
kredą na ulicy oraz kredkami, za co otrzymywały nagrody w postaci słodyczy.
2. W dniach 13-15 września br. odbędą się uroczystości związane z 20-leciem
współpracy Czaplinek-Bad Schwartau.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W dniu 19 lipca br. zostały przeprowadzone badania mammograficzne dla kobiet.
Badania zostanie przeprowadzone przez firmę medyczną DIAGNOSTYK z Zielonej
Góry.
2. W dniach 09-12.09.2013 r. odbędą się badania jakości postawy ciała oraz rozwoju
fizycznego i psychomotorycznego dla dzieci w wieku 6 lat oraz badania jakości
postawy ciała oraz rozwoju fizycznego dla dzieci klasy I-III szkoły podstawowej.
Badania przeprowadzą specjaliści z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu.
3. W dniu 12 września 2013 r. o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej
w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 odbędzie się konferencja przedstawiająca wstępne
wyniki badań.
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W zakresie projektów:
1. 2 lipca br. Gmina Czaplinek zakończyła realizację inwestycji budowy zielonej siłowni
przy ul. Jeziornej w Czaplinku w ramach projektu pn. „Budowa zielonej siłowni nad
Jeziorem Drawsko w Czaplinku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo. W ramach projektu na działce 406/6 w Czaplinku w
bezpośrednim sąsiedztwie alejki spacerowej Nadbrzeże Drawskie i Jeziora Drawsko
usytuowano siłownię zewnętrzną, na której zamontowano 6 zestawów urządzeń typu:
Orbitrek + Biegacz, Prostownik pleców + Ławka, Podciąg nóg + Drabinka, Wahadło
+ Twister, Prasa nożna + Wioślarz, Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny. W pobliżu
urządzeń usytuowano cztery ławki oraz dwa kosze na śmieci. Wartość inwestycji
wyniosła 42 484,20 zł przy dofinansowaniu 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.
2. 2 lipca br. Gmina Czaplinek zakończyła realizację inwestycji remont metalowych
części pomostu oraz wymiana pokrycia poszycia pomostu na kąpielisku przy ul.
Drahimskiej w Czaplinku w ramach projektu pn. „Renowacja i oznakowanie
kąpieliska nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. W ramach projektu
dokonano zakupu lin torowych do oznakowania kąpieliska oraz nawieziono piasek.
Wartość remontu metalowych części pomostu oraz wymiany pokrycia poszycia
pomostu wyniosła 81 087,10 zł przy dofinansowaniu 100% kosztów
kwalifikowalnych zadania.
3. W lipcu br. Gmina Czaplinek zakończyła realizację projektu pn. „Budowa placów
zabaw w miejscowościach: Drahimek, Łąka, Ostroróg, Pławno, Rzepowo i
Żelisławie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach
projektu w 6 miejscowościach powstały place zabaw składające się z: karuzeli, kiwaka
sprężynowego, huśtawki podwójnej, zestawu zabawowego z elementów drewnianych.
Wartość inwestycji wyniosła 79.494,84 zł przy dofinansowaniu 80% kosztów
kwalifikowalnych zadania.
4. Dobiegła końca realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. W ramach projektów zrealizowano następujące odpusty i koncert:
a) W ramach projektu „Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek
poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią” odbyły się
następujące koncerty:
 Rzepowo- 2.06, godz. 13.00, o 12.00 Msza Św.
 Czarne Wielkie- 8.06, godz. 15.00, o godz. 14.00 Msza Św.
 Ostroróg- 15.06, godz. 17.00, o godz. 16.00 Msza Św.
 Kluczewo- 22.06, godz. 18.30, o godz. 17.00 Msza Św.
 Siemczyno- 6.07, godz. 20.00
 Machliny- 13.07, godz. 15.45, o godz. 15.00 Msza Św.
 Stare Drawsko- 14.07, godz. 13.45, o godz. 13.00 Msza Św.
 Czarne Małe- 15.08, godz. 14.30, o godz. 13.30 Msza Św.
b) W ramach projektu „ORGANIZACJA JARMARKÓW ODPUSTOWYCH
NA TERENACH WIEJSKICH GMINY CZAPLINEK” odbyły się
następujące jarmarki:
 Siemczyno- 1.06, od godz. 14.00
 Czarne Wielkie- 8.06, od godz. 14.00
 Ostroróg- 15.06, od godz. 16.00
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 Kluczewo- 22.06, od godz. 17.00
 Machliny- 13.07, od godz. 15.00
 Broczyno- 27.07, od godz. 15.00
 Sikory- 3.08, od godz. 16.00
 Czarne Małe- 15.08, od godz. 13.30
5. Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie działania w ramach Odnowy
i Rozwoju Wsi. Wniosek został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Drawy” z siedziba w Złocieńcu. Projekt dotyczy:
a) Budowy placu zabaw w Broczynie. Wartość zadania 49 824,26 złotych,
wnioskowana kwota dotacji 32 525,69 złotych.
6. W okresie wakacji w miejscowościach: Machliny i Siemczyno realizowane były
projekty z Programu Pożyteczne Wakacje współfinansowane przez Fundację
Wspomagania Wsi.
W zakresie kultury:
1. Burmistrz Czaplinka objął honorowy patronat nad imprezą Henrykowskie Dni
w Siemczynie.
2. W dniach 19-21 lipca odbyły się obchody Dni Czaplinka.
3. W dniu 3 sierpnia 2013 r. Gmina Czaplinek wspólnie z PZW Koło Czaplinek,
Stowarzyszenie LOT i CzOK zorganizowała V Spinningowy Turniej Trzech Miast V Festiwal Wędkarski. Zakończenie zawodów odbyło się w Czaplinku, a imprezą
towarzyszącą były Zawody Spławikowe z brzegu dla dzieci w dwóch kategoriach
wiekowych.
4. W dniu 3 sierpnia br. w Ośrodku Sportów Wodnych odbyły się obchody VI Święta
Wody i Ryby, którego organizatorami byli: Gmina Czaplinek oraz Czaplinecki
Ośrodek Kultury. Ważnym punktem tego uroczystego dnia był konkurs kulinarny na
„Czaplinecki przysmak z ryb”.
5. W dniach 22-25 sierpnia br. w Trzcińcu odbył się XVI Sejmik Młodzieży – BOSKI
FESTIWAL.
6. W dniu 7 września br. w Byszkowie odbędą się GMINNE DOŻYNKI – ŚWIĘTO
CHLEBA.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Zostały podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań
publicznych:
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Caritas Parafii p.w. Św. Trójcy w
Czaplinku

Chorągiew Zachodniopomorska
2. Związku Harcerstwa Polskiego,
Komenda Hufca Czaplinek
3.

Tytuł zadania
Półkolonie letnie

Kwota
dotacji
5.400 zł

Organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy 3.600 zł
Czaplinek

Współzawodnictwo sportowe atrakcyjną
Uczniowski Klub Sportowy „Iras” w
formą spędzenia czasu letniego młodzieży 3.500 zł
Czaplinku
szkolnej z terenu gminy Czaplinek
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W zakresie turystyki i promocji:
1) Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt
medyczny, leki i artykuły sanitarne, Gmina Czaplinek zakupiła ZESTAW
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PSP R-1.
2) W dniu 20 lipca br. OSP ORW Klub Płetwonurków MARES z Koszalina w ramach
Spotkań Ekologicznych Płetwonurków w Czaplinku nad jeziorem Czaplino
przeprowadziło akcje czyszczenia strefy przybrzeżnej jeziora oraz konkurs z wiedzy
ekologicznej dla wszystkich chętnych.
3) W dniu 8 sierpnia 2013 r. na kąpielisku miejskim nad jez. Drawsko w Czaplinku
odbyły się manewry ratownicze. Ratownicy WOPR wspólnie ze strażakami OSP
Czaplinek ćwiczyli prowadzenie akcji ratowniczych na wodzie z wykorzystaniem
łodzi motorowych.
4) W sezonie letnim (lipiec-sierpień) na kąpielisku miejskim w Czaplinku odbyły się
zajęcia ratownicze dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży. Ratownicy WOPR
Powiatu Drawskiego uczulali dzieci na zagrożenia czyhające w trakcie wypoczynku
letniego i nie tylko. W czasie zajęć dzieci uczyły się rzucać kołem ratunkowym,
prowadzić podstawowe zabiegi ratujące życie u osób nieprzytomnych oraz
nieoddychających, jak również uczestniczyły w dyskusji na temat podstawowych
zasad korzystania z kąpieliska, udzielania pierwszej pomocy, alarmowania służb
ratunkowych oraz zachowań w stosunku do nieznajomych.
5) Podczas sezonu letniego dokonano oznakowania plaż na terenach wiejskich,
oznakowania przenoski na rzece Drawie oraz zakupiono piasek na plażę do Ostrorogu.
6) W maju br. Gmina Czaplinek rozpoczęła prace nad opracowaniem dokumentu
Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020, który jest kluczowym
elementem planowania rozwoju lokalnego, dającym także możliwość pozyskiwania
środków finansowych na rozwój lokalny w ramach perspektywy finansowej UE na
lata 2014-2020. Strategia rozwoju gminy stanowić będzie formalną podstawę do
przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych.
W celu obniżenia kosztów opracowania Strategii do współpracy zaprosiliśmy 3 gminy
z terenu powiatu drawskiego. Zaproszenie do wspólnego opracowania dokumentu
przyjęła Gmina Drawsko Pomorskie i Gmina Ostrowice. Firma realizująca to zadanie
oszacowała koszt wykonania Strategii na 20 tys. zł. Dzięki nawiązanej współpracy
kwotę tę podzieliliśmy na 3 gminy, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w każdej z
gmin. W dniu 12 sierpnia 2013 r. Burmistrz Czaplinka, Zarządzeniem Nr 61/2013
powołał Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 20142020, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Rady Miejskiej (3 osoby), Urzędu
Miejskiego (3 osoby), Sołectw (2 osoby), lokalnych organizacji pozarządowych (3
osoby), przedsiębiorców (3 osoby), szkół ponadgimnazjalnych (1 osoba). W dniu 19
sierpnia 2013 r. podpisana została umowa z firmą MAREK JEFREMIENKOPRZYŁUBSKI & JEFREMIENKO MUNICYPIALNE USŁUGI DORADCZE na
opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014 – 2023, która
merytorycznie odpowiada za przygotowanie dokumentu. Prace potrwają do 31
stycznia 2014 r. i prowadzone będą w trybie partycypacyjno – eksperckim. Przyjęcie
takiego trybu oznacza współpracę wykonawcy Strategii z przedstawicielami Urzędu
jak również powołanym przez Burmistrza Czaplinka Zespołem ds. Strategii. Projekt
Strategii powinien być gotowy pod koniec grudnia 2013 roku. Konsultacje projektu
strategii najprawdopodobniej odbędą się w styczniu 2014 r. Decyzję w sprawie nowej
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Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020 podejmie w drodze uchwały
Rada Miejska w Czaplinku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem diagnozy
stanu wyjściowego, czyli opisu sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wraz z
elementami analizy strategicznej, na podstawie której powstanie raport o stanie
gminy. Pierwsze spotkanie Zespołu zaplanowane jest w dniach 18-19 września br.
Będzie miało ono formę warsztatów, prowadzonych przez niezależnego eksperta.
W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1) Rozpatrzono 22 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew z
zadrzewień.
2) Wydano 9 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3) Zatwierdzono plan finansowo-rzeczowy sołectwa Psie Głowy.
W zakresie ochrony środowiska:
1) 29 lipca 2013 r. w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Koszalinie nastąpiło podpisanie umowy dotacji pomiędzy
Gminą Czaplinek a WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek – etap IV”. Na
wyżej wymienione zadanie WFOŚiGW przyznał dotację w wysokości 72 562,50 zł.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający
na usunięciu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o wadze
99,338 Mg co daje w przeliczeniu 5518,65 m2. Termin realizacji przedsięwzięcia:
wrzesień-październik 2013 r.
2) W dniach 31 lipca-9 sierpnia przeprowadzona została na terenie Gminy Czaplinek
kontrola Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie. Celem kontroli
było sprawdzenie realizacji zadań własnych gminy w zakresie wynikającym ze
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z kontroli
sporządzony został protokół pokontrolny wskazujący na nieprawidłowości m.in. w
niezorganizowaniu przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. W ślad za
protokołem pokontrolnym wydane zostanie przez Wojewódzkiego Inspektora
zarządzenie pokontrolne.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
1) 21 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Burmistrza
Czaplinka w celu zweryfikowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego oraz
aktualizacji list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego/
komunalnego. Na posiedzeniu komisja zaopiniowała również propozycje przydziału
lokali mieszkalnych.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej.
1) Wykonano naprawę samochodu pożarniczego znajdujęcego się na wyposażeniu OSP
Kluczewo, wartosc zadania 2500zlotych.
2) Korzystając z dotacji MSW i firm ubezpieczeniowych zakupiono na wyposażenie
OSP w Czaplinku, Siemczynie, Machlinach, Broczynie oraz Kluczewie środki
ochrony osobistej strażaka ( mundury specjalne, buty specjalne), oraz sprzęt
specjalistyczny typu pompa do cieczy brudnych, agregat prądotwórczy i środki
łączności o łącznej wartości 36.000,00 złotych.
W zakresie melioracji wodnych
1) Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Niwka.
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2) W oparciu o roboty publiczne wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych w
obrebach Byszkowo, Broczyno, Miłkowo, Kluczewo, Prosino, Stare Drawsko,
Piaseczno, Siemczynie oraz Czaplinek o ogólnej długości 10,7km i powierzchni
520ha.
W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wiejskich
1) Przygotowano specyfikację oraz ogłoszono zbieranie ofert oraz wyłoniono
wykonawcę na wykonanie robót stolarsko dekarskich na budynku świetlicy wiejskiej
w Psie Głowach, oraz adaptację istniejącego lokalu w Miłkowie na świetlicę wiejską
W zakresie oświaty:
1) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje
uczniom 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. Od 20 sierpnia br.
rozpoczęto wydawanie wniosków na stypendia / zasiłki szkolne, które do rozpatrzenia
będą przyjmowane od 20 sierpnia do 15 września br.
2) W dniu 22 lipca 2013 roku nauczyciel Gimnazjum w Czaplinku: p. Paweł Saja oraz
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czaplinku p. Monika Sankowska i Małgorzata
Karow przystąpili do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego podczas którego
uzyskali akceptację Komisji na stopień nauczyciela mianowanego. Aby zostać
nauczycielem mianowanym nauczyciel musi m.in. odbyć staż w szkole, w której
pracuje. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 Nr. 97. poz.674 z późn. zm.). Uroczystego wręczenia
aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dokonał
Burmistrz Czaplinka dnia 13 sierpnia 2013 roku.
3) Gminę Czaplinek złożyła dwa wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej na
dofinansowanie zadań remontowych w obiektach oświatowych z 0,4% rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010, które dotyczą:
a) 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.
b) Przebudowy schodów wejściowych wraz z montażem windy dla osób
niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku.
Kwota wnioskowana 36.000,00 złotych. Wnioski uzyskały akceptację
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów i otrzymały
dofinansowanie w kwocie 58.500,00. Obecnie trwają prace w szkołach celem
ich realizacji.
4) 20 maja 2013r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej
w Czaplinku oraz Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Na stanowisko dyrektora w
Szkole Podstawowej w Czaplinku wpłynęła jedna oferta – kandydatem został Pan
Aleksander Fudała, dotychczasowy dyrektor tej Szkoły. Na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego w Czaplinku wpłynęła również jedna oferta, jednak
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kandydat nie uzyskał akceptacji Komisji Konkursowej. Dnia 13 sierpnia 2013 roku
Burmistrz dokonał powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Czaplinku dla Pana Aleksandra Fudały oraz stanowiska dyrektora Przedszkola
Publicznego w Czaplinku dla Pana Stanisława Nowickiego.
W zakresie sportu i rekreacji:
1) Podpisano umowę użyczenia stadionu z klubem LKS Lech Czaplinek.
2) Podpisano nowe umowy i przygotowano nowe zakresy czynności pracowników
Referatu.
3) Wykonano remont silnika, skrzyni biegów statku „Europa”.
4) Wykonano stanowiska na kontenery śmieciowe.
5) Wykonano renowacje dachu (malowanie, wymiana rynien) na hangarze OSW.
6) Przestawiono pomost oraz wymieniono deski na większości pomostów.
7) Przyjęto na stan Referatu Sportu i Rekreacji „Zieloną Siłownię” przy ul. Jeziornej.
8) Wykonano, zamontowano recepcję na hali sportowej.
9) Wykonano slip do wodowania kajaków.
10) Odbyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska statku Europa.
Kontrola bez zastrzeżeń.
11) Odbyło się spotkanie Dyrektorów szkół w sprawie korzystania z obiektów
sportowych.
12) Odbyły się kolejne już zawody motocrossowe 13 – 14 lipca – tor motocrossowy
Niwka,
13) Odbyły się Eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych – OSW.
14) Odbył się I Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Czaplinka, Turniej
Plażowej Piłki Siatkowej o puchar Pani Rektor PWSZ, Nocny Turniej Piłki Nożnej na
boisku Orlik, Otwarty Turniej Koszykówki chłopców z okazji zakończenia wakacji
2013
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 26 czerwca br uczestniczyłem w otwarciu nowego placu zabaw w Przedszkolu
Publicznym w Czaplinku oraz w uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły
„Edukacja”,
2. W dniu 29 czerwca br uczestniczyłem w Pikniku Lotniczy Świdwin 2013. Impreza
połączona była z obchodami 60 lecia Lotniczego Garnizonu Świdwin.
3. W dniu 5 lipca br. uczestniczyłem w Dniach Henrykowskich.
4. W dniu 8 lipca 2013 r. zawarto umowę z Wolters Kluwer Polska S.A. w Warszawie
w sprawie korzystania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku z publikacji
on-line „Lex dla samorządu terytorialnego on-line” w okresie od 01.07.2013 r.
do 30.06.2016 r., za kwotę brutto 18.497,97 zł, płatną w 3 ratach. Pierwsza faktura
została wystawiona w lipcu 2013 r., druga faktura zostanie wystawiona w czerwcu
2014 r., a trzecia w czerwcu 2015 r.
5. W dniu 11 lipca br wraz z Kierownikiem Referatu Budownictwa i Inwestycji
uczestniczyłem spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.
6. W dniu 12 lipca br uczestniczyłem w wręczaniu dyplomów absolwentów Wyższej Szkoły
Zawodowej w w Wałczu.
7. W dniu 17 lipca br uczestniczyłem w rozdaniu nagród Ranking samorządów
„Rzeczpospolitej” 2013
8. W dniu 18 lipca Zastępca Burmistrza uczestniczy w otwarciu „Netto” w Czaplinku,
9. W dniu 23 lipca br uczestniczyłem w Powiatowym Święcie Policji w Drawsku Pomorskim,
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10. W dniu 27 lipca br uczestniczyłem w obchodach święta 2 Brygady Zmechanizowanej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
11. W dniu 3 sierpnia br uczestniczyłem w spotkaniu z Prezydentem RP nt. „Gospodarki
Komunalnej na Pomorzu Zachodnim” w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,
12. W dniu 6 sierpnia br uczestniczyłem w spotkaniu z Dziekanem dr Bazylim Baranem
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie,
13. W dniu 8 sierpnia br uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Między Gminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, które odbyło się
w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 92 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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