INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 20 września do 23 października 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 14 zarządzeń:
1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli miasta Czaplinka
dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie Statutów Osiedli
Samorządów Mieszkańców w Czaplinku. Konsultacje rozpoczęły się z dniem
7 października br.. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy
miasta Czaplinka, stale zamieszkujący na obszarze Osiedli. Wszystkich zainteresowanych
Mieszkańców Osiedli zapraszam do przedstawienia swoich uwag, propozycji
do projektów uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie Statutów Osiedli Nr 1, 2, 3
i 4 Samorządów Mieszkańców w Czaplinku w terminie do dnia 25 października 2013r.
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste oraz zmiany zarządzenia Nr 35/2013 Burmistrza Czaplinka
z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do zbycia i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i zarządzenia Nr 11/2013 Burmistrza
Czaplinka z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
(ogłoszono wykaz nieruchomości do zbycia, tj.: 4 działki w Czaplinku, 1 działkę obręb
Ostroróg oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste – 1 działkę w Czaplinku, obręb 05;
3. w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu na 2014 r.;
4. w sprawie zmiany regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych;
5. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013 r.;
6. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy
Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014;
7. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Czaplinek w sprawie projektu
uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w ramach inicjatyw lokalnych;
8. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część
działek pod grunt rolny w Czaplinku obręb 03 oraz obręb 08, Niwce, Piasecznie, część
działki pod działalność gospodarczą w Czaplinku obręb 03, działka pod grunt rolny
w Starym Drawsku;
9. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Czaplinka z dnia 12 sierpnia
2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata
2014-2020 w składzie:
1) Urszula Dzieżak – Przewodnicząca Zespołu;
2) Klaudia Dębowska – członek Zespołu;
3) Janina Żwirko – członek Zespołu;
4) Bogdan Kalina – członek Zespołu;
5) Maciej Bernat – członek Zespołu;
6) Zbigniew Januszaniec – członek Zespołu;
7) Ryszard Swęd – członek Zespołu;
8) Michał Olejniczak – członek Zespołu;
9) Marek Kwaśnicki – członek Zespołu;
10) Wojciech Marcewicz – członek Zespołu;

11) Monika Doroba – członek Zespołu;
12) Dariusz Sapiński – członek Zespołu;
13) Katarzyna Szlońska – członek Zespołu;
Ze składu odwołano członków Zespołu - Pana Marcina Kowalskiego oraz Pana Filipa
Skowrona;
10. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Czaplinek;
11. w sprawie przejęcia w roku 2013 do ewidencji Urzędu Miejskiego środka trwałego
pochodzącego z inwestycji, tj. wyremontowanego pomostu nad Jeziorem Drawsko
w Czaplinku przy ul. Drahimskiej o wartości 81.087,10 zł, powstałego w wyniku
zrealizowanej inwestycji „Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad Jeziorem Drawsko
w Czaplinku”;
12. w sprawie przejęcia w roku 2013 do ewidencji Urzędu Miejskiego środka trwałego
pochodzącego z inwestycji, tj. place zabaw w miejscowościach: Pławno, Drahimek,
Ostroróg, Żelisławie, Rzepowo, Łąka, każdy plac zabaw o wartości 13.754,13 zł,
powstałych w wyniku zrealizowanej inwestycji „Budowa placów zabaw
w miejscowościach: Drahimek, Łąka, Ostroróg, Pławno, Rzepowo i Żelisławie”;
13. w sprawie ustalenia Opisu wewnętrznych procedur Gminy Czaplinek w ramach projektu
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek” dla zamówień o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro;
14. w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów w składzie:
1. Ryszard Derbot
2. Wanda Gieniusz
3. Maria Kozak
4. Alicja Nałęcz
5. Zofia Snarska
6. Wiesław Sobol
7. Marian Sujecki
8. Janina Szumska
9. Małgorzata Turczyk
10. Krystyna Wojtowicz.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru
Wykonawcy zadania, którym został Zakład Instalacyjno – Budowlany „INŻBET” Danuta
Kowalik ze Szczecinka, za kwotę 286.652 zł. W dniu 14 października br. Wykonawca
rozpoczął roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej. Zgodnie z umową termin
wykonania zadania upływa 31 grudnia br., natomiast odbiór i końcowe rozliczenie zadania
odbędzie się w pierwszym kwartale 2014 r.
2. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo.
Wykonawca wykonał zaprojektowaną sieć wodociągową przesyłową PE fi 110 i fi 90
ze Starego Drawska do Kluczewa oraz przyłącza wodociągowe w zabudowie kolonijnej.
Obecnie prowadzi prace związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych do budynków
w m. Kluczewo, prace budowlano-montażowe na terenie ujęcia i stacji w m. Prosinko,
gdzie zamontowany został zbiornik retencyjny o poj. 50 m3. W obecnym obiekcie stacji,
po jego przeróbce, zamontowany zostanie zestaw pompowy podnoszący ciśnienie wody,
która będzie przesyłana do m. Kluczewo.
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Wykonywane są również prace dotyczące przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
w terenach nieutwardzonych oraz utwardzonych z kamienia polnego.
Gmina dokonała zapłaty dwóch faktur przejściowych na kwotę 700.000 zł.
3. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej.
Realizacja zadania wchodzi w fazę końcową. Kontynuowane są prace wykończeniowe
związane z układaniem glazury, terakoty i płyt granitowych, malowaniem wewnętrznym
i zewnętrznym.
Obiekt wyposażony jest w zestaw nagłaśniający, osprzęt elektryczny i sanitarny oraz
chłodnię i katafalk z akcesoriami funeralnymi.
Wykonawca kompletuje dokumentację odbiorową, przygotowuje obiekt do odbioru przez
Państwową Straż Pożarną, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Termin zakończenia zadania ustalony został do 31.10.2013 r. Gmina zapłaciła fakturę
przejściową na kwotę 255.000 zł.
4. Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej.
Chodnik został ukończony przez Wykonawcę i odebrany przez komisję odbiorową.
Całość zadania, tj. roboty budowlano-montażowe z badaniami laboratoryjnymi i ekspertyzą
przyrodniczą, zamykają się kwotą 131.112,68 zł, z czego udział Gminy wynosi 65.556 zł.
5. Projekt budowlany kanalizacji m. Broczyno.
Projekt budowlany 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 wykonywany jest przez „Biuro Inżynierskie BUDZISZ” Sp. z o.o.
z Konikowa k/Koszalina.
W chwili obecnej trwa postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych oraz o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
6. Budowa pomostu nad jez. Drawskim w m. Siemczyno.
Trwają nadal prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy pomostu stacjonarnego bądź pływającego na jeziorze Drawsko w Siemczynie.
Wykonawca pozyskał już decyzje o warunkach zabudowy i o uwarunkowaniach
środowiskowych. Złożył operat wodno-prawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu, wystąpił z wnioskiem do RZGW Poznań o uzgodnienie
i wydanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.
7. Remont drogi w Prosinku.
Zakończone zostały prace związane z remontem drogi powiatowej przez m. Prosinko,
rozszerzonej o odcinek 100 mb drogi prowadzącej w kierunku Kuźnicy Drawskiej,
obejmującej nieruchomości zamieszkałe na tym odcinku.
Na remontowanej drodze położona została warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
zamknięta warstwą ze slarry-sil gr. 2 cm.
8. Remonty dróg wiejskich
W miesiącach wrzesień - październik 2013 r. wykonano remonty bieżące dróg
w m. Karsno, Czarne Małe, Łazice, Żelisławie, Niwka, Chmielewo (kol. Siemczyno), Łąka,
Miłkowo, Głęboczek.
Wszystkie remonty zostały wykonane przez Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic,
Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka.
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9. Remont drogi 171 Czaplinek – Barwice.
Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drawsko Pomorskie w drodze drugiego postępowania
przetargowego dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została firma „POL-DRÓG
Drawsko Pomorskie” S.A., na wykonanie remontu odcinka drogi o długości 210,00 mb
na trasie Sikory – Kuszewo.
Remont polegał będzie na sfrezowaniu istniejącego asfaltu oraz położeniu dywanika
asfaltowego o grubości 4 cm wraz z uregulowaniem poboczy.
Wartość prac zamyka się kwotą 226.448 zł, a termin wykonania ustalony został
do 25 listopada 2013 r.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 20.09.2013 r. została zawarta notarialna umowa warunkowa dotycząca sprzedaży
działki oznaczonej nr 4318/1 o pow. 8,9692 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory
– 155 400,00 zł brutto.
2. W dniu 27.09.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia działki nr 264
o pow. 0,1348 ha, położonej przy ul. Kasztanowej 15 w Czaplinku – 37 880,00 zł netto.
3. W dniu 03.10.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia działki nr 266/9
o pow. 0,10120 ha, położonej w obrębie Stare Drawsko – 5 691,06 zł netto.
4. W dniu 24.09.2013 r. odbył się trzeci 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 17 400,00 zł netto. Działka
została sprzedana za kwotę 20 200,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha, położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, Obr. 02, KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 70 700,00 zł netto.
Działka została sprzedana za kwotę 76 380,00 zł netto;
 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 48 900,00 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 140 300,00 zł
netto. Działka została sprzedana za kwotę 141 750,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 149/4 o pow. 0,3028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kołomąt, KW KO1D/00036141/8. Cena wywoławcza 8 800,00 zł netto. Działka
została sprzedana z kwotę 8 900,00zł netto.
5.W dniu 8.10.2013 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej numerem działki 394/1 o powierzchni 0,0849 ha, położonej w Czaplinku,
obręb ewidencyjny 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 34 300,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha, położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 80 175,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 9/27 o pow. 0,0672 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łazice,
miejscowość Karsno, zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni o pow. użytkowej
17,68 m2, KW KO1D/00013257/7. Działka nie została sprzedana.
6. Na dzień 07.11.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 31/5 o pow. 0,4038 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare
Gonne, KW KO1D/00020730/9;
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oznaczonej nr działki 31/2 o pow. 0,4224 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare
Gonne, KW KO1D/00020730/9;
 oznaczonej nr działki 105/1 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00035919/6;
 oznaczonej nr działki 44/6 o pow. 0,2000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Żerdno, KW KO1D/00029693/0.
7. Wydano:
- decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
działki nr 119 o pow. 0,0422 ha, położonej w obrębie 03 w Czaplinku przy
ul. Tartacznej 5b za kwotę – 2 676,50 zł netto po bonifikacie – rozłożona na raty;
- decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
działki nr 91 o pow. 0,0868 ha, położonej w obrębie 03 w Czaplinku przy
ul. Toruńskiej 5A za kwotę – 5 516,50 zł netto po bonifikacie – rozłożona na raty;
- 3 decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic działek:
 nr 45, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Wielkie;
 nr 77/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żelisławie;
 nr 50/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno;
- 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi:
 nr 112, położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka (podział na 2 działki);
 nr 149, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy (podział na 2 działki);
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających
na:
 budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 KV oraz demontaż
istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 KV na terenie działek ewid.
nr 421/2, 421/3 obręb Trzciniec oraz nr 195/2, 195/1, 196, 194/1, 192/2, 192/1, obręb
Machliny, budowie instalacji oświetlenia drogowego na terenie działek
ewidencyjnych nr 404, 403/1, 361/24, 191/1, 376/15, 362 obręb Głęboczek;
- 2 decyzje o warunkach zabudowy:
 dla działki nr ew. 2/3, części działki nr 22/82, części działki nr 317 oraz części działki
nr 22/84, obręb Broczyno, położonych w Miłkowie dla inwestycji polegającej na:
a) przebudowie, remoncie, modernizacji budynku gorzelni wraz z urządzeniami
i liniami technologicznymi procesów produkcji spożywczej oraz instalacji
do zagospodarowania surowców poprodukcyjnych z produkcji gorzelnianej oraz
produkcji rolniczej i hodowlanej umożliwiającej pozyskanie energii cieplnej
i elektrycznej;
b) budowie instalacji uzupełniającej - zespołu silosów do magazynowania surowca
na potrzeby gorzelni wraz z systemem suszenia oraz kubaturowym obiektem
magazynowym;
c) wydzieleniu z działki nr 317 obręb Broczyno nowej działki budowlanej;
 dla działki nr 3/4, obr. Łysinin dla inwestycji polegającej na budowie instalacji
zbiornikowej ze zbiornikami naziemnymi na gaz płynny propan-butan w ilości
3 baterii wraz z 2 parownikami LPG, przyłączami i instalacjami gazowymi.


W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego:
1. Wydano:
 16 zaświadczeń z mpzp i studium (w tym 1 dla około 172 działek dla naszej inwestycji
wodociąg Czaplinek – Broczyno);
 7 wypis z mpzp (w tym 1 dla około 110 działek dla naszej inwestycji wodociąg
Czaplinek – Broczyno);
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 6 wyrysów z mpzp (w tym 1 dla około 110 działek dla naszej inwestycji wodociąg
Czaplinek – Broczyno);
 2 postanowienia zatwierdzające wstępne projekty podziału działek nr 532/5 obr.
03 Czaplinek i nr 540 obr. 03 Czaplinek;
 postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia dot. stwierdzenia zgodności z mpzp
inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku letniskowego
na budynek mieszkalny w Głęboczku, czyli obrębie dla którego nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2. Przygotowane zostało i przesłane pismo do firmy Global w którym wyznaczono ostateczny
termin wykonania Gminnej ewidencji zabytków.
3. W dniu 8 października 2013 r. odbyło się DRUGIE posiedzenie Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie opiniowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach
ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt. Członkowie komisji uznali,
iż uwagi wniesione przez Komisje wcześniej nie zostały przez Projektanta uwzględnione
w związku z czym wszystkie wcześniej wyrażone uwagi zostały podtrzymane. Komisja
zaopiniowała przedstawiony projekt planu negatywnie.
4. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na dzierżawę dwóch części działki nr 459 obr.
Piaseczno – przetarg odbędzie się 5 listopada 2013 r.
5. Przygotowano 17 umów w tym:
 9 na najem sal wiejskich;
 8 na dzierżawę gruntów rolnych.
W zakresie podatków:
1. Wydano 44 zaświadczeń w tym 37 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 7 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 457 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym,
leśnym i środków transportowych na łączną kwotę 138 651,00 zł.
3. Sporządzono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 17 347,00 zł i przesłano je do Urzędu
Skarbowego.
4. Rozliczono sołtysów z tytułu zainkasowanej III raty podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego oraz naliczono prowizję z tego tytułu w łącznej kwocie 8 332,00 zł.
5. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej i targowej za miesiąc wrzesień oraz naliczono
prowizję w tym zakresie. Z tytułu opłaty targowej zainkasowano kwotę 1 182,00 zł,
a z tytułu opłaty miejscowej 882,00 zł.
6. Odprowadzono 2% podatku rolnego z tytułu III raty do Izby Rolniczych w kwocie
3 467,52 zł.
7. Sporządzono sprawozdanie z nie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
i rybołówstwie za miesiąc sierpień i wrzesień 2013 r.
8. Przygotowano dane do sporządzenia sprawozdań z realizacji dochodów podatkowych
za III kwartał 2013 r.
9. Odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
i od środków transportowych na okres jednego roku z uwagi na brak uprawnień
burmistrza do stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości.
10. Przyjęto wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości do marca
2014 roku.
11. Ze względu na ważny interes strony umorzono zaległość z tytułu podatku
od nieruchomości w kwocie 2 417,00 zł wraz z odsetkami.

6

12. Sporządzono i przekazano wniosek o udzielenie dotacji na zwrot producentom rolnym
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej .
13. Po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym uchylono ostateczne decyzje ustalające
wysokości podatku od nieruchomości za lata 2012 – 2013 i określono wysokość nadpłaty
w tym zakresie w łącznej kwocie 476,00 zł.
14. Ustalono wysokość podatku rolnego za lata 2008 – 2013 w wysokości 1 869,00 zł.
15. Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
za 2013 rok i zmiany podatku rolnego za 2013 rok.
16. Zarządzono przeprowadzenie oględzin nieruchomości w miejscowości Miłkowo w toku
prowadzonego postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości łącznego
zobowiązania pieniężnego za 2013 rok.
17. Wydano decyzję ustalającą łączne zobowiązanie pieniężne za lata 2012 – 2013
w wysokości 914,00 zł od której strona złożyła odwołanie.
18. Wydano postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w wysokości 2 000,00 zł
za bezzasadne odmówienie złożenia wyjaśnień w toku prowadzonego postępowania
w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2013.
19. Przeliczono stawki podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2014 oraz przygotowano
projekty uchwał w tym zakresie.
20. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień
w podatku od nieruchomości.
W zakresie oświaty:
1. W dniu 16 października 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się uroczyste
wręczenie Nagród Burmistrza Czaplinka dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W bieżącym roku za sukcesy w nauczaniu, pracę dydaktyczną, skuteczne
promowanie Czaplinka i regionu oraz borykanie się z codziennymi problemami szkół
zostali nagrodzeni:
nauczyciele szkół czaplineckich: P. Jolanta Skonieczna – Dyrektor Gimnazjum
w Czaplinku, P. Aleksander Fudała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
P. Izabela Małkowska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Czaplinku, P. Lidia
Kucharska – nauczyciel pedagog w Szkole Podstawowej w Czaplinku oraz P. Marzena
Ślozowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broczynie.
2. Piątek 11 października 2013 roku dla wszystkich pierwszoklasistów był dniem
szczególnym, bo dniem ich ślubowania. W szkołach podstawowych zarówno w Czaplinku
jak i Broczynie odbyły się specjalne apele poprzedzone programem artystycznym,
na którym starsi uczniowie witali w gronie braci uczniowskiej swoich młodszych kolegów.
W tym roku szkolnym w sumie ślubowało 113 uczniów klas pierwszych, w tym 20
sześciolatków ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
W apelu uczestniczyłem wraz z Zastępcą Burmistrza. Uroczystości w szkołach były okazją
do złożenia życzeń dla pracowników szkół z okazji przypadającego na dzień
14 października Dnia Edukacji Narodowej.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,
uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka
szkolna”. Program dotyczył dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów.
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W 2013 roku dotacja celowa dla Gminy na dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów wynosiła 62.447,00 złotych. Z pomocy skorzystało 21 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, 12 uczniów Gimnazjum w Czaplinku, 20 uczniów Szkoły
Podstawowej w Broczynie, oraz 94 uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku, którzy
spełnili kryteria określone w rozporządzeniu.
W zakresie gospodarki komunalnej:
W miesiącu październiku 2013r. zakończono prace przy wykonywaniu brakującej części
ogrodzenia cmentarza w m. Machliny o długości 250mb. W/w prace wykonali w całości
pracownicy interwencyjni.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 24 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew z zadrzewień.
2. Wydano 27 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plan finansowo-rzeczowy sołectwa Prosino i Prosinko.
4. W dniu 4 października 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Rzepowie uczestniczyłem
w spotkanie z sołtysami. Podczas spotkania sołtysów zapoznano z wytycznymi do budżetu
na 2014r., przedstawiono inwentaryzację obiektów sportowych w poszczególnych
sołectwach, poinformowano o wykorzystanych środkach sołeckich. Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Czaplinku omówił funkcjonowanie nowej ustawy śmieciowej.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W dniach 26-29 września br. 20 osobowa grupa uczniów czaplineckiego gimnazjum
uczestniczyła w wyjeździe do Niemieckiego miast partnerskiego Grimmem. Projekt
dofinansowany jest z Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
2. W dniach 2-6.10.2013 r. odbyła się w naszym mieście polsko-niemiecka wymiana
młodzieży, w której udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Liceum
Ogólnokształcącego i Technikum oraz uczniowie z zaprzyjaźnionego Centrum
Młodzieżowego Stadtjugendpflege z Bad Schwartau.
3. W listopadzie planowany jest przyjazd przedstawicieli miasta Marlow, którzy od kilku lat
wpierają podopiecznych MOPS dostarczając dary rzeczowe. Na listopad zaplanowano
również przyjazd przedstawicieli Kościoła Ewangelickiego z Grimmen, którzy dostarczą
również dary rzeczowe dla podopiecznych Stowarzyszenia KIWANIS.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza, który przypada 1 października przesłano
gratulacje i życzenia lekarzom pracującym na terenie naszej gminy. Natomiast z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych życzenia przesłano do organizacji
pozarządowych skupiających osoby starsze.
2. 13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego, z tej okazji wraz
z Zastępcą Burmistrza złożyliśmy Ratownikom Medycznym pracującym w naszym
regionie serdeczne gratulacje.
3. W dniu 17 października z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego spotkałem się z grupą
ratowniczą RESCUE ZDR Team, prowadzoną przez ratownika medycznego Jarosława
Tarnowskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. Grupa
zaprezentowała pokaz ratownictwa medycznego.
4. Gmina Czaplinek nawiązała współpracę z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek
Macierzystych w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz promocji, popularyzacji
i organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
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Od 21 października 2013 r. potencjalni dawcy szpiku mogą bezpłatnie zarejestrować się
w centralnej bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych przychodząc
do czaplineckiego Ratusza. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza z danymi
osobowymi i pobrania wymazu ze śliny z wewnętrznej strony policzka, potrzebnej
do określenia antygenów HLA.
W zakresie projektów:
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Czaplinek uzyskała
dofinansowanie dla projektów, których realizację zakłada się na rok 2014.
1. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina zakłada realizację dwóch projektów
dotyczących budowy placów zabaw. Na realizację projektu pn. „Budowa placów zabaw
w Żerdnie, Niwce i Trzcińcu na terenie Gminy Czaplinek”, Gmina otrzymała
dofinansowanie w kwocie 95 427,00 zł, przy całkowitej wartości projektu 146 342,10 zł.
Na realizację projektu „Budowa placu zabaw w Broczynie” dofinansowanie wynosi
32 525,00 zł, przy całkowitej wartości projektu 49 824,26 zł. Zakończenie realizacji
projektów zaplanowano na wrzesień 2014 r.
2. W zakresie małych projektów w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW 2007-2013 przewiduje się realizację dwóch projektów pn.
„Wydanie materiałów promocyjnych promujących walory przyrodnicze i kulturowe
gminy Czaplinek” oraz „Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku”.
Wartość dofinansowania dla powyższych projektów wynosi 87 992,80 zł, co stanowi 80%
kosztów kwalifikowalnych przy całkowitej wartości projektów 126 053,27 zł.
3. Gmina Czaplinek złożyła także wnioski na realizację operacji współfinansowanych przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Do VII naboru wniosków
złożono dwa projekty: „Budowa zielonej siłowni na Osiedlu Wieszczów w Czaplinku”
oraz „Podniesienie atrakcyjności jeziora Drawsko poprzez zagospodarowanie
kąpieliska przy ul. Drahimskiej w Czaplinku”. Wartość obu projektów wynosi
175 517,62 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 137 669,10, co stanowi 85 %
kosztów kwalifikowalnych obu przedsięwzięć.
4. W piątek 18 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks
do umowy dla zadania: „Budowa zielonej siłowni nad jeziorem Drawsko w Czaplinku”,
pozwalający na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji. W ramach zaoszczędzonych
środków finansowych, powstałych w toku realizacji projektu, zostaną zamontowane
dodatkowe urządzenia do ćwiczeń tj.: zestaw orbitrek + biegacz, wioślarz + prasa nożna,
wahadło + twister oraz koła Tai Chi - duże i małe. Urządzenia zostaną zamontowane
do końca listopada br. przez firmę STARMAX Marek Starczewski z Gdańska. Zadanie
współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Do tej pory w ramach projektu na działce 406/6 w Czaplinku zamontowano 6 zestawów
urządzeń: 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.
W ramach projektu przeprowadzono także działania promocyjne promujące obszar LSROR
oraz LGR „Partnerstwo Drawy” podczas „Święta Wody i Ryby”.
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Wartość całkowita projektu wyniosła 89 274,69 zł przy dofinansowaniu 85% kosztów
kwalifikowalnych zadania.
5. Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy skateparku w Czaplinku przy ul. Leśników na działce nr 10/4. Dokumentację
wykonała Pracownia Projektów MODUS Mirosław Macioszek z Krakowa. W dniu
3 października br. Gmina Czaplinek uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę skateparku
wraz z oświetleniem, chodnikami i elementami małej architektury.
W zakresie turystki:
1. Przygotowano materiał dotyczący posumowania przebiegu sezonu turystycznego
w 2013 r..
2. Trwają pracę nad zabezpieczeniem infrastruktury turystycznej przed zimą.
W zakresie kultury:
1. 4 października 2013 r. odbył się w Czaplineckim Ośrodku Kultury koncert zespołu „Cisza
Jak Ta”.
2. W dniu 29.09.2013 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się już po raz 6. Wojewódzki
Przegląd Plastyków Nieprofesjonalnych. Gminę Czaplinek i Powiat Drawski
reprezentowali z Czaplinka:
 Genowefa Polak, Czaplinek – komplet szkła dekoracyjnego „Magnolia” (1szt. patera,
1szt. salaterka, 1szt. świecznik) - technika: decoupage. 1szt.;
 Marta Hnatowska, Czaplinek – 3 szt. rysunków: „Koń”(kredka pastela), „Piękno tkwi
w szczegółach” ,”Dotyk”;
 Helena Brożek, Czaplinek – 3 szt. prac haftu krzyżykowego: „Pomnik Jana Pawła II”,
„Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie”, „Calla Lily”;
 Irena Klas, Czaplinek – tkanina artystyczna, tkana na krosnach poziomych: 3szt.
bieżników, 3 szt. toreb z 3szt. etui, 2 szt. pasiaków;
 Krystyna Wenelska, Czaplinek – ceramika: „Grupa Trzech Dzbanów” (3szt. dzbanów
z gliny kamionkowej, szkliwione ręcznie);
 Magdalena Mokrogulska, Czaplinek – komplet biżuterii (naszyjnik 1szt. + para
kolczyków), 1 szt. szkła dekoracyjnego - decoupage „Butelka na nalewkę”;
 Joanna Szafarz, Czaplinek – 3 szt. rysunków w ołówku: „Moim ludzkim prawem
błądzić”, „Dlaczego ludzie tak bardzo boją się starości”, „Pamiętaj, każde stworzenie
ma uczucia”.
3. W dniu 19-20.10.2013 r. w Czaplineckim Ośrodku Kultury w Czaplinku odbył się
XXX Jubileuszowy Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Jana Chryzostoma
Paska, XV Edycja Ogólnopolska. Do Czaplineckiego Ośrodka Kultury zjechali
uczestnicy z różnych środowisk, chętni do prezentowania swojego talentu i ogromu pracy
włożonej w przygotowanie się do Turnieju. Tytuł Laureata w kategorii recytacji
młodzieży przyznano Klaudii Hanusewicz z III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
Adrianowi Manowskiemu z Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Wiktorowi Dworzakowi
z Gimnazjum w Czaplinku oraz Nikodemowi Dąbrowskiemu z Centrum Kultury 105
w Koszalinie. Wyróżnienie przyznano Annie Patalan z Gimnazjum w Czaplinku.
Tytuł Laureata w kategorii recytacji dorosłych przyznano Paulinie Sobczak
z Warszawy, Idze Stęplewskiej z Centrum Kultury 105 w Koszalinie, natomiast
wyróżnienie przyznano Jolancie Mazur z Czaplinka. Tytuł Laureata w kategorii poezji
śpiewanej młodzieży przyznano Dominice Łuczyszyn z Gimnazjum w Czaplinku.
Laureatom i wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody. W ten uroczysty sposób
zakończyliśmy zmagania XXX Jubileuszowego Turnieju Recytatorskiego i Poezji
Śpiewanej im. Jana Paska, XV Edycja Ogólnopolska.
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W okresie od 9 - 23 października br. przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.) działającymi na terenie gminy Czaplinek w sprawie projektu Programu
współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014. W wyniku konsultacji do programu nie
wniesiono uwag.
2. W okresie od 9 października br. do 23 października br. przeprowadzone zostały konsultacje
z mieszkańcami Gminy Czaplinek w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy
Czaplinek w ramach inicjatyw lokalnych.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 21 września 2013 r. wraz z Księdzem Proboszczem Mirosławem Kurkiewiczem
i Sekretarzem Gminy Czaplinek, Katarzyną Szlońską odwiedziliśmy niemieckie
miasteczko Joachimsthal. Głównym celem wizyty było spotkanie z przedstawicielami
miasta i parafii na temat rewitalizacji kościołów. Obydwa kościoły i w Joachimsthal
i w Czaplinku projektował jeden z najwybitniejszych twórców okresu neoklasycyzmu –
niemiecki architekt i malarz Karl Fridrich Schinkel. Podczas roboczego spotkania
omówione zostały plany związane z przygotowaniem projektu na rewitalizację kościołów
i pozyskaniem na ten cel zewnętrznego dofinansowania. Do czasu uruchomienia nowych
programów UE na lata 2014-2020, obydwie strony przygotowywać będą dokumenty
niezbędne do wspólnego aplikowania o środki unijne. Natomiast Zastępca Burmistrza
uczestniczył w Dożynkach na Ludową Nutę w Broczynie.
2. W dniu 23 września br. uczestniczyłem w Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Drawskiego. Głównymi tematami konwentu były między innymi zadania
inwestycyjne na rok 2014, omówienie projektu „Dialog obywatelski Powiatu
Drawskiego” przez Dyrektora Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie dr inż.
Zbigniewa Zychowicza, oraz uroczyste podpisanie Strategii Rozwoju Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego w Powiecie Drawskim.
3. W dniu 25 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, które
odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie.
4. W dniu 27 września br. uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Nowych Ogrodów
Hortulus w Dobrzycy, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył w obchodach święta
1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
5. W dniu 3 października br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Karlinie, w sprawie inwestycji w 2014 r..
6. W dniu 9 października br. uczestniczyłem w Inauguracji Roku Akademickiego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, natomiast Zastępca Burmistrza
uczestniczył wraz z Podinspektorem ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych
i obrony cywilnej w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Głównym tematem posiedzenia były zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem
dekontaminacji wstępnej – masowej, oraz wprowadzenie do ćwiczeń jednostek KSRG
z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego pod kryptonimem „CHEMIK 2013”.
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7. W dniu 10 października br. Zastępca Burmistrza Czaplinka wraz z Kierownikiem
Referatu Spraw Obywatelskich uczestniczył w obchodach 90 urodzin Stanisława Kapusty
z Czaplinka. Dostojnemu Jubilatowi złożono najserdeczniejsze życzenia.
8. W dniu 11 października br. uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, natomiast Zastępca
Burmistrza uczestniczył w Szkole Podstawowej w Broczynie.
9. 14 października br. uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku oraz Szkole Podstawowej w Czaplinku, Zastępca
Burmistrza uczestniczył w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku.
10. W dniu 18 października br. spotkałem się z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych
na drodze krajowej nr 20 w obrębie Gminy Czaplinek.
11. W dniu 23 października br. uczestniczyłem z Skarbnikiem Gminy w spotkaniu, podczas
którego omówiono zmiany dot. dotacji przyznawanej gminom na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej w 2014 r.. Spotkanie odbyło się Delegaturze
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.
Sekretarz Gminy uczestniczyła w spotkaniu nt. opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Czaplinek na lata 2014-2020, które odbyło się w Drawsku Pom. Natomiast Zastępca
Burmistrza uczestniczył w uroczystościach Dnia Administracji Wojskowej, które odbyły
się w Szczecinie.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 49 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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