INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 24 stycznia 2014 r. do 20 lutego 2014
w okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 8 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2014 r.
2. w sprawie niewykorzystania prawa pierwokupu działki nr 310 o pow. 0,1830 ha,
położonej w obrębie 02 w Czaplinku przy u. Brzozowej 7.
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy – 2 zarządzenia ( 14
działek – grunty rolne, 3 działki – działalność gospodarcza, 2 działki – ogród
przydomowy ).
4. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 44/2013 z dnia 6 czerwca
2013 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
( dotyczy części działki nr 17/12 – Amfiteatr + scena ) .
5. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( przeznaczenie
w mpzp – 2 działki – teren usług, teren usług turystyki, 4 działki teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 działka brak planu )
6. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/U/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
zasad przydziału i zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
7. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Czaplinku.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.
Wykonane zostały już prace związane z ułożeniem sieci przesyłowej PE 90 od budynku nr 23
przy ul. Dworcowej do ul. Pławieńskiej wraz z odcinkiem tej ulicy. Wybudowana sieć została
uzbrojona w zestawy hydrantowe – 8 szt. Wykonawca zakończył także wykonywanie
przyłączy wodociągowych do budynków oraz dokonał przełączenia w budynkach z sieci
projektowanej na sieć istniejącą, z wyjątkiem budynku stacji, gdzie przełączenie leży w gestii
PKP. Uzgodniono z PKP zasady dokonywania przełączeń w budynkach i rozliczenia umów
z odbiorcami wody z dotychczasowego ujęcia.
Przeprowadzono próby szczelności sieci ze skutkiem pozytywnym, jak również przebadano
wodę z wynikiem pozytywnym.
Zmieniono źródło zasilania w wodę odbiorców
w ul. Dworcowej z sieci wybudowanej, zasilanej z ujęcia miejskiego przy ul. Ceglanej.
Dokonano częściowego odbioru robót i zapłacono fakturę przejściową na kwotę 117.342,-zł.
brutto. Dokonano korekty projektu budowlanego z tytułu nielicznych zmian tras przyłączy
wodociągowych i po złożeniu wniosku na Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych
w Drawsku Pom. dokonano uzgodnienia przygotowanych zmian korekt projektu
budowlanego. Po przyjęciu operatu powykonawczego do zasobów geodezyjnych Starostwa
Powiatowego zadanie zostanie odebrane od wykonawcy, zgodnie z procedurą wynikającą
z prawa budowlanego.
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, przyłącza wodociągowe w pełnym zakresie oraz prace
budowlano-montażowe na terenie ujęcia i stacji w m. Prosinko, gdzie zamontowany został
zbiornik retencyjny o poj. 50 m3. Uruchomiona została wybudowana sieć wodociągowa
zasilana z ujęcia i stacji w m. Stare Drawsko, z której korzysta Kuźnica Drawska, Prosinko
z koloniami i Prosino.
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Zaprojektowane przyłącza i miejsca przełączenia w budynkach sieci projektowanej z siecią
istniejącą w kilku przypadkach wymagają zmiany, innego rozwiązania przełączenia, z uwagi
na zaistniałe zmiany w budynkach, już po wykonaniu projektu budowlanego.
Taki stan rzeczy wymaga zmiany projektu budowlanego oraz jego uzgodnienia w ZUDP
w Drawsku Pom. Czynności z tym związane są w trakcie przygotowywania. W zaistniałych
sytuacjach dodatkowo zakupiono i zamontowano 29 kpl. studni wodomierzowych,
rozwiązując tym samym problemy przełączenia występujące w 29 budynkach.
Wykonywane są również prace poprawkowe dotyczące przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego w terenach nieutwardzonych oraz utwardzonych z kamienia polnego. Zakres
tych prac jest w fazie końcowej, jednakże dotychczasowe efekty nie zawsze spełniają warunki
określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakończone zostały prace budowlano-montażowe w zakresie robót budowlanych, sanitarnych
i elektrycznych związanych z modernizacją ujęcia i stacji w m. Prosinko na pompownię wody
podnoszącej ciśnienie wody dla m. Kluczewo. Trwają prace związane z przygotowaniem
rozwiązania technicznego i wykonania systemu automatyki, gdyż projekt budowlany nie
zawierał treści projektu wykonawczego w zakresie automatyki, ponadto zestaw pompowy
zamówiony przez Wykonawcę typu Grundfos, którego cechuje wysoki poziom jakościowy
i parametrów techniczno - użytkowych, wymaga innego rozwiązania komunikacji procesów
AKPiA, niż wynikało to z rozwiązania projektowego dla zestawu pompowego opartego na
pompach typu LFP Leszno.
3. 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.
Zakończenie projektu może nastąpić po uzyskaniu prawomocnej decyzji inwestycji celu
publicznego, co przy inwestycji liniowej wymaga szczególnej staranności, ważne są tu
uzgodnienia z właścicielami terenu, które stanowią coraz większy problem. W kilku
przypadkach występuje nieuregulowany stan prawny, brak przeprowadzonych postępowań
spadkowych, co wymaga innych rozwiązań trasy sieci kanalizacyjnej w obrębie m. Broczyno.
Uzgodniono trasę sieci przesyłowej kanalizacji tłocznej w obrębie m. Broczyni, jednakże
ustalona nowa trasa zwiera działki, które uprzednio nie były uwzględnione w decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych, wobec czego zachodzi potrzeba przeprowadzenia
procesu postępowania administracyjnego w celu uzyskania nowej decyzji środowiskowej.
Taki stan rzeczy wstrzymuje procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem decyzji
inwestycji celu publicznego.
Na wniosek Wykonawcy Gmina, biorąc pod uwagę względy formalno - prawne oraz
charakter projektu związany z inwestycją liniową, wydłużyła termin wykonania prac
projektowych do 31.03.2014 r., który z uwagi na nowe okoliczności, o których mowa
powyżej, jest terminem nierealnym.
4. Budowa pomostu nad jez. Drawskim w m. Siemczyno.
Projektant w dniu 29.11.2013 r. przekazał Zamawiającemu komplet projektu budowlanego
wraz z załącznikami, tj. kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych. Uzyskał też decyzję pozwolenia wodno-prawnego
oraz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od RZGW Poznań. Gmina
Czaplinek podpisała umowę użytkowania na dzierżawienie gruntów pokrytych wodami.
W dniu 03.01.2014 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pom., a w dniu 10.02.2014 r. uzyskano stosowne pozwolenie.
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Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, które doprowadziło do wyboru
wykonawcy robót, którym została firma „MAT-BUD” Michał Piechowiak z Przytocznej za
kwotę 83.640 zł. brutto, z terminem realizacji do 31.05.2014 r. W przetargu wzięło udział 5
firm z rozpiętością cenową ofert od 83.640 zł. do 238.000 zł.
Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi
objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 58.000 zł.
5. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzepowo.
Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Gminie Czaplinek została przyznana dotacja na
realizację inwestycji pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości
Rzepowo”. Przyznane dofinansowanie wynosi 522 549,00 zł, natomiast koszt całkowity
inwestycji według kosztorysu inwestorskiego jest oszacowany na kwotę 856 981,01 zł.
Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W dniu 20.12.2013 r. Gmina
podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Marszałkiem Województwa.
Inwestycja zostanie zrealizowana w 2014 roku. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa
istniejącego ujęcia wody oraz instalacji technologicznych w istniejącym budynku stacji
uzdatniania wody, jak również remont samego budynku stacji. Celem inwestycji jest
zapewnienie dostarczenia do sieci wodociągowej wody w odpowiedniej ilości i pod
odpowiednim ciśnieniem oraz uzdatnienie jej do parametrów spełniających wymogi jakim
powinna odpowiadać woda do picia. Ze zmodernizowanego ujęcia wody w Rzepowie będą
docelowo zasilane w wodę miejscowości Rzepowo, Piaseczno i Głęboczek.
Przygotowany został również wniosek o dofinansowanie zadania dot. budowy sieci
wodociągowej z m. Rzepowo do m. Piaseczno, który w terminie do 24.01.2014 r. został
złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
6. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.
Stare Drawsko.
Zakończony został proces wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie
modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej. Wykonawcą projektu budowlanego została firma
„Eko- Projekt” Magdalena Budzisz z Koszalina za kwotę 57.687 zł. brutto, z terminem
wykonania do 31.10.2014 r.
Zakres prac projektowych obejmował będzie:
• modernizację układu technologicznego stacji, przewidując pełną automatykę
procesów technologicznych, trzystopniowe pompowanie wody i dwustopniową
filtrację z wykorzystaniem istniejącego zestawu pompowego, zbiornik kontaktowy i
retencyjny,
• modernizację ujęcia wody, w tym wymiany obudów studni głębinowych na naziemne,
wymianę pomp wraz z rurociągami tłocznymi i wymianę rurociągów i kabli
energetycznych od studni do budynku stacji,
• remont budynku stacji z wymianą konstrukcji dachowej, nowym pokryciem,
termomodernizacją budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyprawą
elewacyjną, wymianą okładzin ściennych i podłogowych wewnątrz budynku,
wymianą instalacji elektrycznych zalicznikowych,
• pełne oprogramowanie planowanych procesów technologicznych na terenie ujęcia i
stacji z wyprowadzeniem sygnałów na zewnątrz do stanowiska operatorskiego na
terenie oczyszczalni ścieków w Czaplinku,
• wyposażenie stacji w agregat prądotwórczy stały z automatycznym rozruchem,
• modernizacją systemu oczyszczenia i odprowadzenia wód popłucznych,
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•
•
•

instalację alarmową obejmującą wnętrze budynku oraz włazy obudów studni
głębinowych,
wykonanie nowego operatu wodno-prawnego na zwiększony pobór wody i
odprowadzenia wód popłucznych,
wymianę ogrodzenia zewnętrznego na ogrodzenie panelowe.

7. Przebudowa chodnika w ul. Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej do
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Podpisano porozumienie z ZZDW – Rejon Drawsko Pom. dot. realizacji zadania w 2014 r.
z udziałem współfinansowania jego przez Gminę w kwocie 75.000 zł.
8. Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej.
Przekazano na piśmie stanowisko Gminy o wysokości współfinansowania tego zadania
w kwocie 80.000 zł. w 2014 r. i podpisano z ZZDW – Rejon Drawsko Pom. porozumienie
o realizacji przedsięwzięcia.
ZZDW Koszalin wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa o zatwierdzenie listy zadań
inwestycyjno-remontowych na drogach wojewódzkich w 2014 r., która zawiera zadanie
przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej. Gmina wystąpiła także z wnioskiem do zarządcy
drogi o korektę projektu budowlanego przebudowy ul. Polnej w obrębie byłego budynku
Polna 2 tak, by pas drogowy na odcinku ok. 30 mb został poszerzony o pas terenu zielonego
i chodnika, nawiązując tym samym do parametrów technicznych elementów pasa drogowego
na pozostałym odcinku drogi. Wniosek Gminy uzyskał akceptację ze strony zarządcy drogi,
prace związane ze zmianą projektu budowlanego zostały podjęte. Zarządca drogi
przygotowuje dokumentację przetargową na dalszy odcinek przebudowy ul. Polnej od ul.
Lipowej do skrzyżowania przy Gimnazjum w Czaplinku.
9. Przebudowa drogi w ul. Leśników od ul. Rzeźnickiej do ul. Bema.
Przekazano do Starostwa 1 kpl. dokumentacji projektowej celem przygotowania zadania do
realizacji pod względem formalno-prawnym i przetargowym.
Zlecono dla geodety wytyczenie odcinka drogi zgodnie z projektem, na długości budynków
przy ul. Leśników 22 i 24, celem uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową Leśników
warunków przejęcia części ich działki na potrzeby wykonania drogi i chodnika. Pas drogowy
na tym odcinku drogi w ul. Leśników jest wąski i nie pozwala zmieścić się z projektowanymi
elementami składowymi drogi. Zadanie po stronie Starostwa Powiatowego jeszcze nie
znajduje się w budżecie, jednakże po decyzjach Urzędu Marszałkowskiego odnośnie
dofinansowania innych zadań powiatowych z RPO WZ, które nie wszystkie uzyskają
dofinansowanie, Starosta Drawski przewiduje dofinansowanie tego zadania po uzyskaniu
pozytywnych decyzji ze strony Zarządu i Rady Powiatu.
10. Przebudowa drogi w m. Psie Głowy.
Przekazano pismo do Starostwa ze stanowiskiem partycypacji w kosztach tego zadania
ze strony Gminy w kwocie 150.000 zł. oraz oczekiwaniem Gminy, by zadanie to zostało tak
przeprowadzone, by zostało zakończone do 30.06.2014 r. Starostwo nie posiada formalnej
decyzji o dofinansowaniu tego zadania ze środków określonych w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Po uzyskaniu dofinansowania Zarząd Dróg Powiatowych
przystąpi do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót.
11. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatoki postojowej.
Zlecono wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych rozszerzonego
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odcinka przebudowy ul. Mickiewicza. Uzgodniono również warunki wykonania projektu
budowlanego na rozszerzony zakres robót z tym samym projektantem, który wykonał projekt
na odcinek od ul. Pławieńskiej do ul. Staszica.
12. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. J.Ch. Paska w Czaplinku.
W dniu 20.02.2014r. Gmina Czaplinek ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór
wykonawcy robót, związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J.CH. Paska.
Termin zbierania ofert ustalono na dzień 10.03.2014 r. a termin wykonania zadania do
30.06.br.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę kanalizacji PCV fi 250 na odcinku 130 mb,
kanalizacji PCV fi 100 na odcinku 28 mb i kanalizacji PCV fi 160 (przyłącza) na odcinku
19,5 mb.
13. Realizacja projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na
terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”
Gmina Czaplinek jest jednym z partnerów w projekcie, którego liderem jest Związek Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”,
który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Przyznane dofinansowanie do całego projektu wynosi
27.120.919,78 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Ponadto WFOŚiGW
w Szczecinie udzieli dofinansowania w wysokości do 10% kosztów kwalifikowalnych.
Gmina Czaplinek uczestniczy w projekcie ZMiGDP z zadaniem pn. „Rekultywacja
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niwka, gmina Czaplinek”,
które zostało zrealizowane 2012 roku.
W pierwszej kolejności do dnia 15.01.2014 r. przygotowany został przez ZMiGDP wniosek
o refundację poniesionych w latach poprzednich kosztów, w tym dotyczących składowiska
w m. Niwka. Po pozytywnej akceptacji tego wniosku Gmina Czaplinek otrzyma ok. 290.000
zł zwrotu poniesionych w 2012 r. kosztów.
Kolejnym etapem realizacji projektu, który dotyczy Gminy Czaplinek, będzie wybudowanie
ścieżki edukacyjnej w obrębie zrekultywowanego składowiska w m. Niwka, co stanowi
wymóg formalny uczestnictwa w projekcie dofinansowanym w ramach PO IiŚ. Szacunkowy
koszt tej ścieżki edukacyjnej wynosi 150.000 zł, z czego 95% będzie stanowiła dotacja ze
źródeł zewnętrznych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 18.02.2014 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 17/4 o pow. 0,8152 ha, położonej w Czaplinku, obr 08.
KW KO1D/00024072/6. Cena wywoławcza 200 000,00 netto
 Działka nie została sprzedana
 oznaczonej nr działki 17/5 o pow. 0,5159 ha, położonej w Czaplinku, obr 08. KW
KO1D/00024072/6. Cena wywoławcza 127 000,00 netto
 Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 272/1 o pow. 0,2321 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, KW KO1D/00009870/9.Cena wywoławcza 63 000,00 zł netto
 Działka nie została sprzedana.
2. Na dzień 04.03.2014 r. ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
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oznaczonej nr działki 71/5 o pow. 0,0111 ha, położonej przy ul. Parkowej
w Czaplinku, obr 02 zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 21,20 m2. KW
KO1D/00014408/8. Cena wywoławcza 7 200,00 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 52 000,00 zł netto
 znaczonej nr działki 227 o pow. 0,3570 ha, położonej przy ul. Lipowej 33
w Czaplinku, obr 02 KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 91 200,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 79/8 o pow. 0,1283 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KO1D/00010041/9.Cena wywoławcza 21 600,00 zł netto
Na dzień 25.03.2014 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 17/6 o pow. 1,3374 ha, położonej w Czaplinku, obr 08. KW
KO1D/00024072/6 Cena wywoławcza 307 000,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 238 o pow. 0,5916 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny. KW KO1D/00029619/8. Cena wywoławcza 63 000,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 12/9 o pow. 0,0847 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni o pow. użytkowej budynku
24,5 m2. KW KO1D/00014276/3.Cena wywoławcza 39 000,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 12/7 o pow. 0,0490 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo. KW KO1D/00014276/3 Cena wywoławcza 11 000,00 zł netto
W dniu 29.01.2014 r. został podpisany akt notarialny dotyczący sprzedaży działki 532/19
o pow. 0,2186 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym o3 w Czaplinku – 57 070,00 zł
netto.
W dniu 29.01.2014 r. został podpisany akt notarialny dotyczący darowizny na rzecz
Gminy Czaplinek działki 1/3 o pow. 0,1771 ha położonej w obr. 08 w Czaplinku.
W dniu 06.02.2014 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące:
• sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Drahimska 4/5 w Czaplinku – 9 244,00 zł
netto,
• sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szczecineckiej 8/7 w Czaplinku – 6 812,30 zł
netto
Wydano:
• decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie linii kablowych podziemnych SN-15 Kv, Nn-0,4 kV (w I etapie) oraz
stacji transformatorowej słupowej z transformatorem o mocy 63 KVA., ustawieniu
złącz kablowych 0,4 KV z pomiarami en. elektrycznej na terenie działek ewid. nr
59/1, 59/4, 182, 2/1, 177/14, 177/24, 14/2, 13/4, obręb Żelisławie,
• decyzję o rozgraniczeniu zatwierdzającą prawny przebieg granic działki oznaczonej nr
109/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żelisławie.


3.

4.

5.
6.

7.

W zakresie podatków:
1. Wydano 20 zaświadczeń w tym 7 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 13 o nie zaleganiu w podatkach, a także odmówiono wydania zaświadczenia
o żądanej treści.
2. Przekazano do urzędu skarbowego 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 37 280,20 zł.
3. Przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na indywidualną
interpretację przepisów prawa podatkowego wraz z ustosunkowaniem się do
podniesionych zarzutów.
4. Przyjęto deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych
na 2014 rok. Po zweryfikowaniu poprawności zadeklarowanych przedmiotów do
opodatkowania dokonano przypisu na 2014 rok, a w sprawach budzących wątpliwość
wezwano do udzielenia wyjaśnień.
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5. Sporządzono sprawozdania z realizacji podatków i opłat lokalnych za 2013 rok oraz
dokonano zamknięcia roku podatkowego.
6. Przyjęto wniosek o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej
z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika.
7. Na wniosek podatnika wznowiono postępowanie podatkowe dot. ustalenia wysokości
podatku od nieruchomości za lata 2010 - 2013.
8. Dokonano corocznego wymiaru zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych na 2014
rok, które obecnie są doręczne podatnikom.
9. Obecnie przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do działalności rolniczej
W zakresie współpraca zagraniczna
1. Gmina Czaplinek zadeklarowała udział we wspólnym projekcie kulturalnym
z niemieckim miastem partnerskim Grimem. W ramach projektu trzech artystów z naszej
gminy wystawi swoje prace na specjalnie do tego celu przygotowanym stoisku
wystawienniczym w Grimmen oraz przeprowadzą warsztaty tematyczne dla mieszkańców
Grimmen. Swoje prace prezentować będzie Helena Brożek, Edward Szatkowski
i Krystyna Wenelska. Projekt będzie realizowany w maju 2014 r.

W zakresie ochrona zdrowia
1. Od 3 lutego br. mężczyźni w wieku powyżej 50 roku życia mogą skorzystać
z bezpłatnych badań prostaty poprzez badanie poziomu PSA we krwi. Planuje się
przebadania 200 osób.
2. W dniu 8 lutego br., z okazji Światowego Dnia Chorych na Padaczkę odbył się marsz
Nordic Walking po terenie naszej gminy (z Czaplinka w kierunku na Czarne Małe). Ideą
marszu jest zwrócenie uwagi na problemy osób chorych na padaczkę oraz przekazywanie
informacji o tym, w jaki sposób należy się zachować jeśli jesteśmy świadkami ataku
padaczkowego. W marszu wzięło udział 11 osób.
3. W dniu 17 lutego br. przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne dla
mieszkanek Gminy w wieku od 50 do 69 lat.
4. Gmina Czaplinek przyłączyła się do akcji „Pudełko życia”. Pudełko Życia to nic innego
jak specjalnie oklejony pojemnik, w którym osoby starsze i samotne mogą umieścić
istotne dla życia informacje. Takie pudełko najlepiej umieścić w lodówce, czyli w
miejscu, które zawsze jest dobrze widoczne. Każda zainteresowana akcją osoba otrzyma
dwie charakterystyczne naklejki. Jedną, którą może umieścić na lodówce lub w innym
widocznym punkcie w mieszkaniu oraz drugą na pojemnik.
5. Gmina Czaplinek przeprowadza akcję informacyjną nt. Karty ratowniczej w aucie. Karta
ratownicza – pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często
skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 – 9, często decydujących, minut.
Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie. Szczegółowe informacje na
stronie internetowej www.kartyratownicze.pl.

W zakresie projektów
1. Gmina Czaplinek rozliczyła projekt pn. „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny
i organizacja dożynek na ludową nutę w Broczynie – Etap II”. W ramach refundacji
kosztów Urząd Marszałkowski dokona wypłaty dotacji w kwocie 6 521,50 zł.
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2. Gmina Czaplinek jest w trakcie rozliczenia projektów pn. Renowacja i oznakowanie
kąpieliska nad Jeziorem Drawsko, budowa zielonej siłowni nad Jeziorem Drawsko
w Czaplinku.
3. Gmina Czaplinek rozpoczęta realizację projektu: „Wydanie materiałów promocyjnych
promujących walory przyrodnicze i kulturowe gminy Czaplinek”. W ramach projektu
wydano kalendarz na 2014 r. promujący walory przyrodnicze Gminy Czaplinek.
W trakcie opracowania są: album przyrodniczy, informator turystyczny, baza noclegowa
i przewodnik rowerowy.
4. Gmina Czaplinek rozpoczęła realizację projektów pn. Budowa placów zabaw
w m. Trzciniec, Niwka, Żerdno oraz Budowa placu zabaw w Broczynie. Obecnie trwają
prace nad przygotowanie dokumentacji przetargowej.
5. Gmina Czaplinek we współpracy z Sołectwami: Łąka, Prosinko, Trzciniec, Broczyno,
Rzepowo, Czarne wielkie realizuje projekty adresowane do dzieci i młodzieży pod nazwą
Pożyteczne Ferie 2014.
W zakresie kultura
1. Od 12 lutego 2014 r. w Izbie Muzealnej można obejrzeć wystawę mieszkańca Czaplinka
Pana Cezariusza Starczewskiego. Na wystawie zaprezentowano zbiór przedmiotów
I połowy XX wieku. Ekspozycja zawiera wiele unikalnych przedmiotów, których nie
posiadają znane muzea w Polsce.
2. W dniu 19 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Roksaną
Jędrzejewską – Wróbel, autorką książek dla dzieci. Pisarka współpracowała
z poradnikiem dla rodziców „Dziecko”, pismami dla dzieci „Świerszczyk” i „MIŚ”. Jest
współscenarzystą dobranocki „Babcia Róża” i „Gryzelka” oraz autorką bajek
terapeutycznych i podręczników.
3. W okresie 17-28 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywać się będą zajęcia
dzieci i młodzież szkolną pn. "Kryminalne ferie w bibliotece".
4. W okresie 17-28 lutego br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury w ramach ferii zimowych
prowadzone są zajęcia m.in.: wokalne, szachowe, plastyczne, teatralne, bębniarzy,
zabawy muzyczne, gry planszowe, łamigłówki, spektakl teatralny, wycieczkę do zakładu
produkcyjnego Kabel-Technik-Polska, wyjazd na basen, do lasu i szereg innych
rozrywek. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny na stronie internetowej
www.czaplinek.pl w zakładce e-kultura.
5. W dniu 21 lutego 2014 roku o godz. 16:00 w ramach obchodzonego Dnia Języka
Ojczystego, w sali widowiskowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury, ul. Pławieńska 1a
odbędzie się II Czaplineckie Dyktando o Nagrodę Burmistrza.
6. Czaplinecki Ośrodek Kultury jest organizatorem Powiatowych Eliminacji
Wojewódzkiego Przeglądu Prac Plastyków Nieprofesjonalnych. Szczegółowe informacje
dostępne na stronie internetowej www.czaplinek.pl w zakładce e-kultura.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek
z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2014 roku przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w przyznano
następujące dotacje;
• na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2014
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Ludowy
Klub W zdrowym ciele zdrowy duch

Kwota dotacji
38 500 zł
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2.

3.

Sportowy LECH
Stowarzyszenie
Lokalne
Salezjańskiej
Organizacji
Sportowej
im.
Aniołów Stróżów
Okręg
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w
Koszalinie – Koło
nr 10 w Czaplinku
Ochotnicza
Straż
Pożarna
w
Siemczynie
Klub
Karate
Kyokushin
Złocieniec

Organizacja
całorocznych
zajęć
sportowych i wyjazdów na igrzyska

„Wędkarstwo to też sport”

900 zł

Organizacja
całorocznych
zajęć
sportowo-rekreacyjnych adresowanych
dla mieszkańców gminy, udział
reprezentantów gminy w zawodach o
charakterze
regionalnym,
wojewódzkim,
ogólnopolskim
i
międzynarodowym
6.
Uczniowski Klub Sport środkiem do kształtowania
Sportowy IRAS
właściwych postaw społecznych oraz
prawidłowego rozwoju fizycznego
dzieci i młodzieży z terenu gminy
Czaplinek
RAZEM

2 200 zł

5.

•

Stołowego

3 000 zł

w

4.

Turniej
Tenisa
Siemczynie

22 900 zł

17 500 zł

85.000 zł

na prowadzenie świetlicy środowiskowej w roku 2014

Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota dotacji
Salezjańskie
Prowadzenie świetlicy środowiskowej
15.000 zł
Stowarzyszenie
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Wychowania
Czaplinek przy Oratorium św. Jana
Młodzieży w Pile
Bosko w Czaplinku
RAZEM
15 000 zł
• na działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2014
Lp.
1.

Lp.
1.

2.

Razem

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

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Przeciwdziałanie izolacji i samotności
2.000 zł
ludzi starszych poprzez organizację
różnych form aktywnego spędzania
czasu wolnego
Zwiększenie aktywności osób starszych
w Gminie Czaplinek

1.000 zł

3.000 zł
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•
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Chorągiew
Zachodniopomorska
Związku
Harcerstwa
Polskiego
•

Lp.
1.

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

na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

Nazwa oferenta
Tytuł zadania
Kwota dotacji
Chorągiew
Wesoło i bezpiecznie spędzamy ferie z
2.500 zł
Zachodniopomorska harcerzami
Związku
Harcerstwa
Polskiego
•

Lp.
1.

na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
budowy społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014

na turystykę i krajoznawstwo w roku 2014

Nazwa oferenta
Chorągiew
Zachodniopomorska
Związku
Harcerstwa
Polskiego

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Organizacja imprez turystycznych i
1 500 zł
krajoznawczych w formie rajdów i
złazów pieszych i rowerowych

Razem
•

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

1500 zł

na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Harcerski program edukacji dzieci i
2 500 zł
młodzieży,
którego
celem
jest
zmniejszenie
zainteresowania
alkoholem
i
narkotykami
oraz
promujący zdrowy tryb życia bez
nałogów`
Stowarzyszenie
Działania
na
rzecz
środowiska
1 500 zł
Klub
Abstynenta abstynenckiego w Gminie Czaplinek
Ametyst
Klub
Karate Organizowanie działań sportowych
2 000 zł
Kyokushin
połączonych z profilaktyką uzależnień
Złocieniec
Ludowy
Klub „Nie piję, nie palę, nie biorę bo życie
9 000 zł
Sportowy LECH
wolę” czyli promowanie stylu życia bez
uzależnień
Stowarzyszenie
Organizacja czasu wolnego dzieci i
5 000 zł
Lokalne
młodzieży
Salezjańskiej
Nazwa oferenta
Chorągiew
Zachodniopomorska
Związku
Harcerstwa
Polskiego
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Organizacji
Sportowej
im.
Aniołów Stróżów

20.000 zł

Razem
•

na ochronę i promocji zdrowia w roku 2014

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Aktywizacja i rehabilitacja osób
3 500 zł
niepełnosprawnych z gminy Czaplinek

Lp.
1.

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
OTWÓRZMY
SERCA

2.

Stowarzyszenie
Aktywizacja i rehabilitacja osób
Klub
Abstynenta niepełnosprawnych z gminy Czaplinek
Ametyst

3 500 zł
7 000 zł

2. W dniu 14 lutego o godz. 12.00 w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury przy
ul. Pławieńskiej odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, który będzie
pracował nad:
• analiza istniejących regulacji prawnych w naszym samorządzie w zakresie
konsultacji społecznych,
• praca nad aktualizacją regulacji i prawnych dotyczących metodologii procesów
konsultacji społecznych na terenie naszego samorządu (jeśli Uczestnik
projektu nie ma uchwały o prowadzeniu konsultacji, zostaną podjęte prace nad
jej stworzeniem),
• analiza projektu dokumentu przygotowywanego do konsultacji społecznych,
• opracowanie szczegółowego scenariusza procesu konsultacji społecznych,
• przeprowadzenie procesu konsultacji według ustalonego scenariusza procesu
konsultacji społecznych, obejmującego również proces ewaluacji
przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych.
Działania te są prowadzone w ramach udziału Gminy Czaplinek w projekcie
KONSULTUJESZ-DECYDUJESZ realizowanego we współpracy z Koszalińskiem Centrum
Wspierania Inicjatyw Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”,
Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.
W zakresie turystyki:
1.W dniach 21-23 lutego 2014 r. Gmina Czaplinek będzie uczestniczyła w XX Targach
Turystycznych NA STYKU KULTUR w Łodzi.
2.Pracownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
uczestniczył w warsztatach szkoleniowych dla przedstawicieli destynacji nagrodzonych
we wszystkich polskich edycjach konkursu EDEN. Gmina Czaplinek otrzymała
wyróżnienie w 2010 r. za Jezioro Drawsko.
3.Gmina Czaplinek zakupiła ściankę wystawienniczą o wymiarach 3x3, ladę, stojak Expo.
Sprzęt będzie wykorzystywany na potrzeby promocji gminy Czaplinek podczas imprez
targowych i innych wydarzeń.
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W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1.Rozpatrzono 30 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2.Wydano 31 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3.W dniu 14 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się spotkanie
burmistrza Czaplinka z sołtysami. Została przedstawiona prezentacja nt. „Skutków
działań orkanu Ksawery”. Rozmawiano o obowiązkach właścicieli nieruchomości
w zakresie utrzymania porządku i czystości. Burmistrz zapoznał zebranych
projektem uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na 2015 r. Omówiono kalendarz
imprez na 2014 r. Ustalono, że dożynki gminne odbędą się 30 sierpnia 2014
w sołectwach: Prosino-Prosinko. Rozdano sołtysom decyzje podatkowe za 2014 r.
i informację na temat wysokości środków sołeckich w 2014 r.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. W miesiącu styczniu br. przydzielono dwa lokale komunalne w tym jeden do remontu
położone w Czaplinku przy ul. Drahimskiej 18, oraz przy ul. Leśników 2 dla rodzin
umieszczonych na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu
komunalnego.
2. Dnia 12 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka
w celu dokonania weryfikacji list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu
socjalnego, oraz lokalu komunalnego pod względem uzyskiwanych dochodów.
W zakresie oświaty:
1. W dniach 17 lutego-2 marca 2014 roku w placówkach oświatowych z terenu
województwa zachodniopomorskiego w tym z Gminy Czaplinek trwają ferie zimowe.
Po tej przerwie od 3 marca 2014 roku w szkołach podstawowych, a w gimnazjum od 20
stycznia rozpoczął się II semestr roku szkolnego 2013/2014, który zakończy się 27
czerwca 2014 roku.
2. W dniach 17,18,19 lutego 2014 roku w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku została
przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań: „Procesy
wspomagania i rozwoju edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się”, „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”,
Respektowane są normy społeczne”. Raport z ewaluacji najpierw przedstawiony zostanie
podczas rady pedagogicznej w dniu 25 lutego, a następnie podpisany przez
Zachodniopomorską Kurator Oświaty, przekazany do organu prowadzącego
opublikowany. Badania w przedszkolu objęły wywiad i ankietowanie dyrektora, analizę
danych zastanych, wywiady grupowe z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pracownikami
niepedagogicznymi,
partnerami
przedszkola,
wywiady
z nauczycielami po obserwacji, wywiady z dziećmi po obserwacji oraz przedstawicielami
organu prowadzącego, ankietowanie wszystkich nauczycieli, dyrektora, rodziców,
obserwacje zajęć.
3. W dniach 3-7 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Czaplinku zostanie
przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna całościowa. Celem ewaluacji jest określenie
poziomu spełniania przez placówki wymogów ustalonych w Rozporządzeniu MEN
z dnia 7 października 2009 roku na podstawie procesów zachodzących w placówkach.
W zakresie oświetlenie drogowe:
1. W dniu 23.01.2014r podpisana została umowa pomiędzy Gminą Czaplinek a Energia
Oświetlenie Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie o Świadczenie Kompleksowej Usługi
Oświetlenia na Terenie Gminy Czaplinek w 2014r.
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W zakresie prac społecznie użytecznych:
1. W dniu 29.01.2014r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Starostą Drawskim
a Gminą Czaplinek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na 2014r
w Gminie Czaplinek.
W zakresie bezdomności zwierząt:
1. W dniu 03.02.2014r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Czaplinek a Panią
Anną Dziobek zam. Plawno 17 na prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt
w 2014r.
W zakresie sportu i rekreacji:
2. 9.02.2014 r. zakończyła się Liga Halowa Piłki Nożnej, udział wzięło 11 zespołów wygrała
drużyna JAN-BUD z Czaplinka .
3. 16.02.2014 zakończyła się Międzymiastowa Liga Piłki Siatkowej: 1 miejsce RICHTRANS, 2 miejsce METAL-TECH Mirosławiec, 3 miejsce STYLER Karsibór, 4 miejsce
Drzewiarze Czaplinek.
4. Dnia 10.02.2014r. na lodowisku, które znajduje się na terenie Hali WidowiskowoSportowej miała miejsce próba wandalizmu. Podczas sprawdzania lodowiska stwierdzono
uszkodzenie ( rozcięcie ) płotu o wymiarach 250 cm wysokości i 70 cm długości
ogradzającego boisko wielofunkcyjne Orlik, oraz wycięcie jednego segmentu ogrodzenia
agregatu o wymiarach 230 x 250 cm mrożącego lodowisko.
5. W okresie sprawozdawczym Hala Widowiskowo- Sportowa czynna jest w godzinach od
7:00 do 22:00. W okresie ferii zimowych lodowisko oraz hala widowiskowo- sportowa
czynna jest od godz. 8:30 do 15 dla dzieci i młodzieży z Gminy Czaplinek bezpłatnie.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 27 stycznia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Konwencie Starosty
2. W dniu 28 stycznia br. uczestniczyłem w I Sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego.
3. W dniu 29 stycznia br. uczestniczyłem w Dorocznej odprawie podsumowującej
działania Policji w 2013 roku, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył
w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
4. W dniu 31 stycznia br. uczestniczyłem w obchodach święta patrona Salezjańskiego
Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył w
spotkani z przedstawicielami gminy Barwice w Międzygminnym Przedsiębiorstwie
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
5. W dniu 7 lutego br. uczestniczyłem w odprawie podsumowującej działalność
Państwowej Straży Pożarnej oraz uroczystym przekazaniu samochodu operacyjnego
oraz w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Urząd Miejski w Złocieńcu.
6. W dniu 10 lutego br. uczestniczyłem w warsztatach Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej oraz w obchodach 69 rocznicy walk o Mirosławiec.
7. W dniu 11 lutego br. uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Regionalne Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Szczecinie.
8. W dniu 14 – 15 lutego br. uczestniczyłem w Konwencie Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu.
9. W dniu 17 lutego br. uczestniczyłem w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Stanisławem
Wziątkiem, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami w Wardyniu Górnym.
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10. W dniu 20 lutego br. uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym nt. Kontraktu
samorządowego organizowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinka.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 35

interesantów.

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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