INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinek
za okres od 27 listopada do 16 grudnia 2009 r.

W okresie między sesjami wydałam 8 zarządzeń:
1. w sprawie przekazania środków trwałych pochodzących ze zrealizowanych
inwestycji- sieć wodociągowa ul.Parkowa-Drahimska,
2. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu dz. 178/1 Żelisławie,
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy – dz. nr 221 obręb
ewidencyjny Machliny,
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia – lokal
mieszkalny na rzecz najemcy ul. Drahimska 5
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – małe
działki na terenie miasta tzw. ogródki przydomowe,
6. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku dnia wolnego
w zamian za 26 grudnia 2009r.,
7. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy komendanta Straży Miejskiej
w Czaplinku w Urzędzie Miejskim w Czaplinku,
8. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko pracy komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku
W zakresie inwestycji:
1 Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło.
Firma INWEST FINANSE Sp. z o.o. z Poznania przygotowuje dokumentację związaną
z wykonaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Czaplinek. Wystosowane zostały pisma do instytucji wymienionych w art. 19 ust.
3 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne o przekazanie niezbędnych danych w celu
skoordynowania planów przedsiębiorstw energetycznych z planami rozwoju Gminy
i zamierzeń odbiorców energii w celu optymalizacji kosztów zaopatrzenia w nośniki energii.
Wykonawca zbiera dodatkowo niezbędne dane od instytucji i firm, których dotyczy
problematyka zaopatrzenia w ciepło, na roboczo konsultuje i uzgadnia zebrane informacje
z Gminą. Planowany termin opracowania wersji tekstowej planu do 20.12.2009r.
2. Udział Gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Czarne Małe.
Zadanie zakończono i odebrane w dnia 23.11.2009r. Gmina przekazała 1.000.000 zł. na rzecz
Starostwa w dniu 01.12.2009r. zgodnie z podpisanym porozumieniem. Uroczysty odbiór
z udziałem wicewojewody p.A.Chmielewskiego oraz samorządu szczebla powiatowego
i gminnego odbył się w dniu 14.12.2009r.
3. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej.
Zakończono prace budowlane i drogowe. Wyznaczono termin odbioru robót na dzień
21.12.2009r. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym decyzją zezwalającą na prowadzenie prac
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, o terminie odbioru robót
poinformowano Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Projekt budowy drogi w ul. Żuławskiej.

Prace projektowe prowadzi firma „PE - POLSKA” Sp. z o.o. z Gdańska, która została
wybrana w drodze zbierania ofert. Wykonawca przygotował i uzgodnił projekt branży
drogowej, przygotowuje projekt branży sanitarnej dotyczącej odwodnienia drogi.
Przygotował i złożył wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Przygotowuje wniosek na ZUD oraz operat wodno-prawny, dokonuje innych uzgodnień
z właścicielami infrastruktury technicznej.
5. Przebudowa drogi w m. Machliny.
Gmina w dniu 11.12.2009r. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dotacji na
zrealizowanie zadania. Urząd Marszałkowski posiada pewną pulę środków, które nie zostały
wykorzystane przez beneficjentów, bądź którym nie przyznano dofinansowania. Decyzja
w tym zakresie zostanie podjęta w dniu 22.12.2009r.
6. Projekt budowlany drogi w miejscowości Prosino.
Projekt wykonano i przekazano Gminie.
7. Budowa chodnika w m. Czarne Wielkie.
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30.11.2009r.
8. Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi w m. Sikory.
Zadanie w trakcie realizacji. Utrudnienia stanowią niezwykle trudne warunki dotyczące
wysokiego poziomu wody gruntowej. Zadanie jest na bieżąco monitorowane przez
uczestników procesu inwestycyjnego oraz projektanta, w wyniku którego podejmowane są
decyzje w zakresie rodzaju konstrukcji podbudowy. Dodatkowo prowadzone są prace
związane z ułożeniem kabli energetycznych w tym obszarze przez Rejon Energetyczny
w Drawsku Pom., jeszcze przed ułożeniem podbudowy, co nie przyspiesza tempa robót, lecz
rozwiąże problematykę uzbrojenia terenu w sposób docelowy i skoordynowany
z prowadzonymi robotami.
9. Budowa budynku socjalno-komunalnego w Czaplinku.
Budynek jest wykonany na etapie III kondygnacji. Strop II kondygnacji został wypełniony
betonem w dniu 09.12.2009r., a od 14.12.2009r. wykonawca przystąpił do budowy ścian III
kondygnacji. Zakończone zostały prace związane z przebudową zakładanego odcinka sieci
sanitarnej. W dniu 03.12.2009r. dokonano odbioru częściowego robót, w wyniku którego
wykonawca wystawił fakturę przejściową na kwotę 748.620 zł.
W dniu 27.11.2009r. odbyła się rutynowa narada robocza na budowie. Dokonano lustracji
wykonanych robót, oceniono postęp robót, sposób realizacji harmonogramu rzeczowofinansowego oraz omówiono bieżące problemy związane z realizacją zadania.
Kolejna narada robocza ustalona została na dzień 18.12.2009r.
10. Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Pięciu Pomostów.
Wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek
w ul. Pięciu Pomostów i przekazano Gminie w dniu 30.11.2009r.
11. Remont chodnika w ul. Drahimskiej.
Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu wygospodarowanych oszczędności w uzgodnieniu
z Gminą dokonał przebudowy chodnika w ul. Drahimskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul.
Wąskiej w dniach 04 – 12.12.2009r.
12. Dofinansowanie unijne dla Orlika w Czaplinku

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1583/09 z dnia 10 listopada 2009 r.
podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej
wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez
Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/7.2/2009/1 – Działanie 7.2
Infrastruktura sportowa. Gmina Czaplinek w ramach niniejszego konkursu uzyskała
dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Budowa boisk sportowych
Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu
i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej” w kwocie 1 247 210,47 zł. Dofinansowanie
w ramach konkursu uzyskało tylko 5 projektów na 28 złożonych wniosków.
W listopadzie 2009 r. złożony został wniosek o dofinansowanie budowy boisk sportowych
Orlik 2012 w Czaplinku ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
i środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wnioskowana kwota dofinansowania z tych źródeł wynosi 666 tys. zł.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2010-2011, przy czym projekt zakłada oddanie boisk
Orlik 2012 do użytku pod koniec 2010 roku, natomiast wewnętrznej drogi dojazdowej
z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu w roku 2011.
13. Dofinansowanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku
Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:
białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego
i świdwińskiego” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 9.3 Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej (konkurs nr 1/PO IiŚ/9.3/2008). Jest to największy tego typu projekt
w Polsce. Wartość całkowita projektu wynosi 79 168 376,68 zł, natomiast przyznane
dofinansowanie unijne wynosi 37 796 839,58 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie
przez 25 jednostek z 6 powiatów. Liderem projektu jest Powiat Szczecinecki. Gmina
Czaplinek w ramach tego projektu zrealizuje inwestycję polegającą na termomodernizacji
budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku (w tym ociepleniu ścian zewnętrznych,
ociepleniu stropów, wymianie okien i drzwi z drewnianych na PCV, regulacji sieci c.o. wraz
z czyszczeniem ). Koszt zadania Gminy Czaplinek zaplanowanego do realizacji w latach 20102011 wynosi 2 777 340 zł, z czego 50% będzie stanowić dofinansowanie unijne.
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Powiatem Szczecineckim a Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została w dniu
20.10.2009 r.
w zakresie gospodarki mieniem gminnym:

2. W dniu 1 grudnia 2009 r. podpisano akty notarialne na zbycie:
- nieruchomości oznaczonej nr 202/22 o pow. 0,1919 ha, położonej w Machlinach, na
kwotę 41.700,00 zł netto,
- nieruchomości oznaczonej nr 202/26 o pow. 0,1038 ha, położonej w Machlinach, na
kwotę 20.500,00 zł netto,
- nieruchomości oznaczonej nr 202/27 o pow. 0,1035 ha, położonej w Machlinach, na
Kwotę 20.310,00 zł
- lokalu mieszkalnego przy ul. Zbożowej 17/2 w Czaplinku na rzecz najemcy, na kwotę
4.370zł
- lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 1a/1 w Czaplinku na rzecz najemcy, na kwotę
12.300zł
- pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 481 w Broczynie, na kwotę
4.650 zł
2.W dniu 10 grudnia 2009 r. podpisano akt notarialny na zbycie:

nieruchomości oznaczonej nr 202/25 o pow. 0,1025 ha, położonej w Machlinach, na kwotę
20.100,00 zł netto
3.W dniu 14 grudnia 2009 r. podpisano akty notarialne na zbycie:
- lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przy ul. Długiej 47/3 w Czaplinku na kwotę 3.690 zł,
ul. Dąbrowskiego 3/2 na kwotę 2.800 zł, ul. Górnej 3/1 na kwotę 3.880,00 zł, ul. Rynek
1b/9 na kwotę 5.544,38 zł, ul. Jagiellońskiej 5/1 na kwotę 255,00 zł
- nieruchomości oznaczonej numerem 202/21 o pow. 0,1940 ha położonej w Machlinach, na
kwotę 38.080,00 zł
4.Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości: oznaczonej nr
działki 277 o pow. 0,1835 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 16, KW 18120.
Cena wywoławcza 67.600,00 zł
- oznaczonej nr działki 278 o pow. 0,1200 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej
14, KW 18120. Cena wywoławcza 44.200,00 zł
- oznaczonej nr działki 279 o pow. 0,1146 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 12,
KW 18120. Cena wywoławcza 42.200,00 zł
- oznaczonej nr działki 280 o pow. 0,1145 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 10,
KW 18120. Cena wywoławcza 42.200,00 zł
- oznaczonej nr działki 367/22 o pow. 0,0844 ha, zabudowanej dwoma kilkustanowiskowym
budynkami garażowymi o łącznej powierzchni 219 m2, położonej w Czaplinku przy ul.
Wałeckiej KW 24110 .Cena wywoławcza 118.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6
5.Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 75.500,00 zł
oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 71.500,00 zł
oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 83.900,00 zł
oznaczonej nr działki 532/20 o pow. 0,1295 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 50.300,00 zł
oznaczonej nr działki 532/21 o pow. 0,1295 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 50.300,00 zł
oznaczonej nr działki 532/23 o pow. 0,1583 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 59.800,00 zł
położonej w Piasecznie, oznaczona nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 112.000,00 zł
położonej w Piasecznie, oznaczona nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 111.800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6.
6.W dniu 9 grudnia 2009 r. ogłoszono zbieranie ofert na wyłonienie Rzeczoznawcy
Majątkowego wykonującego prace związane z wyceną i inwentaryzacją nieruchomości
w 2010 r.
w zakresie planowania przestrzennego:
1. Wydałam:
17 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego i studium
(zaświadczenia dotyczyły 153 działek),
5 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
1 postanowienie nakładające zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przedłożenia
KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Szczecinie (dokument niezbędny do wydania warunków zabudowy w
przypadku inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000),
2 decyzje zmieniające warunki zabudowy,
3 decyzje ustalające warunki zabudowy,
1 decyzję przenoszącą warunki zabudowy.
2. Ogłoszono zaproszenie do składania ofert na opracowywanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi i załącznikami graficznymi
i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz załącznikami graficznymi
w roku 2010 r. – termin składania ofert 18.12.2009 r.
3. Informuję, iż:
a) podjęte w dniu 30 września 2009 r. uchwały:
nr XLIV/375/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinka – uchwala dotyczy terenu Nadbrzeża jeziora Drawsko od
północnej granicy miasta tj. teren sięgający aż za ośrodki wczasowe do parkingu przy ul.
Złocienieckiej włącznie;
nr XLIV/376/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu „śródmieście” – uchwala dotyczy całego kwartału
pomiędzy ulicami: Długą, Moniuszki, Dąbrowskiego i Rzeczną plus część terenu pomiędzy
strugą czaplinecką ul. Rzeczną;
nr XLIV/377/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czaplinek obręb Ostroróg.
opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego nr 81,
natomiast uchwały nr XLIV/376/09 i XLIV/377/09 w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
nr 82 z dnia 25 listopada 2009 r. - tym samym zaczną obowiązywać od dnia 25.12.2009 r.
b) podjęta w dniu 17 października 2009 r. uchwała nr XLV/381/09 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego
obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie
Głowy i Trzciniec opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj.
Zachodniopomorskiego nr 84 z dnia 1 grudnia 2009 r. – zacznie obowiązywać od dnia 31
grudnia 2009 r.

4. W związku z podjęciem :
- uchwały Nr XXXVIII/335/09 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie
przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka,
- uchwały XL/343/09 Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia
do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka,
uchwała dotyczy nabrzeża jeziora Czaplino od ulicy Rzeźnickiej do ulicy Toruńskiej,
- uchwały XXXII/287/08 Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2008 w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka dla obszaru działek o następujących numerach ; 441/2, 442, 436, 465/3, 464, 465/1,
465/2, 437, 413/2, 413/1, 374, 414, 415, 373/2, 373/1, 324, 375/4, 375/3, 375/2, 375/1, 376/1,
obręb 3 Czaplinek, w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w/w terenów wyłoniono wykonawcę, firmę A.M.S
– Projekt Maciej Siekierski z Kołobrzegu. Planowany termin wykonania prac 30 września 2010 r.
w zakresie gospodarki komunalnej:
1.Samochód do wywozu nieczystości stałych dla ZGKPrzedstawiono umowę stronie
niemieckiej na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych. Firma niemiecka „Basse
Landmaschinen GmbH, OT Holthof, nr 39, 18513 Splietsdorf”, wyraziła zgodę na obniżenie
wartości samochodu z 13.500 Euro na 11.500 Euro. Różnica w cenie to 2 tys Euro ponieważ
w krótkim czasie nastąpił znaczny wzrost kursu Euro. Podczas negocjacji kurs Euro wynosił
3.80 zł za 1 Euro, obecnie 4.20 za 1 Euro.

2.Samochód asenizacyjny dla ZGK
14.12.2009r. została złożona oferta na samochód asenizacyjny dla ZGK. Wartość oferty
wynosi 40 tys. + VAT. Jest to samochód na podwoziu SCANIA z 1987 roku, sprawny
technicznie, eksploatowany, beczka - pojemność 18 tys. litrów – Jaworzno (Śląsk).
3.Wniosek do Energia-Obrót S.A.
Do Energa – Obrót SA złożono wniosek o skorzystanie z oferty „Obniżka za podpis”. Klient,
który korzysta z oferty w okresie 01.01.2010 do 31.12.2010r. będzie rozliczany wg ceny
energii z oferty „Obniżka za podpis” przypisanej do grupy taryfowej z której do tej pory
korzystał. Oferta dotyczy zarówno opłaty handlowej i ceny energii dla odpowiedniej grupy
taryfowej. Nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną świadczoną przez właściwego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Poza zmianą ceny energii klient będzie rozliczany za
energię wg tych samych zasad i na tych samych warunkach co w dotychczasowej grupie
taryfowej.
Gmina posiada podpisanych 45 umów z Energia-Obrót S.A, które zostaną objęte promocją na
cały 2010 rok. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie kosztów.
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim przeprowadził kolejne
badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki zostały pobrane z punktu
poboru wody zlokalizowanego na wodociągu w miejscowości:
1) Stare Drawsko w budynku nr 6
2) Piaseczno w budynku nr 9
3) Rzepowo w budynku nr 10
4) Prosinko w budynku nr 1
5) Czarne Wielkie w budynku nr 32

6) Motarzewo w budynku nr 1
7) Czaplinek w budynku przy ul. Mickiewicza 2
8) Machliny w budynku nr 51
9) Pławno w budynku nr 15
10) Broczyno w budynku nr 49
11) Trzciniec w budynku nr 22
12) Czaplinek na stacji uzdatniania wody przy ul. Ceglanej.
We wszystkich ww. przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność
wody do spożycia z wodociągu.
Jedynie w przypadku wodociągu w Kluczewie Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził
warunkową przydatność wody do spożycia i nałożył na Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku obowiązek doprowadzenia do obowiązujących wymagań sanitarnych jakości
wody dostarczanej odbiorcom do dnia 31 grudnia 2009 r.
5.Gmina Czaplinek wyraziła zgodę na objęcie opieką pomnika poświęconego lotnikom,
znajdującego się przy drodze Łysinin – Ostroróg na wniosek Dowódcy I Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego ze Świdwina gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski zwróci
w zakresie łagodzenia bezrobocia:

Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim o przedłużenie stażu dla
trzech stażystów,
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
w zakresie podatków:

1. Wydano 15 zaświadczenia z tego: 11 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie oraz
4 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wydano 71 decyzji ustalających i zmieniających podatek.
3. Wysłano 100 tytułów wykonawczych na kwotę 38.138,50zł.
4. Wysłano 563 upomnienia na kwotę 118.509,00zł.
5. Na złożony w dniu 15 października 2009r. przez Gminę Czaplinek wniosek do Wojewody
Zachodniopomorskiego o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w wysokości 208.311,54zł, Gmina
w listopadzie br. otrzymała kwotę 104.481,11zł, tj. 50,15% wnioskowanej sumy na wypłatę
producentom rolnym. W związku z powyższą sytuacją i brakiem wolnych środków
w budżecie Gminy producentom rolnym została przekazana proporcjonalna kwota do
otrzymanej dotacji tj. 50,15% przyznanego zwrotu podatku akcyzowego na II półrocze 2009r.
Natomiast pozostała kwota zostanie przekazana niezwłocznie z chwilą otrzymania przez
Gminę pozostałej kwoty dotacji.
6. Wydano jedną decyzję w sprawie udzielenia 5-letniego zwolnienia z tytułu nabycia
gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.
7. Naliczono i odprowadzono 2% odpisu z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych.

8. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej IV raty podatku, naliczono i wypłacono prowizję
z tytułu inkasa oraz rozliczono inkasentów opłaty targowej i miejscowej za miesiąc listopada.
9. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski przedsiębiorców w sprawie odroczenia terminu
płatności podatku od nieruchomości w kwocie 76.240zł.
10. Załatwiono pozytywnie jeden wniosek przedsiębiorcy o umorzenie zaległości podatkowej
za okres od lipca do września w kwocie 15.962zł.
w zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1/ rozpatrzono 15 wniosków dot. wydania zezwolenia na usuniecie drzew z zadrzewień,
w tym 1 odmownie,
2/ wydano 6 zaświadczeń z zakresu rolnictwa,
3/ ODR Drawsko Pom.
poinformował, że specjalista ODR będzie zatrudniony dniem
1 stycznia 2010r.
W zakresie melioracji wodnych
Usunięto
awarię
rurociągu
zbiorowego
w obrębie miejscowości Żelisławie.

melioracji

wodnych

szczegółowych

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.
1.W dniu 9 grudnia 2009 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Drawsku Pom. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czaplinku samochodu operacyjnego marki Polonez.Pojazd ten, użytkowany
dotychczas w Komendzie Powiatowej, jest wyposażony w instalację gazową, a jego stan
techniczny gwarantuje dalsze, kilkuletnie korzystanie z samochodu przy realizacji zadań
ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Czaplinek.
2.Samochód dla Straży Miejskiej
Po trzecim zbieraniu ofert na zakup samochodu dla Straży Miejskiej została wybrana
korzystna i zgodna z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu oferta firmy BEGO
AUTO-KOMIS z Piły na kwotę 29.000 zł. Zakupiono samochód marki Renault Kangoo DCI
85 KM 1.5 Diesel 2006r, 84 tys. przebiegu.

w zakresie turystyki, kultury i promocji:
1. 23 listopada br. w Kościele Akademickim oo. Jezuitów odbył się finał konkursu
kompozytorskiego Fides et Ratio. Konkurs miał charakter ogólnopolski i został
zorganizowany z okazji piątej rocznicy nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika Janowi Pawłowi II. W konkursie udział wziął mieszkaniec Czaplinka
Szymon Godziemba-Trytek, który zdobył I miejsce utworem "Salomon".
Panu Szymonowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2. W dniu 26 listopada br. Polska Federacja Campingu i Caravaningu poinformowała Gminę
Czaplinek że Camping nr 210 „Wajk” w Piasecznie został wyróżniony w tegorocznej edycji

konkursu na najlepszy polski camping „Mister Camping 2009”. W ramach konkursu oceniany
był stan zagospodarowania i wyposażenia campingu, jego czystość i estetyka, rodzaj i jakość
świadczonych na nim usług, oznakowanie campingu i dojazdu do campingu oraz
profesjonalizm i kultura obsługi. Przy ocenie campingu jury uwzględniało również opinie
turystów krajowych i zagranicznych. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.
3. W dniu 2 grudnia 2009 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku w ramach projektu
„RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian
gospodarczych” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zorganizowanego przez Forum Turystyki Regionu ze Szczecina odbyło się spotkanie
z gestorami branży turystycznej. Tematem wiodącym były aktualne możliwości pozyskania
na turystykę wsparcia finansowego (dla, przedsiębiorców oraz organizacji branżowych) ze
źródeł zewnętrznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
Spotkanie poprowadził Pan Marek Migdal – Prezesem Forum Turystyki Regionu.
4. W sobotę 5 grudnia 2009 w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbyły się
Mistrzostwa Polski Północnej Juniorów Karate Kyokushin-Kan Karate-do. W Mistrzostwach
udział wzięło 117 zawodników reprezentujących 18 ośrodków z następujących miejscowości:
Bydgoszcz, Czaplinek, Chełmno, Gdańsk, Gdynia, Głuszyca, Golub – Dobrzyń, Grudziądz,
Kalisz Pom., Konin, Olsztyn, Połczyn Zdrój, Świecie, Świnoujście, Toruń, Wąbrzeźno,
Wolin, Złocieniec.
5. W dniu 15 grudnia 2009 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń pok. 5 Urzędu Miejskiego
w Czaplinku odbyło się spotkanie na temat możliwości pozyskania środków finansowych
z programu LEADER. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Drawy w Złocieńcu.
6. W dniu 19 grudnia br. w godz. 10.00 – 14.00 na czaplineckim deptaku odbędzie IV
Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie m.in. występ zespołu „GRUSZKOWSCY”,
młodzieży z terenu Gminy, spotkanie z kataryniarzem, degustacja potraw świątecznych,
stoiska z wyrobami świątecznymi, konkursy z nagrodami.
7. Na terenie Gminy Czaplinek kilkadziesiąt lat temu utworzono Klub Honorowych Dawców
Krwi. Klub ten był najprężniej działającą organizacją tego typu w całym Powiecie Drawskim.
W związku z powyższym w dniu 29 grudnia br. o godz. 13 00 w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Czaplinku odbędzie się spotkanie Honorowych Dawców Krwi. Spotkanie
będzie doskonałą okazją do uhonorowania działaczy oraz osób, które systematycznie od wielu
lat oddawały krew oraz działają bądź działali na rzecz propagowania tej cennej inicjatywy..
8. Gmina Czaplinek oraz Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają na
Powitanie Nowego Roku, które odbędzie się 31 grudnia br. o godz. 22.30 na czaplineckim
rynku. W programie występ zespołu UNIVERSE oraz pokaz sztucznych ogni.

9.Strefa ciszy na Jeziorze Drawsko
22 sierpnia br. Radni Rady Miejskiej w Czaplinku podjęli Uchwałę Nr XLII/363/09
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę
rozporządzenia Nr 15/2005 z dnia 27.07.2005 r. w sprawie Drawskiego Parku
Krajobrazowego w części dotyczącej zakazu używania w Parku łodzi motorowych i innego
sprzętu pływającego. Uchwała wraz z wnioskiem o dopuszczenie poruszania się na jez.
Drawsko łodzi z silnikiem o napędzie do 7kW oraz małych została przesłana Wojewodzie

Zachodniopomorskiemu
24 września br. Wniosek trafił do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Województwa
Zachodniopomorskiego. W dniu 14 października br. Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Województwa zwrócił się z prośbą o wskazanie, jaka liczba łodzi wpływa
w sezonie jednocześnie na jezioro, miejsca cumowania i wprowadzania łodzi do wody.
Po zebraniu niezbędnych informacji w dniu 16 listopada br. wysłano pismo do Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego,
w którym
wskazano liczbę łodzi wpływających w sezonie jednocześnie na jezioro, miejsca cumowania
i wprowadzania łodzi do wody.
10.W dniu 13.12.2009r uczestniczyłam wraz z Sekretarzem Gminy we Mszy Dziękczynnej
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka Ordynariusza Diecezji Koszalińsko –
Kołobrzeskiej z okazji:
- 150-lecia Salezjanów na świecie,
- 20-lecia działalności przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku,
- 15-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS,
- 20-lecia Domu Młodzieży im. św. Jana Bosko w Trzcińcu,
- 10- lecie miesięcznika AVE,
- 15-lecia CARITAS w Czaplinku.
w zakresie oświaty:

1. 1 grudnia br. odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia kalendarza wyborów na II kadencję
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku, w którym uczestniczyli nauczyciele wyznaczeni
jako opiekunowie z poszczególnych szkół. Ustalono, że wybory do MRM odbędą się
w styczniu 2010r.
2. W II połowie listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, na
którym przygotowano mapę zagrożeń w Gminie Czaplinek, a także zaplanowano spotkanie
z Panią Sędzią i Kuratorem Sądowym. Od przedstawicieli sądu oczekujemy pomocy
w określeniu kompetencji sądu, szkoły i kuratora sądowego w przypadku stwierdzenia
problemów wychowawczych oraz wspólne rozważenie możliwości skrócenia toku
postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożeń i szybkiego podejmowania decyzji np.
skierowanie dziecka do rodziny zastępczej. W chwili obecnej okres od zgłoszenia zdarzenia
do Sądu do decyzji jest bardzo długi.
3. Na wniosek Gminy, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło część oświatowej
subwencji ogólnej na 2009r. na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych kwotą
10.000 zł

w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

1.przeprowadzono przegląd stomatologiczny wśród 273 uczniów klas I-III gminnych szkół
podstawowych. W chwili obecnej trwa bezpłatne lakowanie jednego ząbka u dzieci objętych
badaniami. Lakowanie potrwa do stycznia 2010 roku,
2.2 grudnia br. odbył się ostatni w tym roku wyjazd do Szczecina, na badania profilaktyczne.
W tym roku zostało zorganizowanych 5 wyjazdów,
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

W dniu 18 grudnia 2009r. w siedzibie Stowarzyszenia Ametyst odbędzie się tradycyjne
spotkanie opłatkowe środowiska abstynenckiego, które organizowane jest wspólnie po raz

pierwszy przez dwa Kluby Abstynenckie działające na rzecz osób z problemem alkoholowym
„Ametyst” i „Pomóż mi”. Spotkanie poprzedzone będzie Mszą Świętą w intencji trzeźwości.
w zakresie współpracy zagranicznej:
17 grudnia br. na zaproszenie władz miasta partnerskiego Bad Schwartau delegacja
w składzie Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Problemów
Społecznych i Kierownik Referatu Promocji w roli tłumacza
weźmie udział
w przedświątecznym posiedzeniu Rady Miejskiej Bad Schwartau.
W okresie między Sesjami przyjęłam 8 interesantów, którzy zgłosili 9 spraw, zastępca
burmistrza przyjął 16 interesantów.

Burmistrza Czaplinka
Barbara Michalczik

