INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 3 lutego do 12 marca 2010 r.
W okresie między Sesjami wydałam 18 zarządzeń:
1. w sprawie powołania Komisji Opiniującej do oceny ofert zgłoszonych przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Czaplinek w 2010 r. –
3 zarządzenia;
2. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 127/2009 Burmistrza Czaplinka z dnia 30 grudnia
2009 r. dot. przyjęcia środków trwałych - naprawy reaktora biologicznego na oczyszczalni
ścieków w Czaplinku oraz zwiększenia wartości środka trwałego znajdującego się
w ewidencji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku o wartości 75.178,66 zł;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (3 działki pod
działalność gospodarczą i 6 działek rolnych );
4. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy
Czaplinek w 2010 r.;
5. w sprawie planu dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli
w jednostkach oświatowych Gminy Czaplinek w 2010 r.;
6. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację tych zadań;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste - 2 zarządzenia;
8. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na rok 2010 (dot. przesunięć między
paragrafami, przeniesienie z rezerwy na remonty w obiektach oświatowych: 230 tys. zł –
wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum, 20 tys. - remont ogrzewania w Przedszkolu
w Broczynie);
9. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (3 działki
budowlane, 3 lokale mieszkalne, 1 działka do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego) 2 zarządzenia;
10. w sprawie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Czaplinku (zmiana poprzedniego regulaminu w związku ze zmianą ustawy z dnia
23 czerwca 2009r o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803));
11. w sprawie nadania Regulaminu Umundurowania Straży Miejskiej w Czaplinku (zmiana
poprzedniego regulaminu w związku ze zmianą Rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych
strażników gminnych (miejskich) ( Dz. U. Nr 218, poz. 1693) );
12. w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czaplinek
na lata 2010 – 2015 zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji;
13. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
14. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.

W zakresie inwestycji:
1. Budowa boisk sportowych „Orlika 2012”.
W dniu 20 lutego 2010 r. w Koszalinie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie
ze środków unijnych przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 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.
Zostały już podjęte pozytywne decyzje w sprawie dofinansowania zadania ze środków
budżetu województwa zachodniopomorskiego w kwocie 333 tys. zł i ze środków budżetu
państwa w kwocie 333 tys. zł.
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy robót.
Przedruk ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
WZP / RPO / Wiadomość dnia /
Marszałkowska runda z umowami RPO

Burmistrz Czaplinka Barbara Michalczik podczas podpisywania umowy w Koszalinie. Obok marszałek Władysław Husejko, dalej - burmistrz Białogardu Zbigniew Raczewski.
Sianów, Białogard, Czaplinek i spółka ALPLAST z Kołobrzegu oraz Chojna, TrzcińskoZdrój, Recz i Resko – mają już zapewnione dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwszych czterech Beneficjentów
podpisało umowy 20 lutego w Koszalinie, pozostała czwórka – dzień wcześniej. Na
podpisanie umów 20 lutego br. marszałek Władysław Husejko zaprosił przedstawicieli
Beneficjentów do Wydziału Zamiejscowego Urzędu w Koszalinie. Pierwszą umowę
marszałek podpisał z burmistrzem Sianowa Ryszardem Wątrobą. Gmina Sianów otrzymała
2 652 611,64 zł dofinansowania na zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na ul. Lutyków i Węgorzewskiej. Cały projekt oszacowano na kwotę 3 536 815,53 zł.
Z kolei Białogard starał się o dofinansowanie przebudowy boiska sportowego w kompleksie
sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki. Umowę z marszałkiem podpisywał burmistrz
Zbigniew Raczewski. Wartość całkowita projektu to 4 649 040, 36 zł, przy maksymalnym
wsparciu ze środków RPO WZ w wysokości 2 789 424,21 zł.
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Podobnie sportowy projekt przedstawiła gmina Czaplinek, która chce pozyskać pomoc
w sfinansowaniu budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Dzięki umowie może
liczyć na dofinansowanie nawet w wysokości 1 247 210, 47 zł inwestycji obliczonej na
2 912 618,54 zł. Oprócz marszałka Husejki podpis pod dokumentem złożyła burmistrz
Czaplinka Barbara Michalczik.
2. Budynek socjalno-komunalny
Realizacja budynku została zakłócona z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Roboty zostały wstrzymane od 18.12.2009 r. Wznowione zostały w dniu 01.02.2010 r. jednak
dalej ich tempo ograniczają warunki pogodowe. Wykonywane są obecnie ściany nadziemia
III kondygnacji, montaż okien w części parterowej budynku oraz wewnętrzna instalacja sieci
wod.-kan. i energetycznej. W styczniu br. podpisana została już ostatnia umowa
przyłączeniowa wykonania sieci gazowej z Zakładem Gazowym w Koszalinie
z terminem dostawy gazu do budynku od września 2010 r.
Wykonawca zobowiązany został do dokładnego przeanalizowania możliwości wykonania
zadania w terminie umownym, tj. do 30.09.2010r., oraz zajęcie stanowiska, a także
przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego wykonania poszczególnego
rodzaju robót z umiejscowieniem ich w czasie pozostałym do zakończenia zadania.
3. Projekt na przebudowę drogi gminnej w m. Prosinko.
Wykonane zostały mapy sytuacyjno -wysokościowe do celów projektowych. Przeprowadzono
procedurę zbierania ofert w celu wyboru wykonawcy prac projektowych. Najkorzystniejszą
ofertą okazała się oferta p. Jadwigi Gutowicz ze Złocieńca za kwotę 9.000 zł. Umowę
z wykonawcą podpisano w dniu 09.02.2010r. z terminem realizacji do 31.07.2010 r.
4. Projekt na przebudowę drogi z m. Piaseczno do OW „Wajk”.
Przygotowane zostały mapy syt.-wys. do celów projektowych. W drodze zbierania ofert
wybrano wykonawcę prac projektowych, którym została p. Anna Rejman z Drawska Pom.
W dniu 12.02.2010r. podpisano umowę na kwotę 6.500 zł. z terminem realizacji do dnia
31.07.2010r.
5. Wykonanie projektów budowlanych infrastruktury technicznej zabudowy mieszkaniowej
ul. Złocieniecka – ul. Kamienna.
Opracowano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono uzgodnienia z RE Drawsko
Pom. i Zakładem Gazowniczym w Koszalinie w zakresie skoordynowania działań na etapie
realizacji prac projektowych.
Rejon Energetyczny poinformował Gminę, że przebudowa istniejącej linii napowietrznej
15 kV, która przechodzi nad częścią działek, odbywa się na koszt zainteresowanego
właściciela, bądź właścicieli działek, nie wchodzi ten zakres prac w zakres obowiązków
wynikających z umowy przyłączeniowej. W obecnym stanie na dzisiaj są to działki
stanowiące własność Gminy, a zatem przebudowa może nastąpić na wniosek Gminy,
natomiast w przypadku sprzedaży działek, przebudowa może być dokonana na wniosek
nowego właściciela, o czym winien on być poinformowany na etapie sprzedaży działek
z dobrodziejstwem sieci energetycznej.
6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.
W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęło 7 ofert
z proponowanymi cenami od 174.853,71 zł do 272.006 zł. Zadanie będzie realizowała firma –
Usługi Ogólnobudowlane Ireneusza Rogowskiego z Czaplinka za kwotę 174.853,71 zł.
Termin zakończenia zadania przewidziano na 31.08.2010 r.
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7. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska – ul. Akacjowa - 2010 r., Wiejska – 2011 r.
Zakończono prace związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji przetargowej w celu
wyboru wykonawcy robót. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w dniu
09.03.2010r. z terminem składania ofert na dzień 25.03.2010 r.
8. Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek budowlanych
w m. Piaseczno.
Przygotowano dokumenty przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych.
Zaproszenie do składania ofert opublikowano na stronie internetowej Gminy w dniu
03.03.2010 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16.03.br. Termin wykonania
projektu
–
30.08.2010r.
Projekt
obejmował będzie
doprowadzenie
wody
do 16 działek budowlanych na pow. 4,99 ha.
9. Projekt budowy sieci wodociągowej kolonia Łazice.
W dniu 03.03.2010 r. opublikowano ogłoszenie o zbieraniu ofert na wykonanie prac
projektowych. Termin składania ofert upływa dnia 16.03.2010 r. Termin wykonania projektu
budowlanego – 30.06.2010r.
Projekt obejmował będzie doprowadzenie wody do gospodarstwa rolnego i 2 działek
siedliskowych z możliwością podłączenia kolejnych działek.
10. Udział Gminy Czaplinek w przebudowie chodnika przy ul. Pławieńskiej będącej
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
Uzgodnione zostały z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich zasady
przebudowy części chodnika w ul. Pławieńskiej w Czaplinku przy drodze wojewódzkiej
177. Przyjęto wielkość przerobu na poziomie 150.000 zł pod warunkiem partycypacji
w kosztach przez Gminę w 50%. Zakres prac będzie obejmował usprawnienie wyjazdu
z ul. Rzeźnickiej na ul. Pławieńską i przebudowę chodnika (strona prawa)
do internatu Zespołu Szkół.
11. Budowa zatoki postojowej - parkingu przy ul. Kochanowskiego.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie miejsc postojowych
na ul. Kochanowskiego, w bliskim sąsiedztwie sklepu „Wabi-Market”. Prace zostały
powierzone p. Małgorzacie Dydek z Koszalina za kwotę 1.220 zł. brutto, z terminem
wykonania do 14.05.2010r.
12. Projekt i budowa parkingu ul. Pławieńska
Wybrano wykonawcę projektu budowlanego utwardzenia działki budowlanej o pow. 0,30 ha
na potrzeby zlokalizowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autobusów.
Podpisano umowę na prace projektowe z p. Małgorzatą Dydek z Koszalina na kwotę 4.758 zł.
brutto i z terminem wykonania do 14.05.2010 r.
Po przygotowaniu projektu budowlanego zostanie przygotowane stosowne porozumienie
z firmą KTP, której Prezes Pan Andre Gerstner zadeklarował współudział przy realizacji
zadania.
Analiza zakresu i możliwości wykonania projektu utwardzenia została dokonana
z projektantem i przedstawicielem KTP. Projektant zobowiązany został do przedłożenia
wariantowego rozwiązania utwardzenia wraz z rodzajem nawierzchni. Wystąpiono do ZZDW
Koszalin o wydanie warunków zjazdu z drogi wojewódzkiej na przedmiotową działkę.
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13. Projekt budowlany drogi w ul. Mazurskiej.
Przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na wybór wykonawcy
prac projektowych. Wykonawcą projektu budowlanego przebudowy drogi została p. Anna
Rejman z Drawska Pom. za kwotę 3.000 zł. brutto. Termin wykonania projektu –
30.06.2010r.
Inne zadania:
1. Drugostronne zasilanie energetyczne Gminy Czaplinek.
Wieloletnie podejmowane działania i starania w celu zapewnienia właściwego zaopatrzenia
w energię elektryczną części powiatu drawskiego w tym i gminy Czaplinek zostały
zakończone pozytywnymi decyzjami.
Marszałek Województwa Władysław Husejko podpisał umowę z Eneą w Wałczu, tzw.
preumowę o dofinansowanie budowy linii napowietrznej 110 kV pomiędzy Mirosławcem
i Czaplinkiem, czyli tzw. drugostronnego zasilania między innymi naszej gminy.
Wartość całego projektu zamyka się kwotą 24 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO
pozostaje na poziomie 40%.
Pierwsze prace związane z realizacją projektu mają rozpocząć się w okresie letnim, a ich
zakończenie planowane jest na rok 2012.
Realizacja projektu pozwoli na stabilny i bezpieczny przesył energii dla odbiorców z powiatu
wałeckiego i części powiatu drawskiego, a co najważniejsze odbiorców z terenu naszej
gminy.
Budowa dodatkowej linii jest niezbędna dla stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania stacji
Głównego Punktu Zasilania w Mirosławcu, Wałczu i Czaplinku, a także umożliwi
przeprowadzenie remontu wybudowanych w latach 60-tych linii energetycznych.
2. Zamiana dróg.
W dniu 17.02.2010 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku spotkanie z udziałem
przedstawicieli Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
określenia możliwości prowadzenia dalszych działań związanych z zamianą dróg
wojewódzkich w ul. Długiej i Drahimskiej na drogę gminną w ul. Szczecineckiej
i powiatową w ul. Polnej. W wyniku analizy problemu ustalono, iż ZZDW przyjmie
propozycję zamiany, jednak formalnie decyzję taką, o którą wystąpi Gmina, podejmie Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego.
Możliwość realizacji przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej zgodnie z przygotowanym
projektem budowlanym, po uprzednim przekazaniu dróg, określa się na okres 3 lat począwszy
od 2011 r. z realizacją etapową.
Starostwo Powiatowe zadeklarowało współfinansowanie remontu ul. Długiej i Drahimskiej
w wielkości 50%, przyjmując szacunkowe koszty zadania w wysokości ok. 1 mln zł. Zadanie
zostanie przygotowane do III i ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. Schetynówek.
3. Wycinka i pielęgnacja drzew.
Zakończone zostały prace związane z wycinką 35 szt. drzew oraz zabiegami pielęgnacyjnymi
43 szt. drzew.
Prace zostały wykonane bardzo sprawnie i w krótkim czasie przez Zakład Usługowy
„Boczulak” z Nielepu, gm. Rąbino za kwotę 12.989 zł. Z tytułu pozyskania w ramach
wycinki drewna opałowego i użytkowego przez Wykonawcę prac, Gmina uzyska dochody
oszacowane przez rzeczoznawcę w kwocie 5.400 zł.
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Plany wycinek i pielęgnacji drzew sporządzane są na podstawie wniosków składanych przez
mieszkańców, których problem bezpośrednio dotyczy. Do wycinki zostały zakwalifikowane
drzewa chore, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze oraz kolidujące
z budową bądź remontem dróg. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220) obowiązkiem władającego terenem jest
utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości
będącej w jego władaniu. Ochrona zieleni należy do zadań własnych gminy.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 19 lutego 2010 r. podpisano akty notarialne dotyczące:
- zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 5 w Czaplinku,
na kwotę 6.400,00 zł,
- zbycia nieruchomości oznaczonej nr 278 o pow. 0,1200 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej, na kwotę 44.700,00 zł.
2. Ogłoszono przetargi na zbycie nieruchomości:
Ø oznaczonej nr działki 108 o pow. 0,2103 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg,
KW 23624. Cena wywoławcza 48.700,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 107/1 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW 24707. Cena wywoławcza 27.800,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 4/2 o pow. 0,3900 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne
Małe, KW 32347. Cena wywoławcza 27.800,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 6/2 o pow. 0,1622 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Prosinko,
KW 24074. Cena wywoławcza 7.500,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
Ø oznaczonej nr działki 133/1 o pow. 0,0710 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym
o powierzchni 136,00 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo wraz z udziałem
do ½ w działce nr 133/2 o pow. 0,0121 ha, KW 23939. Cena wywoławcza 9.950,00 zł;
Ø położonej w Machlinach, oznaczonej nr działki 202/28 o pow. 0,1033 ha, KW 19603.
Cena wywoławcza 21.300,00 zł;
Ø położonej w Machlinach, oznaczonej nr działki 202/29 o pow. 0,1015 ha, KW 19603.
Cena wywoławcza 21.000,00 zł;
Ø położonej w Machlinach, oznaczonej nr działki 202/35 o pow. 0,1113 ha, KW 19603.
Cena wywoławcza 23.000,00 zł;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki 86/9 o pow. 0,2398 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 94.300,00 zł;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 136.900,00 zł;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki 86/11 o pow. 0,2963 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 116.500,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
3. W dniu 25 lutego 2010 r. odbył się przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych
w obrębie ewidencyjnym Broczyno oznaczonych numerem działki:
a) 466/7 o pow. 31,0000 ha, wywoławcza wysokość rocznego czynszu za 1 ha 300 zł,
wylicytowana wysokość czynszu za 1 ha 1.200 zł;
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b) 466/7 o pow. 49,0000 ha, wywoławcza wysokość rocznego czynszu za 1 ha 300 zł,
wylicytowana wysokość czynszu za 1 ha 1.500 zł;
4. W dniu 23 lutego br. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
Ø położonej w Machlinach, nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha, KW 19603. Cena
wywoławcza 29.300,00 zł;
Ø położonej w Machlinach, nr działki 202/36 o pow. 0,1793 ha, KW 19603. Cena
wywoławcza 35.300,00 zł;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha, KW 10580. Cena
wywoławcza 97.800,00 zł;
Ø położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha, KW 10580. Cena
wywoławcza 99.600,00 zł;
Ø położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 16, nr działki 384 o pow. 0,1151 ha, KW 18120.
Cena wywoławcza 44.700,00 zł;
Ø położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 20, oznaczonej nr działki 382 o pow. 0,1352 ha,
KW 18120. Cena wywoławcza 52.500,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 532/11 o pow. 0,1468 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366.Cena wywoławcza 57.100,00 zł;
Ø
oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 229.900,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej, KW 18366.Cena wywoławcza 95.200,00 zł.
Żadna z działek nie została sprzedana.
5. W dniu 24 lutego 2010 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
Ø oznaczonej nr działki 284 o pow. 0,1329 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej
2, KW 18120. Cena wywoławcza 51.700,00 zł. Nie została sprzedana.
Ø oznaczonej nr działki 283 o pow. 0,1173 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 4, KW 18120. Cena wywoławcza 45.600,00 zł. Nie została sprzedana.
Ø oznaczonej nr działki 282 o pow. 0,1123 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 6, KW 18120. Cena wywoławcza 43.700,00 zł. Cena osiągnięta
w przetargu 44.140,00 zł
Ø oznaczonej nr działki 281 o pow. 0,1116 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej
8, KW 18120. Cena wywoławcza 43.400,00 zł. Nie została sprzedana.
6. Wydano decyzje:
- o rozgraniczeniu nieruchomości oznaczonej działka nr 73/1 położonej w Sikory,
- o zatwierdzeniu podziału działki nr 46/1 położonej w miejscowości Niwka.
7. Przygotowano trzy foldery promujące tereny inwestycyjne dla:
- terenów objętych patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tj. działki nr 6, 17/1
i 14/1 obr. 08 Czaplinek (ul. Pławieńska) – 1000 sztuk,
- teren byłego lotniska w Broczynie – 300 sztuk,
- działek położonych pomiędzy ulicami Złocieniecką i Kamienną – 500 sztuk.
Ww. foldery zaprezentowane zostały na Targach Turystycznych „Na styku kultury” jakie
odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich w dniach 26-28 lutego br.
(po 50 szt. każdego folderu).
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Foldery dotyczące terenów pod patronatem SSSE (150 szt.) i byłego lotniska w Broczynie
(50 szt.) przekazano do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Słupsku, której
przedstawiciele przedstawią m.in. nasze oferty na drugich Targach Dużych Inwestycji,
które odbędą się w Szczecinie w dniach 12-14 marca 2010 r.
8.W związku z planowaną zamianą gruntów ze Spółką PL AGRO w Łące, umożliwiającą
pozyskanie działki na boisko wiejskie, Gmina Czaplinek zleciła wykonanie wyceny działki
gminnej i działki będącej własnością spółki. Nieruchomość Spółki oznaczona numerem 4/26
o pow. 2,8429 ha została wyceniona na kwotę 59.144,00 zł zaś nieruchomość gminna nr 4/21
o powierzchni 4,3039 ha została wyceniona na kwotę 91.936,00 ha. Dalsze zasady zamiany
będą omówione z Komisją Rozwoju Gospodarczego i właścicielem działki w Łące.
9. Opłaty roczne z tyt. wieczystego użytkowania.
Mieszkańców Gminy Czaplinek informujemy, że dnia 31 marca 2010 r. upływa termin
uiszczania rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2010.
Zgodnie z obowiązującymi przypisami prawa na użytkowniku wieczystym ciąży obowiązek
wznoszenia opłaty rocznej bez dodatkowego wezwania do zapłaty ze strony gminy.
Uprzejmie prosimy o terminowe uiszczanie należności.
Z zakresu planowania przestrzennego:
1. w okresie między sesjami wydano:
- 13 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego i studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
- 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2 postanowienia zatwierdzające wstępne projekty podziału nieruchomości.
2. w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego:
a) wydano:
- 1 decyzję umarzającą postępowanie z uwagi iż dotyczyła ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji już zrealizowanej,
- 3 decyzji ustalające warunki zabudowy,
- 2 decyzje zmieniające wcześniej wydane warunki zabudowy,
- 1 decyzję odmawiająca ustalenia warunków zabudowy (działka nr 169/1 obr. Piaseczno),
- 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy,
b) wszczęto:
- 6 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nowych
inwestycji,
- 2 postępowania administracyjne dotyczące zmiany wcześniej wydanej decyzji o
warunkach zabudowy,
- 1 postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego (budowa linii kablowej oraz złącz kablowych szt. 6 na działkach 61/2, 61/3,
61/4, 61/5, 66, 116/3, 120, 121/1 I 132 w obrębie Niwka, gm. Czaplinek),
c) w trakcie prowadzonego postępowania:
- do uzgodnień przekazano 15 projektów decyzji,
- 2 zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego,
- 3 postanowienia dotyczące zawieszenia postępowania,
- 2 wezwania do uzupełnienia złożonych wniosków,
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- w przypadku 12 prowadzonych postępowań wydałam w okresie wcześniejszym
postanowienia nakładające na wnioskodawcę obowiązek wystąpienia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie w celu dokonania oceny czy planowana
inwestycja wymaga wydania decyzji - po złożeniu przez wnioskodawców dokumentów
RDOŚ wyda stosowne postanowienie i dopiero wówczas można dalej prowadzić
postępowanie,
- w przypadku 3 prowadzonych postępowań wnioskodawcy muszą uzyskać najpierw
decyzje środowiskowe (sprawy dotyczą: budowy zakładu stolarskiego– działka nr 121/3
obr. Łazice, budowa tartaku – działka 145/6 obr. Rzepowo, budowa 3 turbin
wiatrowych-działka nr 159/7 obr. Siemczyno).
3. W dniu 8 lutego br. uczestniczyłam w spotkaniu z projektantem wykonującym projekty
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego podczas którego
omówiono zasady wykonywanych prac wynikających z zawartej umowy celem
przyspieszenia wykonywanych prac.
4. Dnia 24 lutego br. przekazano do Sądu Administracyjnego w Szczecinie :
a) Uchwałę Nr LI/428/10 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie odpowiedzi na skargę
wniesioną przez Panią Bożenę Szczepańską, Panią Małgorzatę Dar, Pana Bogusława
Dziewięckiego na uchwałę Nr XLIII/371/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
18 września 2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Gminy Czaplinek,
b) Uchwałę Nr LI/429/09 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie odpowiedzi na skargę
wniesioną przez Panią Bożenę Szczepańską , Panią Małgorzatę Dar, Pana Bogusława
Dziewięckiego na uchwałę Nr XLV/381/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
17 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek obejmujących obszary ewidencyjne w części
obrębów Broczyno, Machliny, Łazice, Psie Głowy i Trzciniec, wraz z aktami sprawy,
stanowiącymi dokumentację planistyczną.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1.W dniu 16 lutego Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym
w Drawsku Pomorskim z Wójtami, Burmistrzami Powiatu Drawskiego dot. restrukturyzacji
PKS Szczecinek, w tym likwidacji PKS Złocieniec.
2.25 lutego br. uczestniczyłam z kierownikiem Referatu Inwestycji w spotkaniu Zarządu
Związku Działkowców z Koszalina, Zarządu RODz. „Wisienka” z byłymi pracownikami
PGR, użytkownikami terenów działkowych przy ul. Pławieńskiej, podczas którego
przedstawiono harmonogram działań związanych z budową sieci wodociągowej
umożliwiającej doprowadzenie wody do terenów przekazanych przez Gminę na rzecz
RODz.”Wisienka”.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1.W miesiącu lutym bieżącego roku przydzielono lokal:
w Czaplinku przy ul. Górnej 13/4 dla rodziny zajmującej lokal w Czaplinku przy ul. Długiej
47/2 – przeniesienie z większego lokalu do mniejszego, w miejscowości Pławno 22/5 dla
rodziny wielodzietnej znajdującej się na liście osób oczekujących na przydział mieszkania
komunalnego.
2. W wyniku pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa,
Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Turystyki, Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej
w Czaplinku, oraz Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka w celu uregulowania stanu
prawnego przydzielono lokal mieszkalny w Czaplinku przy ul. Drahimskiej 33/2 rodzinie,
która lokal użytkowała od 2003r. bezumownie.
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3.W związku z zebraniem właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej w Czaplinku
ul. Długa 6 podczas którego przedstawiono zły stan techniczny budynku, ZNM spółka z o.o.
wykonała opinię techniczną budynku z której wynika, że należy zabezpieczyć uszkodzone
elementy budynku, wykonać ekspertyzę budowlana i ustalić dalsze działania związane
z ewentualnym remontem pod warunkiem opłacalności ekonomicznej.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 20 sierpnia 2009 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał
za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2
pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów praktykę przejawiającą się w postaci
nadużywania przez Gminę Czaplinek pozycji dominującej na lokalnym rynku organizacji
usług wywozu i składowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy polegającym
na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź
rozwoju konkurencji poprzez ustalenie, jako wyłącznego miejsca składowania odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy
Czaplinek Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym.
Prezes UOKiK decyzją tą nakazał Gminie Czaplinek zaniechania stosowania powyższych
praktyk i wymierzył karę pieniężną w wysokości 21 440,00 zł.
W dniu 20 sierpnia 2009 r. Gmina Czaplinek złożyła odwołanie od decyzji Prezesa
UOKiK Delegatury w Gdańsku, za jego pośrednictwem, do Sądu Okręgowego
w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes UOKIK Delegatura w Gdańsku ustosunkowując się do zarzutów zawartych
w odwołaniu Burmistrza, w całości podtrzymał swoje stanowisko wyrażone
w zaskarżonej decyzji i wniósł tym samym do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o oddalenie odwołania oraz zasądzenie kosztów
postępowania.
W dniu 12 lutego 2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie udziałowców spółki
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, na którym omówione zostały
zagadnienia związane z planowaną budową stacji przeładunkowej odpadów komunalnych
na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Planowana stacja
przeładunkowa odpadów ma powstać w ramach budowy zakładu termicznego
przekształcania odpadów gmin Pomorza Środkowego, którego inwestorem jest Miasto
i Gmina Koszalin. Budowa spalarni odpadów w Koszalinie planowana jest w 2013 r.
W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem przez inwestora Studium
Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa
zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza
Środowiskowego”.
Gmina Czaplinek jako jeden z udziałowców MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym
oczekuje konkretnego stanowiska wnioskodawcy – Miasta Koszalina w zakresie
funkcjonowania i dochodów Stacji przeładunkowej odpadów, która powstałaby na terenie
obiektu w Wardyniu Górnym.
2. Dnia 20 stycznia 2010 r. Starosta Drawski zwrócił się do Burmistrza Czaplinka z prośbą
o wyrażenie opinii na temat zakończonych prac rekultywacyjnych na części wyrobiska
kopalni torfu – pole B na działce nr 10 w obrębie Łysinin, gm. Czaplinek
przeprowadzonych zgodnie z ustalonym wodnym kierunkiem rekultywacji przez firmę
„KARTEL” Spółka Jawna z siedzibą w Jastrowiu.
Po przeprowadzeniu kontroli na terenie kopalni torfu – pole B Burmistrz Czaplinka
zaopiniował pozytywnie przeprowadzone prace rekultywacyjne.
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3.

W związku z przyjętym przez Urząd Marszałkowski „Programem usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa zachodniopomorskiego na lata 2010-2013
z perspektywa do roku 2032” i apelem Marszałka Gmina przystępuje do weryfikacji
gminnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
i gminy na lata 2008-2032”.
Prosimy wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, firmy i instytucje o zgłaszanie swoim
potrzeb celem pełnego zinwentaryzowania tego zadania.

W zakresie łagodzenia skutków bezrobocia:
1. W okresie od 1 marca 2010 r. do 31.08.2010 r. w ramach umowy na zorganizowanie stażu
dla bezrobotnych, zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim, staż
odbywa 5 osób, w tym w Urzędzie Miejskim – 4 stażystów oraz 1 w hali widowiskowosportowej.
2. W ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, od 8 lutego 2010 r.
do 07.08.2010 r. Urząd Miejski w Czaplinku zatrudnił 2 osoby w ramach prac
interwencyjnych do Straży Miejskiej i Referatu Turystyki i Promocji. Kolejne umowy na
zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zostaną
zawarte po zatwierdzeniu projektu podziału środków Funduszu Pracy oraz środków
POKL na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, która odbędzie się 10 marca br.
Podczas posiedzenia PRZ wyrażona zostanie również opinia w sprawie uruchomienia
z dniem 1 września 2010r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Czaplinku nowego
kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie OPERATOR OBRABIAREK
SKRAWAJĄCYCH oraz ustalone zostaną kierunki szkoleń przewidzianych do realizacji
przez PUP dla osób uprawnionych w 2010r.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1. W dniu 11 lutego br. odbyło się posiedzenie w Zarządzie MG OSP w Czaplinku podczas
którego zatwierdzono kalendarz zebrań sprawozdawczych w jednostkach, przygotowano
plan działania w 2010r., zapoznano się z wynikami kontroli jednostek OSP, ustalono
termin obchodu Gminnego Dnia Strażaka.
2. W dniu 10 lutego br. uczestniczyłam wraz z Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży
Pożarnej w naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w 2009r., podczas której Z-ca Komendanta WSP
oraz Komendant Powiatowy PSP pozytywnie ocenił działalność jednostek w Powiecie
Drawskim, w tym również Gminy Czaplinek.
3. W miesiącu lutym i marcu br. w 8 jednostkach OSP odbywają się zebrania sprawozdawcze
za 2009 r. Podczas zebrań działacze ochrony p.poż. z Burmistrzem Czaplinka będącym
jednocześnie Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP oraz przedstawicielami
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. omawiają problemy
wynikające z prowadzonych przez KPSP kontroli stanu gotowości bojowej oraz
osiągnięcia w roku sprawozdawczym 2009. wypracowują również wnioski, propozycje
i założenia służące rozwojowi jednostek praz poprawie stanu ochrony p.poż. w Gminie na
lata następne.
W imieniu jednostek OSP Gminy Czaplinek prosimy podatników o rozważenie przekazania
1% podatku na ochronę p.poż. Jeżeli nie rozliczyliście się Państwo z Urzędem Skarbowym,
a wyrazicie wolę wsparcia OSP prosimy o dokonanie wpisu w swojej deklaracji wg
podanego wzoru.
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W zakresie rolnictwa, leśnictwa i spraw wiejskich:
1. Zatwierdzono plan finansowo – rzeczowy sołectwa: Czarne Małe, Kuszewo, Sikory,
Stare Drawsko, Łąka, Rzepowo.
2. Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Rozpatrzono 12 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew, w tym
jeden odmownie.
4. Zorganizowano spotkanie z sołtysami w dniu 19 lutego br. podczas którego omówiono
m.in. realizację zadań inwestycyjnych w 2010r., zasady korzystania ze środków GPRPA.
Omówiono zasady składania wniosku w ramach Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Drawy” do programu „Rozwój i odnowa wsi” na budowę i modernizację placów zabaw na
terenach wiejskich. Zwrócono uwagę na zbyt duże zużycie energii elektrycznej w salach
świetlicach
wiejskich.
Zaakceptowali
konieczność
podwyższenia
opłaty
za wynajem sal, świetlic. Sołtysi zaakceptowali projekt uchwały w sprawie nie
wydzielenia funduszu sołeckiego na rok 2011.
5.Poniżej przedstawiamy zainteresowanym do wykorzystania:
Wykaz osób szacujących szkody łowieckie w uprawach rolnych.
Adres Koła Łowieckiego
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Koło Łowieckie „ZBIKBUDOWO”
Cieszyno 23/3, skrytka
pocztowa nr 4
78-520 Złocieniec
Koło Łowieckie
„SŁONKA”
ul. Lwowska 17b/4
78-400 Szczecinek
Koło Łowieckie
”Myśliwiec”
ul.Kościuszki11/1
78-550 Czaplinek
Wojskowe Koło Łowieckie
„TROP”
64-920 Piła
ul.H. Wieniawskiego 25/13

Koło łowieckie „TRAK”Nr
128
ul.M.Skłodowskiej Curii
38/3
85-094 Bydgoszcz

Nr obwodu
łowieckiego

Nazwisko osoby Numer
szacującej
telefonu
Robert Bagiński

695 089 888

Wiesław
Fabisiński

697 094 950

144

132

133
134
174

171

Lucjan
Grzybowski
Eugeniusz
Terefenko

600 376 180

Zgłoszenia
kierować na adres
koła łowieckiego

Zgłoszenia
kierować na adres
koła łowieckiego

600 376 172

Jerzy
Uszakiewicz
Andrzej
Wasilewski

887345705

Piotr Wojtulak

515 143 077

668530601

Piotr Kargul
723 505 038

176

Uwagi

Witold Przeorski 094 3673287

Zgłoszenia
kierować na adres
koła łowieckiego
Zgłoszenia
kierować na
adres:
Piotr Wojtulak ul.
Słowackiego 8/5,
64-915 Jastrowie
Zgłoszenia
kierować na adres
koła łowieckiego

6.W ostatnim okresie odbyły się zebrania wiejskie:
- 23 lutego br. w Sikorach z udziałem pracowników ref. Promocji i radnych nt. m.in. zmian
Planu Odnowy Miejscowości
- 25 lutego br. – Stare Drawsko z udziałem burmistrza i radnych nt. działalności sołectwa,
- 1 marca br. w Prosinku z udziałem pracowników ref. Promocji nt przyjęcia Planu Odnowy
Sołectwa Prosinko,
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- 2 marca br. w Siemczynie z udziałem pracowników ref. Promocji nt. zmian Planu Odnowy
Miejscowości,
- 3 marca br. w Kluczewie i Czarnym Małym z udziałem pracowników ref. Promocji nt.
zmian Planu Odnowy Miejscowości,
- 5 marca br. w Broczynie z udziałem pracowników ref. Promocji nt. zmian Planu Odnowy
Miejscowości Broczyno,
- 5 marca br. w Byszkowie nt. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Byszkowo
z udziałem pracowników ref. Promocji i Burmistrza.
W zakresie oświaty:
1. Szkoła Podstawowa w Czaplinku i Broczynie jeszcze w tamtym roku podpisały umowy
z dostawcami na dostarczanie owoców i warzyw do szkół w ramach programu „Owoce
w szkole” ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego.
Zarówno w jednej jak i drugiej szkole, w II semestrze roku szkolnego 2009/2010
od 3 marca br. dzieci otrzymują - przez okres 10 wybranych tygodni - porcje owoców
i warzyw 3 razy w tygodniu (łącznie 30 porcji).
2. Dnia 25 stycznia 2010 roku przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej
II kadencji. W poszczególnych okręgach wyborczych, którymi były szkoły zostało
wybranych 21 radnych. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 22 lutego br.
z udziałem opiekunów oraz młodych radnych celem przybliżenia zagadnień z życia
samorządowego Gminy. Ustalono wstępnie termin I inauguracyjnej sesji na dzień
11 marca 2010 roku na godzinę 11:30.
3. 1 marca br. podczas spotkania z Dyrektorem i Kierownikiem Gospodarczym Gimnazjum
oraz Projektantem p. Arkadiuszem Kotem omówiono temat przygotowania projektu
technicznego i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum.
Dostosowanie Gimnazjum do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie odbywać się
etapami ze względu na ograniczone środki finansowe budżetu Gminy. Ustalono, że
projekt będzie przygotowany na całość zadania z możliwością etapowej realizacji.
W I etapie przewiduje się wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku
Gimnazjum w ramach zabezpieczonych środków w budżecie br. 50.000 zł na projekt
i wykonanie I etapu.
W tym dniu omówiono również z Dyrektorami oraz Głównymi Księgowymi podległych
szkół i przedszkola temat racjonalnego wykorzystywania planowanych środków
finansowych budżetów szkół, w tym wynagrodzeń.
W zakresie podatków i opłat:
1. Wydano 37 zaświadczenia z tego: 27 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie oraz
7 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 137 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.847,00zł.
3. Pozytywnie rozpatrzono wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku
od nieruchomości na kwotę 107,00zł.
4. Sporządzono sprawozdanie o nieudzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
i rybołówstwie za miesiąc styczeń 2010r.
5. Wydano jedną decyzję w sprawie udzielenia zwolnienia w zakresie podatku rolnego
z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa.
6. Wydano 9 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
7. Zakończono w terminie wymiar podatków i doręczenie decyzji podatnikom na 2010 rok.
8. Sporządzono wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnionych jezior
będących własnością Skarbu Państwa na kwotę 12.603 zł oraz z tytułu zwolnienia
ustawowego zakładów pracy chronionej na kwotę 40.990 zł.
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9.

Dokonano analizy złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i leśny dla osób prawnych oraz ustalono należne podatki w oparciu o złożone deklaracje.
10. Na wniosek organu podatkowego podatnik dokonał korekty deklaracji na podatek
od nieruchomości za 2005r. w oparciu o wyroki NSA dot. opodatkowania trafostacji,
w związku z czym Gmina uzyskała dodatkowe dochody w kwocie 33.705,00zł.
11. Obecnie przyjmowane są wnioski od producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego.
W zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej:
1. Zabezpieczenie nocnej, świątecznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej dla
mieszkańców naszej Gminy zapewnia Firma lekarska ANALEG, która od 1 lutego 2010 r.
prowadzi punkt lekarski w Złocieńcu przy ulicy Piłsudskiego 17- Biały Domek, telefon
720 579 182.
Natomiast wyjazdowa opieka pielęgniarska realizowana jest przez NZOZ Medyk,
dla pacjentów Eskulapu opiekę pielęgniarską zapewnia Firma ANALEG w Złocieńcu (tak
jak opiekę lekarską).
2. W okresie 1-26 marca 2010 r. prowadzone są bezpłatne badania prostaty (poprzez badanie
krwi) u mężczyzn. Badaniami zostanie objętych 100 mężczyzn. Badania będą prowadzone
przez Laboratorium w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej (Ośrodek Zdrowia),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 10.00.
Na początku kwietnia (zaraz po świętach wielkanocnych) będą prowadzone badania
mammograficzne dla kobiet. Badania będą wykonywane przez 3 dni, w mammobusie,
który będzie stacjonował przy budynku Ośrodka Zdrowia w Czaplinku, przy ulicy
Wałeckiej.
W chwili obecnej kończone jest lakowanie „jednego ząbka” u uczniów klas I-III.
Przegląd dentystyczny oraz lakowanie jednego zęba rozpoczęto w grudniu 2009 r.
Przegląd dentystyczny oraz lakowanie jednego ząbka zrealizowano w 2007 roku.
Oczekujemy na informację z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE
ze Szczecina, czy będzie realizowany w roku 2010 program profilaktyki nowotworowej
i okulistycznej. (wyjazdy na badania okulistyczne i ginekologiczne do Szczecina).
3. W styczniu 2010 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK obchodził
Jubileusz 10 - lecia swojej działalności. Z tej okazji złożyłam całemu zespołowi
gratulacje.
4. Wojewoda zachodniopomorski zarządzeniem z 24 lutego br. zwiększył Gminie Czaplinek
dotację celową o kwotę 602.263 zł z przeznaczeniem na realizacje programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”.
W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1.Realizacja projektu Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek, współfinansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Norweskiego.
1/ W ramach działania 3 - organizacja i przeprowadzanie seminariów towarzyszących
akcjom promocyjnym- przeprowadzono procedurę zapytania o cenę na realizację zadania
w roku 2010. Wybrano firmę GOS Spółka z o.o. ze Szczecina, za kwotę 20.730 złotych.
W chwili obecnej przygotowywania jest umowa.
2/ W ramach działania 2 - akcje promujące Gminę i projekt - informacja i promocja
podpisano umowę z telewizją lokalną GAWEX na przygotowanie programów
promujących działania projektu w roku 2010 oraz podpisano umowę na przeprowadzenie
kampanii promocyjnej z udziałem zawodnika reprezentacji Polski w windsurfingu,
mieszkańca Czaplinka- p.Kuby Guzdka, polegającej na:

14

a) nagraniu profesjonalnego filmu w jakości HD o długości 15 sekund, którego
głównym bohaterem będzie Kuba Guzek - zawodnik pucharu Europy i Polski
w windsurfingu z Czaplinka, który trenuje na jeziorze Drawsko w Czaplinku,
promując w ten sposób Gminę Czaplinek oraz realizację projektu. Przez cały czas
emisji filmu na ekranie widoczne będzie logo Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz logo promocyjne Gminy Czaplinek.
b) przeprowadzeniu kampanii promującej Gminę Czaplinek oraz projekt
na telebimach LED w Poznaniu, Wrocławiu oraz Szczecinie, w miejscach
określonych w ofercie, z wykorzystaniem filmu.
c) reklamowaniu Gminy na żaglach deski surfingowej Kuby Guzdka, podczas
zawodów windsurfingowych o randze krajowej, europejskiej i światowej,
w których będzie uczestniczył w roku 2010, między innymi: Allegro Cup w Łebie,
Puchar Polski na Helu, Pobierowo Cup. Na żaglu deski surfingowej zostanie
zamieszczone logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz logo
promocyjne Gminy Czaplinek.
d) zamieszczeniu reklamy z wizerunkiem Kuby Guzdka, promującego uprawianie
sportów wodnych na jeziorze Drawsko w Czaplinku, na 3 bilbordach należących
do Gminy Czaplinek tj. na wjeździe do miasta od strony Poznania, Szczecina oraz
Kołobrzegu. Na winylach zostanie zamieszczone logo Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz logo promocyjne Gminy Czaplinek.
Kampania promocyjna na telebimach LED potrwa :
a) we Wrocławiu w terminie od 01-14 marca 2010 roku, lokalizacja Plac Grunwaldzki Budynek Grunwaldzki Center,
b) w Poznaniu w terminie od 01-14 lutego 2010 roku, lokalizacji przy Dworcu PKP,
c) w Poznaniu w terminie 01-14 marca 2010 roku, lokalizacja Stary Browar,
d) w Szczecinie w terminie 01-15 luty 2010 roku, lokalizacja ul. Jana Pawła II 50.
Zamieszczenie reklamy z wizerunkiem Kuby Guzdka na 3 bilbordach reklamowych
należących do Gminy Czaplinek tj. na wjeździe do miasta od strony Poznania, Szczecina oraz
Kołobrzegu nastąpi w terminie do 30 marca 2010 r.
3/ W ramach działania 4 - promocja w targach turystycznych - zgłoszono udział
w następujących imprezach targowych, w roku 2010:
a) 26-28 luty - Na styku kultur Łódź
b) 11-14 marca- ITB Berlin
c) 11-14 marca – Wiatr i Woda Warszawa
d) 26-28 marca- Glob Katowice
e) 9-11 kwietnia – Salon Turystyczny Kraków
f) 9-10 maja – Piknik nad Odrą Szczecin
g) Październik- Tour Salon Poznań
h) Listopad – Targi Lipsk
4/ W ramach działania 5 - Zarządzanie projektem - Informacja i promocja Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie materiałów informacyjnopromocyjnych o projekcie i Gminie Czaplinek. Do chwili obecnej, zgodnie z zawartymi
umowami dostarczono: kalendarze, gadżety promocyjne. W trakcie realizacji znajdują się:
album promocyjny, informator turystyczny oraz prezentacja multimedialna.
W chwili obecnej oczekujemy na zwrot środków w wysokości ponad 400 tys. złotychponiesionych w okresie lipiec- grudzień 2009 r. na realizację projektu.
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2. Bobry Przedsiębiorczości - Konkurs Gospodarczy Powiatu Drawskiego, został
zorganizowany przez Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
we współpracy z Gazetą Lokalną Pojezierze Drawskie i Drawskimi Stronami Internetowymi,
pod patronatem Starosty Powiatu Drawskiego Stanisława Cybuli.
W konkursie tym zostały wyróżnione dwie firmy z terenu naszej Gminy:
Bóbr Przedsiębiorczości w sektorze Turystycznym : Ośrodek Wypoczynkowy Camping
„WAJK” z Piaseczna
Bóbr Przedsiębiorczości w kategorii Młoda Firma: „BABA JAGA” Krystyna Wenelska
z Żelisławia.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
3. W dniach 14 lutego br. zakończyła się 3 edycja Czaplineckiej Ligii Piłki Nożnej halowej.
Zwycięzcą Ligii została drużyna Salos - Don Bosco. 3 marca br. na hali odbył się turniej piłki
koszykowej okazji 65 Rocznicy Powrotu Czaplinka do Macierzy.
4. W dniu 17 lutego odbyły się na warsztaty na temat przygotowania wniosków o przyznanie
pomocy za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Drawy” na działania: Małe Projekty,
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i Rozwój Wsi. Adresatami tego projektu
mogą być osoby prywatne, firmy, organizacje pozarządowe, sołectwa oraz lokalne parafie.
5. W dniach 26-28 lutego br. Gmina Czaplinek prezentowała swoją ofertę turystyczną na XVI
Międzynarodowych Targach Turystycznych NA STYKU KULTUR. Udział w targach
turystycznych wsparty został ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach
realizacji projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”.
6. W dniu 3 marca br. odbyły się obchody 65 rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze
w ramach których odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego oraz prezentacje sztandarów Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, OSP Gminy Czaplinek, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.
Następnie o godz. 12 00 nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza
przez władze miasta, delegacje szkół, przedszkoli i zakładów pracy, stowarzyszenia,
organizacje.
7. W dniu 6 MARCA 2010r. o godz. 19 00 w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
w Czaplinku odbędzie się koncert chrześcijańskiego zespołu „ 2 TM 2,3”(wstęp wolny).
8. W dniu 9 marca 2010 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń pok. 5 Urzędu Miejskiego
w Czaplinku odbędzie się druga część warsztatów na temat przygotowania wniosków budżetu, na działania: Małe Projekty, Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Odnowa
i Rozwój Wsi w ramach programu LEADER. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu.
9. W dniach 3-10 marca 2010 r. zapraszamy na dni otwarte izby muzealnej „POWRÓĆMY
DO WSPOMNIEŃ SPRZED LAT”.
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10.24 lutego br. w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego
w Czaplinku odbyło się posiedzenie Zarządu SGiPPD nt. przygotowania się dokumentów na
walne zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia. Zapoznano się m.in. ze sprawozdaniem
finansowym za 2009r., projektem programu działania i zabezpieczenia finansowego na 2010r.
Termin walnego zebrania ustalono na 16 kwietnia 2010r. w Domu Kultury w Drawsku Pom.
z udziałem przewodniczących poszczególnych rad miejskich i gminnych.
11.W dniu 12 lutego Sekretarz Gminy uczestniczyła w Zebraniu Członków Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy”.
12.23 lutego br. wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w spotkaniu z dyrekcją Domu
Młodzieży im. J.Bosko w Trzcincu, podczas którego omówiono możliwość współorganizacji
Ogólnokrajowego Festiwalu pt. Boski Festiwal”, którego organizację przewiduje się na
lotnisku w Broczynie w sierpniu 2010r.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W dniu 15 lutego br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie
podsumowujące otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Burmistrza Czaplinka na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010 r. przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursów:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lp.
1.
2.
3.

Lp.
1.
2.

Lp.
1.

Lp.
1.
2.

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek
53.200
Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny
28.700
Czaplinek
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile
2.000
Polski Związek Wędkarski Okręg w Koszalinie
2.500
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
9.000
Uczniowski Klub Sportowy IRAS
3.600
Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku
1.000
Razem:
100.000
Zadanie: Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek
13.000
Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny
13.000
Czaplinek
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
2.000
Razem:
28.000
Zadanie: Organizacja czasu wolnego osobom starszym
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – Klub Seniora
2.000
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w
2.500
Drawsku Pomorskim
Razem:
4.500
Zadanie: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa
4.000
Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku
Razem:
4.000
Zadanie: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
Gminna Biblioteka Publiczna
800
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
2.000
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3
4
5

Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
2.000
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile
1.200
Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa
2.000
Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku
6
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Północno-Zachodni
2.000
Razem:
10.000
Zadanie: Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego
Lp.
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
1.
2.
3.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile
Kiwanis International Klub Czaplinek
Ludowy Klub Sportowy LECH
Razem:

1.800
800
2.400
5.000

2. W związku z tym że oferty złożone do konkursu w zakresie Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych nie spełniały wymogów formalnych ogłosiłam ponownie konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Na
realizację zadań w roku 2010 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 16.000 zł.
Oferty należało składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. Nr 7),
ul Rynek 6, 78-550 Czaplinek, w zamkniętych opieczętowanych kopertach, opatrzonych
opisem „Konkurs” oraz nazwa zadania: „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”
osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) do 3 marca 2010 roku.
3. 2 marca br. uczestniczyłam w spotkaniu ze stowarzyszeniem Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, podczas którego omówiono m.in. zasady współpracy, zasady
korzystania z lokalu będącego w zarządzie stowarzyszenia Klubu Ametyst.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Kolejny już rok PUP i US przychylił się do wniosku Burmistrza i przeszkolił 2 stażystów
do obsługi punktu informacyjnego Urzędu Skarbowego, który zlokalizowany jest w lokalu
przy ul. Rynek 1 (wejście od strony ul. Sikorskiego).
W Punkcie tym można uzyskać informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia zeznań
podatkowych lub złożyć zeznanie podatkowe za 2009 rok.
Zapraszamy w godzinach: poniedziałek – środa 700 - 1500
czwartek 815 – 1615
piątek 715 – 1515 .
2.Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej:
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2010 r.,
w dniu 18 kwietnia 2010 r., w okręgu wyborczym nr 1 odbędą się wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej w Czaplinku, w których wybiera się jednego radnego. Siedzibą
Obwodowej Komisji Wyborczej jest budynek Gimnazjum w Czaplinku ul. Słoneczna 27.
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Kalendarz wyborczy
Data wykonania
czynności

Treść

do 17 lutego 2010r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia wojewody

do 27 lutego 2010r.

podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów oraz
liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
gminnej komisji wyborczej

do 27 lutego 2010r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do 2 marca 2010 r.

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego kandydatów na członków gminnej komisji
wyborczej

do 4 marca 2010 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

do 19 marca 2010r.
(do godz. 24 00)

zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych

do 23 marca 2010 r.

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 24 marca 2010 r.

zgłaszanie do gminnej komisji wyborczej kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych

do 28 marca 2010 r.

powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej;

do 28 marca 2010 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze
i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji
wyborczej

do 3 kwietnia 2010r.

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 4 kwietnia 2010 r.
16 kwietnia 2010 r.
godz. 24 00

sporządzenie spisu wyborców

17 kwietnia 2010r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców

18 kwietnia 2010 r.
godz. 6 00 - 2000

głosowanie

zakończenie kampanii wyborczej

3.W dniu 3 marca br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbył się w Konwent Wójtów,
Burmistrzów Powiatu Drawskiego z udziałem Starosty, Wicestarosty, Komendanta
Powiatowego Policji, Komendanta PSP, Dyrektora PUP, szefa Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Drawskiego podczas którego omawiano m.in. sprawy:
- przygotowania wniosków do LGD,
- łagodzenia skutków bezrobocia w oparciu o przedstawione przez dyrektora PUP
możliwości finansowe na 2020r.,
- działalności SGiPPD

19

- możliwości dofinansowania usuwania azbestu i budowy oczyszczalni przydomowych,
- organizacji imprez masowych,
- dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych i mammografu.
4. Szybki PIT w zachodniopomorskim – Dni otwarte w Urzędach Skarbowych
Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie informuje, że w dniach 6 marca i 24 kwietnia br.
w ramach „Dni otwartych” wszystkie Urzędy skarbowe województwa zachodniopomorskiego
będą pracowały w godzinach 9,00 do 13,00.
Dodatkowe informacje oraz formularze podatkowe, broszury informacyjne można znaleźć na
stronie internetowej WWW.szybkipit.onet.pl oraz na stronie urzędu skarbowego
WWW.izbaskarbowa.szczecin.pl .
5. 2 marca br. uczestniczyłam w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Tucznie z redaktorką
tygodnika „Wprost” i kobietami wójtami, burmistrzami oraz paniami przewodniczącym rad
miejskich Połczyna Zdroju, Wierzchowa, Mirosławca, Tuczna, Człopy.
6. 14 lutego br. na zaproszenie organizatorów dokonałam wręczenia pucharu Termin
zakończenia rozgrywek ustalony na początku stycznia br. uniemożliwił mi uczestniczenie
w walnym zebraniu stowarzyszenia na które zaproszenie otrzymałam na kilka dni przed
zebraniem.
7.11 lutego br. Gminę Czaplinek odwiedził Dowódca Jednostki Wojskowej w Budowie.
Podczas spotkania omówiono zasady współpracy oraz zgłaszane problemy przez
mieszkańców Głęboczka.
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej:
W ostatnim czasie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu dokonała lustracji świetlic wiejskich
w zakresie realizacji zaplanowanego programu zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii
szkolnych. Ponadto Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury,
Ochrony Środowiska i Turystyki zapoznała się przygotowaną koncepcją Lokalnego Programu
Rewitalizacji i wyraziła aprobatę dla opracowania nowego Programu Rewitalizacji. Komisja
Rozwoju Gospodarczego wraz z Komisją Mieszkaniową Burmistrza
spotkała się
z mieszkańcami bloku przy ul. Jagiellońskiej 2.

W okresie między sesjami przyjęłam 21 interesantów, którzy zgłosili 21 sprawy, zastępca
burmistrza przyjął 18 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Barbara Michalczik
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