INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 13 marca do 14 kwietnia 2010 r.
W okresie między Sesjami wydałam 14 zarządzeń:
1. w sprawie przejęcia w roku 2010 do ewidencji Urzędu Miejskiego w Czaplinku środków
trwałych pochodzących z inwestycji, tj. odcinka drogi w ulicy Wąskiej w Czaplinku wraz
z chodnikiem prawostronnym i zjazdami, skrzyżowaniami, z kostki betonowej starobruk,
o wartości 265.292,28 zł, powstałego w wyniku zrealizowanej inwestycji „Przebudowa
drogi w ulicy Wąskiej w Czaplinku (I etap od ul. Drahimskiej do ul. Polnej);
2. w sprawie realizacji zadań Gminy Czaplinek realizowanych w 2010 roku przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia
konkursu ofert na realizację tych zadań;
3. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czaplinku;
4. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu
kandydata na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Czaplinku;
5. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2009
rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji za 2009 rok;
6. w sprawie wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku
za 2009 rok;
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2 zarządzenia (19 działek na cele rolne, 2 działki pod działalność gospodarczą);
8. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży –
2 zarządzenia;
9. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2010 z dnia 1 marca 2010 r. (dot. zmiany ceny
nieruchomości);
10. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2010 r.
(zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku);
11. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych, stanowiących
własność Gminy Czaplinek (dot. zmiany osób, którym ustalono limity wydatków
za korzystanie do celów służbowych z telefonów komórkowych oraz zmiany osoby, która
będzie rozliczać ustalone limity);
12. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2010 r.
(dot. przesunięć środków między paragrafami).

W zakresie inwestycji:
1. Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”.
Pismem z dnia 25.03.2010 r. Minister Sportu i Turystyki poinformował Gminę Czaplinek
o zabezpieczeniu środków w budżecie Ministerstwa w kwocie 333.000 zł na budowę boisk
sportowych Orlik 2012 w Czaplinku. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki zostanie
podpisana po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane.

W sprawie dofinansowania zadania w kwocie 333.000 zł ze środków Województwa
Zachodniopomorskiego umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego zostanie
podpisana po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa
boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz z zagospodarowaniem
terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”. Dokumentacja przetargowa jest
w końcowej fazie opracowywania i ogłoszenie o przetargu nastąpi w najbliższym czasie.
2. Budynek socjalno-komunalny
Zaawansowanie rzeczowe wykonanych robót obejmuje wykonanie ścian i stropów
wszystkich kondygnacji oraz wewnętrznych instalacji w 75%. Montowana jest stolarka
okienna oraz rozpoczęte zostały prace związane z montażem konstrukcji dachowej. Podjęta
została decyzja o rozbudowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z 10
rur spustowych oraz o pokryciu kosztów materiałów wbudowanych na potrzeby przebudowy
odcinka sieci gazowej i wodociągowej w związku z przeprowadzoną przebudową sieci
kanalizacji sanitarnej.
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.
W dniu 09.03.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót – Usługi
Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z Czaplinka, za kwotę 174.853,71 zł. Wykonawca
przystąpił do realizacji zadania.
4. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska – ul. Akacjowa - 2010 r., Wiejska – 2011 r.
Prowadzona jest procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego dotycząca
wyboru wykonawcy robót. Na dzień 25.03.2010r. – wpłynęło 6 ofert, które obecnie
są poddane ocenie celem wyłonienia oferty najkorzystniejszej cenowo.
5. Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek budowlanych
w m. Piaseczno.
Spośród 12 ofert wybrano wykonawcę projektu budowlanego sieci wodociągowej, którym
została firma Zakład Usług Technicznych „Prosbed” s.c. z Trzcianki za kwotę 5.368 zł brutto.
Obecnie załatwiane są formalności związane z zawarciem umowy. Termin wykonania
projektu – 30.08.2010 r.
6. Projekt budowy sieci wodociągowej kolonia Łazice.
Dokonano wyboru spośród 10 złożonych ofert wykonawcy prac projektowych budowy sieci
wodociągowej do zabudowy kolonijnej m. Łazice. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Zakład Usług Technicznych „Prosbed” s.c. z Trzcianki za kwotę 3.660 zł brutto. Załatwiane
są obecnie formalności związane z zawarciem umowy. Termin wykonania projektu –
30.06.2010 r.
7. Monitoring Czaplinka.
Na dzień 26.03.2010 r. wpłynęły 3 oferty na budowę monitoringu w mieście. Prowadzone
są czynności związane z badaniem i oceną złożonych ofert pod kątem spełnienia warunków
udziału w przetargu zapisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyboru
oferty najkorzystniejszej.
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8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku
Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej w dniu 30.03.2010 r. wdrożone zostało
postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Umieszczone zostało
ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych z terminem składania ofert na dzień
15.04.2010 r. Zakładany termin realizacji prac budowlanych to 01.07.2010 r. – 30.09.2010 r.
9. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka.
W dniu 30.03.2010 r. uzgodnione zostały warunki umowy dotyczącej zmiany projektu
rekultywacji składowiska w m. Niwka z firmą POLGEOL S.A. z Warszawy. Uzgodnienia
dotyczyły zmiany projektu w zakresie rzeczowym, a tym samym i finansowym, obowiązków
stron, terminu wykonania. Prace projektowe zostaną wykonane w terminie do 20.06.2010 r.
W dniu 24.03.2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zorganizował seminarium, na którym omówione zostały możliwości pomocy finansowej
WFOŚiGW i NFOŚiGW na przedsięwzięcia związane z rekultywacją składowisk odpadów.
Aktualne możliwości i zasady pozwolą Gminie na złożenie samodzielnego wniosku, gdyż
Gmina może spełnić warunki stawiane przez NFOŚiGW, szczególnie odnośnie minimalnej
powierzchni rekultywowanego składowiska.
10. Wniosek o dofinansowanie budowy i doposażenia Centrum Ratownictwa Gminnego
Gmina Czaplinek przygotowała i złożyła o dofinansowanie ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.2 Przeciwdziałanie zagrożeniom, projekt
pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki
OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”.
Wnioskowana kwota dotacji wynosi 2 197 594,95 zł (75% kosztów kwalifikowalnych),
natomiast koszt całego przedsięwzięcia wynosi 2 982 626,60 zł.
W ramach projektu planowane jest:
1. rozbudowanie obiektów OSP Czaplinek na Centrum Ratownictwa Gminnego skupiające
służby ratownicze: Ochotniczą Straż Pożarną w Czaplinku, Pogotowie Ratunkowe i Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz podstawowe wyposażenie Centrum,
2. dostawę specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym samochodu pożarniczego
z podnośnikiem hydraulicznym koszowym i wyposażeniem specjalistycznym, zapory
przeciwolejowej o długości 160 mb na zwijadle na przyczepie, przenośnego systemu zapór
przeciwpowodziowych o długości łącznej 600 mb, namiotu ratowniczego pneumatycznego
z wyposażeniem.
Planowany okres realizacji projektu to czerwiec 2011 – listopad 2012.
Główny ciężar finansowy realizacji zadania będzie przypadał na rok 2012.
11. Dofinansowanie z PROW na wodociągi kolonia Prosinko, Czarne Wlk.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 25.03.2010 r. uchwałą nr 447/10 podjął
decyzję o projektach zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach Działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Decyzją Zarządu Gmina Czaplinek uzyskała
dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Czaplinek
na trasie Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia”.
Wysokość przyznanej dotacji wynosi 285 513 zł, przy całkowitej wartości 488 938,86 zł.
Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2010 r.
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12.Po uzgodnieniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego zasad i formy przygotowania LPR,
przystąpiono do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla części Czaplinka wg.
warunków ustalonych w procedurze naboru środków unijnych 2007 – 2013.
Po przyjęciu LPR Gmina przystąpi do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków
UE rewitalizacji ul. Rynek i deptak.
13.17 marca br. gościliśmy Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wraz z głównymi projektantami
koncepcji zagospodarowania przestrzennego województwa, który przedstawił założenia
koncepcji przyjętej przez Sejmik Województwa. Podczas spotkania przedstawiono problemy
komunikacyjne miasta Czaplinka oraz wskazywano na konieczność umieszczenia w planach
zagospodarowania województwa budowy obwodnicy dla Czaplinka. Kolejne spotkanie
planowane jest w maju w Drawsku Pom.
14.W miejscowości Sikory realizowany jest I etap wymiany sieci energetycznej NN z linii
napowietrznej na podziemną. Część kabli podziemnych została już ułożona podczas budowy
chodnika kilka lat temu. Obecny etap zakłada likwidacje starych słupów energetycznych
w tym i przystanku autobusowym wraz z wymianą lamp oświetleniowych
na energooszczędne (15 sztuk) oraz przyłącza energetyczne do budynków. Zakończenie
I etapu planowane jest do końca kwietnia br.

W zakresie dróg:
1. Zarządzana przez Gminę sieć dróg gminnych, szczególnie tych, którymi dowożone
są dzieci do szkół gminnych została po ustaniu zimy zinwentaryzowana z udziałem
Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku pod kątem
stanu technicznego, warunków przejezdności. Gmina ze środków przeznaczonych
na utrzymanie dróg w budżecie 2010r. wydatkowała na zwalczanie skutków zimy kwotę
112 717zł. Środki zabezpieczone w budżecie na utrzymanie posiadanej sieci drogowej
zostały już wydatkowane na zimę i pilne remonty w 95%.
Przygotowano zmianę harmonogramu prac remontowych na 2010r. W związku
z wykorzystaniem większości środków na usuwanie skutków zimy, niezbędne będzie
zwiększenie środków w ramach przesunięć budżetowych. Wystąpiono również
do Starosty Powiatu Drawskiego o zwiększenie środków na realizację zadań bieżących
w 14 ulicach zarządzanych przez Gminę w oparciu o zawarte jeszcze w 1999r.
porozumienie.
W marcu br. wykonano najpilniejsze remonty dróg, którymi dowożone są dzieci do szkół:
wyremontowano najbardziej zniszczone odcinki drogi Wrześnica – Żelisławie
oraz przeprofilowano nawierzchnię drogi wraz z jej zagęszczeniem do m. Karsno
i Drahimek.
2. Dokonano inwentaryzacji istniejącej kanalizacji burzowej drogi wewnętrznej w m. Stare
Drawsko. Stan istniejącego kolektora burzowego zlokalizowanego na nieruchomości
prywatnej wymaga remontu. Po uzyskaniu zgody właściciela terenu możliwa będzie
wymiana odcinka kolektora burzowego oraz instalacja dodatkowo dwóch studzienek
burzowych i regulacja pozostałych. Zadanie planowane jest do wykonania w ramach
robót publicznych, które uruchomione zostaną od maja br. przy wykonywaniu remontów
urządzeń melioracyjnych.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Podpisano 6 aktów notarialnych:
a) w dniu 8 marca 2010 r. dotyczące:
• zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 14/3
w Czaplinku, na kwotę 6.096,00 zł;
• zbycia nieruchomości położonej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej oznaczonej
nr 367/22 o pow. 0,0844 ha zabudowanej dwoma kilkustanowiskowymi
garażami, na kwotę 119.200,00 zł;
b) w dniu 16 marca 2010 r. dotyczące:
• zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 39/5
w Czaplinku, na kwotę 998,75 zł;
• zbycia nieruchomości oznaczonej nr 282 o pow. 0,1123 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 6, na kwotę 44.140,00 zł;
c) w dniu 23 marca 2010 r. dotyczący zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
przy ul. Moniuszki 24/4 w Czaplinku, na kwotę 5.058,25 zł;
d) w dniu 31 marca 2010 r. dotyczący nieodpłatnego nabycia od PKP prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr 1/8 o pow. 1,7336 ha
położonej w Czaplinku w obrębie 08.
2. Przeprowadzono dwa przetargi:
a) w dniu 18.03.2010 r. na zbycie nieruchomości:
• ozn. nr działki 108 o pow. 0,2103 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW 23624. Cena wywoławcza 48.700,00 zł – nieruchomość nie
została sprzedana;
• ozn. nr działki 107/1 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW 24707. Cena wywoławcza 27.800,00 zł – nieruchomość nie
została sprzedana;
• ozn. nr działki 4/2 o pow. 0,3900 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Czarne Małe, KW 32347. Cena wywoławcza 27.800,00 zł – CENA
OSIĄGNIĘTA W PRZETARGU 28.080,00 ZŁ;
• ozn. nr działki 6/2 o pow. 0,1622 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Prosinko, KW 24074. Cena wywoławcza 7.500,00 zł – CENA
OSIĄGNIĘTA W PRZETARGU 9.000,00 ZŁ;
b) w dniu 24.03.2010 r.na zbycie nieruchomości:
• ozn. 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 - CENA
OSIĄGNIĘTA W PRZETARGU 10.100,00 ZŁ;
• położonej w Machlinach, ozn. nr działki 202/28 o pow. 0,1033 ha, KW 19603.
Cena wywoławcza 21.300,00 zł – nieruchomość nie została sprzedana;
• położonej w Machlinach, ozn. nr działki 202/29 o pow. 0,1015 ha, KW 19603.
Cena wywoławcza 21.000,00 zł – nieruchomość nie została sprzedana;
• położonej w Machlinach, ozn. nr działki 202/35 o pow. 0,1113 ha, KW 19603.
Cena wywoławcza 23.000,00 zł – nieruchomość nie została sprzedana;
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•
•
•

położonej w Piasecznie, ozn. nr działki 86/9 o pow. 0,2398 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 94.300,00 zł – nieruchomość nie została sprzedana;
położonej w Piasecznie, ozn. nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 136.900,00 zł – nieruchomość nie została sprzedana;
położonej w Piasecznie, ozn. nr działki 86/11 o pow. 0,2963 ha, KW 10580.
Cena wywoławcza 116.500,00 zł – nieruchomość nie została sprzedana.

3. Ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
• ozn. nr działki 532/8 o pow. 0,2017 ha położonej w Czaplinku
przy ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 60.300,00 zł;
• ozn. nr działki 532/14 o pow. 0,2040 ha położonej w Czaplinku
przy ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 61.000,00 zł;
• ozn. nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej w Czaplinku
przy ul. Kamiennej, KW 18366. Cena wywoławcza 63.500,00 zł;
• ozn. nr działki 277 o pow. 0,1835 ha położonej w Czaplinku
przy ul. Kasztanowej 16, KW 18120. Cena wywoławcza 54.100,00 zł;
• ozn. nr działki 279 o pow. 0,1146 ha położonej w Czaplinku
przy ul. Kasztanowej 12, KW 18120. Cena wywoławcza 33.800,00 zł;
• ozn. nr działki 280 o pow. 0,1145 ha położonej w Czaplinku
przy ul. Kasztanowej 10, KW 18120.Cena wywoławcza 33.800,00 zł.
Ceny działek obniżono o 20%.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w UM w Czaplinku.
4. Wydałam 3 decyzje zatwierdzające podział działek:
• nr 137/2 o pow. 0,70 ha położonej w obrębie ewidencyjny Kołomąt,
• nr 62/2 o pow. 0,0907 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 03 Czaplinek,
• nr 120 o pow. 0,0907 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łazice.
5. W związku długo toczącym się procesem dotyczącym uporządkowania stanu
współwłasności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 107 oraz działki
nr 112 położonych w miejscowości Rzepowo, przygotowany został projekt porozumienia
w sprawie ustalenia postępowania związanego ze zniesieniem współwłasności udziałów
w w/w nieruchomościach. Zasadniczym celem porozumienia jest aby po podjęciu
stosownych czynności, strony stały się właścicielami odrębnych nieruchomości. Projekt
porozumienia zostanie przekazany stronom do wiadomości, następnie odbędzie się
spotkanie współwłaścicieli celem omówienia projektu porozumienia oraz jego przyjęcia.
6. 31 marca br. w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie zawarto między Gminą Czaplinek,
a Spółką „Polskie Koleje Państwowe” S.A umowę przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego działki 1/8 o powierzchni 1,73 ha, położonej w obrębie nr 8 w Czaplinku.
Przeniesienie na rzecz Gminy zostało wykonane nieodpłatnie na cele związane
z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy
Czaplinek w postaci transportu, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej zabudowanej drogą o nawierzchni asfaltowej – ulica Dworcowa wraz
z oświetleniem zewnętrznym oraz infrastrukturą techniczną. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość stanowi tereny komunikacji.
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7. Dnia 29.03 br. do Burmistrza Czaplinka oraz do Rady Miejskiej w Czaplinku wpłynęła
oferta zakupu płyt drogowych znajdujących się na lotnisku w Broczynie złożona przez
przedsiębiorcę z Węgorzyna. Komisja Rozwoju Gospodarczego zlustruje stan płyt i oceni
wspólnie z burmistrzem ich dalsza przydatność dla potrzeb Gminy.
8. W dniu 30.03 br. w miejscowości Drahimek odbyło się zebranie wiejskie w sprawie
przejęcia działki gruntu stanowiącej boisko na rzecz Gminy. W spotkaniu wzięli udział
mieszkańcy Drahimka, Burmistrz Czaplinka, oraz właściciel w/w nieruchomości – Pan
Marek Kwaśnicki. Podczas spotkania wypracowano stanowisko, zgodnie z którym Pan
Kwaśnicki wyraził zgodę na wydzierżawienie przez Gminę terenu o pow. 1ha na okres lat
10 z propozycją czynszu w wysokości 2.500 zł brutto w stosunku rocznym, umożliwiając
w ten sposób mieszkańcom swobodne korzystanie z terenu, a Gminie złożenie wniosków
na wzbogacenie terenu elementami infrastruktury sportowej, wypoczynkowej
i turystycznej.
9. W związku z rozpoczętym postępowaniem rozgraniczeniowym w stosunku do działki
oznaczonej nr 419, położonej w obrębie ewidencyjnym Głęboczek z działkami
przyległymi, Burmistrz Czaplinka zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Drawsku
Pomorskim z prośbą o wyjaśnienie różnic usytuowania działek i budynków jakie
występują na mapach numerycznych, a mapą ewidencyjną oraz o wydanie wypisu dla
drogi przyległej do działki 419 oznaczonej na mapie jako 405. W odpowiedzi na pismo,
Starosta poinformował, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 maja br. ponieważ
występuje konieczność ujawnienia działki nr 405 w części opisowej ewidencji gruntów
i budynków.
10. W lutym br. dokonano aktualizacji oferty inwestycyjnej Gminy Czaplinek, zawierającej
atrakcyjne nieruchomości przeznaczone zarówno pod prowadzenie działalności
gospodarczej jak i budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dotychczas oferta
sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Czaplinek zaprezentowana została na
łamach ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita”, w magazynie „Domator”, a także
w dzienniku lokalnym „Głos Koszaliński”. Ponadto oferta inwestycyjna Gminy
zaprezentowana została :
- w dniach 12 – 14 lutego br. na Międzynarodowych Targach Turystycznych
we Wrocławiu,
- w dniach 26 – 28 lutego br. na Międzynarodowych Targach w Łodzi „Na styku
Kultur”,
- w dniach 11 – 14 marca br. na Targach Sportów Wodnych i Reparacji „Wiatr i Woda”
w Warszawie,
- w dniach 9-14 marca br. na Targach Turystycznych w Berlinie ITB.
- w dniach 9 – 11 kwietnia br. oferta inwestycyjna Gminy zostanie zaprezentowana na
targach „Krakowski Salon Turystyczny”.
11. Dnia 1 marca br. wpłynęło pismo w sprawie oznakowania miejsc parkingowych na części
działki nr 441/1 przy ulicy Jeziornej (budynek bo byłej gazowni). Wnioskodawcy
wyrażono zgodę na oznakowanie miejsc postojowych jako ogólnodostępne wg.
załączonego projektu zagospodarowania terenu.
12. Do Burmistrza Czaplinka wpłynęło pismo od Sołtysa miejscowości Łąka w sprawie
przeniesienia przystanku autobusowego znajdującego się obecnie na działce będącej
własnością prywatnego przedsiębiorcy. W chwili obecnej trwają czynności mające na
celu przeniesienie przystanku, który stanąć ma na terenie przedsiębiorcy na podstawie
umowy użyczenia, z projektem której Gmina wystąpi do właściciela działki.
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13. W dniu 12 marca br. miała miejsce kontrola w ramach sprawowania nadzoru nad
realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR na rzecz Gminy.
Kontrola dotyczyła nieruchomości nr 22/64 oraz 22/65 położonych w miejscowości
Broczyno (budynek hydroforni, sieć wodociągowa w obrębie Broczyno). W trakcie
kontroli i oględzin nieruchomości i dokumentów stwierdzono, że nieruchomość
wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem oraz, że pozostaje w zasobach Gminy
Czaplinek. Przedmiotem kontroli były również nieruchomości nr 22/30, 28/29, 125/3
(budynki mieszkalne, budynki gospodarcze w obrębie Broczyno, Trzciniec). W trakcie
kontroli stwierdzono, że w zasobach Gminy pozostają nieruchomości nr 22/30 (udział
2606/10000), 22/29 (udział 25/100), 125/3 (udział 254/1000). Ponadto stwierdzono,
że w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem kontroli realizowane są cele
Gminy w zakresie przyjętego przez Radę Miejska w Czaplinku „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek”. Gmina lokale mieszkalne
przejęła na wniosek ANR.
14. Z uwagi na duże koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, Gmina wyzbywa
się w/w lokali na rzecz najemców i w związku z powyższym Gmina złożyła wniosek
do ANR o odstąpienie od zwrotu wartości zbywanych przez Gminę na rzecz najemców
lokali mieszkalnych.
15. W dniu 30 grudnia 2009 r. wpłynął do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim pozew
przeciwko Gminie Czaplinek o ustalenie, że służebność gruntowa obciążająca działkę
nr 393 na rzecz działki nr 394/5 jest służebnością drogi koniecznej. Pozew został
wniesiony przez właścicieli działki nr 393. W dniu 29 marca odbyła się pierwsza
rozprawa, która z uwagi na konieczność zebrania dowodów została odroczona na miesiąc
maj br. Podjęte zostaną negocjacje z właścicielami działki Nr 393 celem polubownego
załatwienia sporu.
16.Dnia 22 grudnia 2009 r. Burmistrz Czaplinka wystąpił do Wojewody
Zachodniopomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez
Gminę Czaplinek 7/16 części nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie
ewidencyjnym Pławno oznaczonej jako działka nr 63 o pow. 0,35 ha. W dniu 24 lutego
br. Wojewoda Zachodniopomorski na mocy decyzji stwierdził nabycie przez Gminę
Czaplinek z mocy prawa, nieodpłatnie udziału 7/16 części własności w/w nieruchomości.
Gmina wystąpiła do sądu o wpisanie jej jako właściciela do 7/16 części nieruchomości
nr 63.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. Wydałam:
•
•
•
•

8 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
6 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
1 postanowienie zatwierdzające wstępne projekty podziału nieruchomości Nr 2/4 obr.
02 Czaplinka.

2. Sprawy dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu
publicznego:
a) wydałam:
• 3 decyzje ustalające warunki zabudowy,
• 2 decyzje zmieniające wcześniej wydane warunki zabudowy,
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• 2 postanowienia dotyczące podjęcia wcześniej zawieszonych postępowań,
• 2 postanowienia nakładające na wnioskodawcę obowiązek wystąpienia
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie w celu
dokonania oceny czy planowana inwestycja wymaga przeprowadzenia
oceny oddziaływania tych przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
b) wszczęłam:
• 7 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla nowych inwestycji,
c) w trakcie prowadzonego postępowania:
• do uzgodnień przekazanych zostało 13 projektów decyzji,
• 7 zawiadomień o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawach
dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
• 2 zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawach
dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Prace planistyczne
1. Ogłoszono zaproszenia do składania ofert na zamówienia publiczne o wartości poniżej
14 tys. euro na :
• wykonanie prac planistycznych dotyczących sporządzenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla
obszaru obejmującego Wyspę Bielawę w obrębie ewidencyjnym Stare
Drawsko,
• wykonanie prac planistycznych dotyczących sporządzenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla
obszaru obejmującego obręb ewidencyjny Sulibórz,
• wykonanie prac planistycznych dotyczących sporządzenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla
obszaru obejmującego obręb ewidencyjny Piaseczno.
Termin ukończenia prac planistycznych dla obszaru obejmującego Wyspę Bielawę
ustalono na 20 maja 2011 r. Dla pozostałych dwóch obszarów planuje się sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 20 czerwca 2011 r.
W zakresie budżetu i podatków:
1. Wydano 39 zaświadczeń z tego: 22 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie
oraz o 17 nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1 706,00zł.
3. Pozytywnie rozpatrzono wniosek przedsiębiorcy o umorzenie zaległości z tytułu podatku
od nieruchomości na kwotę 2 599,00zł.
4. Wydano decyzję w sprawie odmowy umorzenia I raty podatku od środków
transportowych.
5. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej I raty pobranych podatków oraz naliczono
i wypłacono prowizję z tytułu inkasa.
6. Wydano jedną decyzję w sprawie udzielenia zwolnienia w zakresie podatku rolnego
z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa.
7. Przyjęto 116 wniosków od producentów rolnych na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
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8. Podatnik dokonał korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2005 – 2010r.
dot. opodatkowania powierzchni gruntów i budynków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą, w związku z czym Gmina uzyskała dodatkowe dochody
w kwocie 72 617,00zł.
9. Na wniosek organu podatkowego podatnik dokonał korekty deklaracji na podatek
od nieruchomości za lata 2008-2010r. w związku z błędnie zadeklarowaną wcześniej
powierzchnią budynku zajętego na działalność gospodarczą w związku z czym Gmina
uzyskała dodatkowe dochody w kwocie 2 781,00zł.
10.W dniu 18 marca gościliśmy Dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Szczecinie wraz z doradcą BGK –opiekunem Gminy. Podczas spotkania uzgodniono
możliwości finansowania realizowanych inwestycji przez Gminę.
11.26 marca br. uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Pomorskiego Banku Spółdzielczego
w Świdwinie, który obchodził również jubileusz 60-lecia.
W zakresie oświaty:
1. W drugiej edycji rządowego programu "Radosna szkoła" Gmina Czaplinek otrzymała
środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej
w Czaplinku w wysokości 12.000,00 złotych.
„Radosna szkoła” to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach podstawowych. W ramach bezzwrotnej pomocy każda
szkoła podstawowa może otrzymać środki finansowe na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie
możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami
rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną;
• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom
podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia
emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej
aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.
2. W marcu 2010 roku złożono trzy wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o dofinansowanie zadań remontowych z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej na 2010 r., dot.:
1) doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego stolarki okiennej
w części sal lekcyjnych i stołówce w Gimnazjum. Kwota wnioskowana 23.000 zł;
2) przygotowania projektu budowlanego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
w Gimnazjum od zaplecza oraz wjazdu dla niepełnosprawnych od skrzyżowania –
zadaszenie. Kwota wnioskowana 50.000 zł;
3) remontu centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Broczynie. Kwota
wnioskowana 20.000 zł.
3. Dnia 11 marca 2010 roku odbyła się I Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
II kadencji w Czaplinku.
Tematem obrad był wybór Zarządu MRM. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady
Miejskiej została Magdalena Skibicka uczennica LO w Czaplinku. Następnie wybrano
dwóch Wiceprzewodniczących: Katarzynę Runowicz – uczennicę LO oraz Krystiana
Baśkiewicza – ucznia Gimnazjum w Trzcińcu. Sekretarzem Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Czaplinku została Nina Marcewicz – uczennica Gimnazjum w Czaplinku.
Wybory Przewodniczących problemowych komisji stałych przełożono na następną sesję.
4. Zaplanowane na ten dzień 8 kwietnia posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
z uwagi na zmiany kadrowe w Sądzie dla Nieletnich oraz odbywające się w tym dniu
testy szóstoklasistów zostało odwołane i odbędzie się na początku maja br.
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5. Informuję, że w wyniku przeprowadzonego Gminnego Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym zwyciężyły następujące drużyny:
Gimnazjum w Czaplinku:
- Zwierzewicz Tomasz – klasa IIf
- Patalan Filip – klasa IIf
- Bigos Rafał – klasa IIe
- Solarek Michał – klasa IIe
Szkoła Podstawowa w Czaplinku:
- Worsowicz Aleksandra kl. Ve
- Dutkiewicz Olaf kl. Ve
- Podstawski Krzysztof kl. Vd
- Czarczyński Mateusz kl. VB.
W związku z powyższym w Turnieju na szczeblu powiatowym, Gminę Czaplinek
reprezentować będą w/w drużyny.
6. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2010 z dnia
25 marca 2010 roku zwiększona została Gminie dotacja celowa na realizacje zadań
własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym o kwotę 159.085,00 zł.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne może być przyznane na okres
do 10 miesięcy danego roku szkolnego. Za 6 miesięcy stypendium już zostało wydane
w miesiącu październiku 2009 roku.
Podstawą naliczenia wysokości stypendium jest od 1 listopada 2009 r. wysokość zasiłku
rodzinnego, który wynosi 91 zł. (do końca października 2009 – 64 zł.)
Wysokość stypendium zależna jest od sytuacji materialnej rodziny oraz od dodatkowych
okoliczności określonych regulaminem: niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców,
niewydolność wychowawcza). Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie :
- nie przekracza 175 zł – miesięczne stypendium wynosi - 91 zł;
- wynosi od 176 do 351 zł - miesięczne stypendium wynosi - 73 zł.
Stypendium, o którym mowa może być podwyższone o 10%, jeżeli :
- występuje bezrobocie obojga rodziców,
- w rodzinie jest czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 lat.
Na podstawie rozpatrzonych wniosków (ogółem złożono - 483 wnioski) stypendium
otrzyma ok. 400 uczniów na łączną kwotę – 120.544,00 zł.
Stypendium szkolne wydawane będzie w formie:
- bonów,
- biletów miesięcznych,
- opłaty za internat,
- w wyjątkowych sytuacjach – pieniądze.
7.Do końca marca br. wpływały podania o przyjęcie dzieci do Przedszkola w Czaplinku oraz
oddziału w Broczynie.
Do Przedszkola w Czaplinku wpłynęło 226 kart (w przedszkolu jest 220 miejsc),
do przedszkola w Broczynie 40 kart.
- dzieci urodzone w 2008 roku – 2,3 -2,5 latki – 14 kart,
- dzieci urodzone w 2007 roku – 3 latki – 36 kart,
- dzieci urodzone w 2006 roku – 4 latki – 48 kart,
- dzieci urodzone w 2005 roku – 5 latki – 50 kart,
- dzieci urodzone w 2004 roku – 6 latki – 78 kart.
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Rodzice 12 dzieci urodzonych w 2004 roku jeszcze nie podjęli decyzji o umieszczeniu
swoich dzieci w przedszkolu. W przypadku gdy dzieci te zgłoszą się, albo zgłosi się więcej
pięciolatków wówczas będziemy zmuszeni rozpatrywać możliwość utworzenia drugiego
oddziału 6-latków w szkole podstawowej.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. W marcu br. przydzielono lokal do remontu w Czaplinku przy ul. Długiej 47 na zasadzie
zamiany z najemcą lokalu komunalnego w m. Motarzewo 5.
2. 30 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka
oraz Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Czaplinku na którym zostały rozpatrzone
wnioski osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego (nowi
wnioskodawcy).
3. W dniu 30 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Burmistrza
Czaplinka oraz Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Czaplinku na którym zostały
rozpatrzone nowe wnioski osób ubiegających się o przydział mieszkania.
4. W dniu 7 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowych, na którym
zostaną rozpatrzone nowo złożone wnioski, opracowane nowe kryteria przydziału
mieszkań oraz kryteria zamiany lokali mieszkalnych na lokale w budynku socjalno –
komunalnym w Czaplinku przy ul. Mickiewicza.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1.Ze względu na zainteresowanie społeczeństwa doświetleniem ulicznym i ciągów pieszych,
zapraszam do udziału w tworzeniu III etapu rozbudowy sieci punktów świetlnych na terenie
Gminy.
W związku z powyższym zapraszam do składania wniosków dotyczących zaprojektowania
i budowy nowych lub wymiany istniejących, zdegradowanych lamp ulicznych w terminie
do 14 maja b.r. Za udział w realizacji niniejszego zadania uczestnikom wspierającym jego
wykonanie serdecznie dziękujemy.
2.Realizując podstawowe założenia w zakresie gospodarki komunalnej na terenach wiejskich
i miejskich Gmina za pośrednictwem ZGK w Czaplinku na dzień dzisiejszy zatrudnia
10 osób w ramach robót publicznych oraz 45 osób w ramach prac społeczno - użytecznych.
Od 12 kwietnia br. w ramach robót publicznych przewiduje się zatrudnienie kolejnych
20 osób wykonujących zadania małej infrastruktury komunalnej na terenie gminy, oraz
od 04 maja 15 osób, które znajdą zatrudnienie w dziale odbudowy i konserwacji urządzeń
melioracji wodnych.
W ramach prac społeczno - użytecznych zatrudnionych zostanie 20 kolejnych osób,
skierowanych głównie do prac porządkowych na tereny wiejskie w/g zapotrzebowania Rad
Sołeckich. Termin realizacji tego zadania przewidziano od 15.04.2010r.
3. Pozytywnie rozpatrzyłam wniosek PKS Łódź Transport dotyczący uruchomienia linii
autokarowej Łódź–Poznań-Wałcz-Czaplinek-Połczyn Zdrój-Płoty-Gryfice-TrzebiatówPogorzelica-Niechorze-Rewal-Pobierowo. Autokar kursował będzie wstępnie w okresie
wakacyjnym w soboty i niedziele. Szczegóły pasażerowie znajdą w terminie nieco
późniejszym na rozkładzie jazdy umieszczonym na Dworcu PKS oraz na stronie
internetowej.
Kolejny wniosek otrzymaliśmy z PKS w Jędrzejowie, który planuje uruchomić kursy
na linii Jędrzejów–Kielce-Sieradz-Gniezno-Wałcz-Czaplinek-Kołobrzeg-Miedzyzdroje
w okresie wakacji letnich.
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4.W dniu 31 marca br. uczestniczyłam w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Spraw
Terytorialnych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział w Złocieńcu w sprawie
omówienia zagadnień związanych z ochroną środowiska na obszarze Natura 2000.
5.27 marca br. uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza w Czaplinku.
W zakresie bezpieczeństwa:
1. 16 marca 2010 r. w celu propagowania bezpieczeństwa w zakresie ochrony p.poż
zorganizowano Turniej Wiedzy o Pożarnictwie. W eliminacjach Gminnych uczestniczyło
27 przedstawicieli szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Trzy osoby
– Jagoda Krupa, Lewandowski Dawid oraz Piotr Krupa zakwalifikowali się do poziomu
powiatowego turnieju, gdzie również zajęli wysokie II i III miejsca, nie otwierające
im jednak drogi do kolejnego etapu.
2. 20 marca br. zakończono zebrania sprawozdawcze w 8 jednostkach OSP. Działalność
jednostek za rok 2009 została dobrze oceniona przez burmistrza oraz Powiatową Komendę
Straży Pożarnych w Drawsku Pom. Druhowie dziękują Radzie Miejskiej za dofinansowanie
zakupu odzieży ochronnej w kwocie 20.000 zł.
3.15 marca br. z Komendantem Gminnym OSP uczestniczyłam w naradzie w Nadleśnictwie
Świerczyna. Z Nadleśniczym omówiono możliwości wspólnej realizacji zadań z zakresu
infrastruktury turystycznej oraz zatrudnienia bezrobotnych przy pracach w lesie.
W zakresie turystyki, kultury:
1. W dniu 18 marca 2010 r. podczas 60 rocznicy powstania Polskiego
Związku Wędkarskiego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród kolejnego konkursu
organizowanego przez Koło PZW w Czaplinku w którym uczestniczył Zastępca
Burmistrza. Konkurs został zorganizowany dzięki dotacji przekazanej przez Gminę
Czaplinek.
2. W dniu 26 marca br. w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Spotu i Rekreacji odbyło
się seminarium pn. "Rozwój i aktywna promocja Gminy Czaplinek z wykorzystaniem
potencjału lokalnych artystów". Uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami
i
warunkami
prowadzenia
działalności
gospodarczej
przez
lokalnych
wytwórców. Seminarium poprowadzili: Pani Beata Cieśla - przedstawiciel Izby
Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Pani Renata
Laskowska - przedstawiciel Firmy GOS Polska Sp. z o. o.. Seminarium zostało
zorganizowane w ramach realizacji projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy
Czaplinek” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
3. 27 marca br. na czaplineckim deptaku odbył się IV Jarmark Wielkanocny
zorganizowany przez Gminę Czaplinek i Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji. Jarmarki Świąteczne w Czaplinku to już kilkuletnia tradycja. Tradycją jest
również dekoracja wielkanocna na Rynku i deptaku, która powstała dzięki pomysłowości,
kreatywności i zaangażowaniu Pani Sabiny Smyk przy współpracy sołectw Gminy
Czaplinek oraz pracowników ZGK. Na szczególne podziękowania zasługują Panowie
Grzegorz Miszczuk, Eugeniusz Wojciechowski i Robert Krupa, dzięki którym mogliśmy
podziwiać żywe zwierzęta: owce, króliki i ozdobny drób. Liczne stoiska handlowe
oferowały ozdoby świąteczne, wyroby lokalnych artystów, biżuterię, zabawki. Swoje
prace prezentowały również szkoły gminne, lokalne stowarzyszenia, sołectwa Rzepowo
oraz Broczyno. Uczestnicy Jarmarku mogli skosztować pysznego żurku oraz
uczestniczyć w konkursach. Program artystyczny wykonał czaplinecki teatr YES oraz
młodzież z terenu Gminy Czaplinek działająca przy Czaplineckim Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji.
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Jarmark został zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. „Promocja rozwoju
Miasta i Gminy Czaplinek” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
4. W związku z ogłoszonym naborem wniosków dla przedsiębiorców w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego w kwietniu
br. odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania dotacji
z funduszy Unii Europejskiej.
5. W dniu 20 marca wręczyłam puchary uczestnikom III Turnieju Piłki Halowej o Puchar św.
Jana Bosko organizowanym przez ks. Jacka Brakowskiego z Salezjańskiego Ośrodka
Wychowawczego „Dom Młodzieży” im. Św. Jana Bosko w Trzcińcu.
6. Z dniem 12 marca 2010 r. ogłosiłam ponowny konkurs na Dyrektora Czaplineckiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Jednocześnie powołana została komisja konkursowa,
w której skład wchodzą pracownicy Urzędu i Radni Rady Miejskiej. Termin składania
ofert mija 13 kwietnia 2010 roku, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 kwietnia br.
7.Na przełomie marzec/kwiecień br. zmienił się dzierżawca Hotelu Elekt będącego
własnością spółki Elektrum. Dzierżawca zatrudnił do obsługi restauracji i hotelu
mieszkańca Czaplinka. Obiekt będzie czynny już w pierwszych dniach majowych.
W zakresie zdrowia:
W dniach 19-20 kwietnia br. przy Przychodni „Medyk” odbędą się badania mammograficzne,
które zostaną przeprowadzone przez Szpital Onkologiczny w Szczecinie. Kobiety w wieku
50 - 69 lat będą mogły wykonać badania bezpłatnie. Pozostałe będą mogły wykonać
te badania za kwotę 60 zł.
W zakresie promocji:
1. W dniach 10-14 marca 2010 r., Gmina Czaplinek uczestniczyła w Międzynarodowych
Targach Turystycznych ITB w Berlinie, jednej z największych i ważniejszych
światowych imprez turystycznych.
2. W dniach 11-14 marca 2010 r. w Warszawie Gmina Czaplinek z własnym stoiskiem
uczestniczyła w 22 Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA.
W Warszawskim Centrum EXPO XXI spotkali się przedstawiciele branży i miłośnicy
sportów i rekreacji na wodzie z Polski i z zagranicy. Oferta Gminy cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
3. W dniach 26-28 marca 2010 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w kolejnej już akcji
promocyjnej, tym razem był to udział XVI Międzynarodowych Targach Turystyki
GLOB 2010 w Katowicach. Udział Gminy Czaplinek w wyżej wymienionych targach
dofinansowany jest dzięki realizacji projektu pn. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy
Czaplinek”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
4. W dniu 12 marca br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia nt. m.in. przyjęcia lokalnej Strategii Obszarów Rybackich opracowanej
przez firmę SZCZECIN EXPO.
5. W dniu 17 marca Sekretarz uczestniczyła w posiedzeniu Rady Programowej
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego m.in. nt. omówienia niektórych
elementów programu działania na 2010 r.
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Czaplinek
dot. prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2010 roku wpłynęły 2 oferty.
2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego
z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010r. przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach konkursu wpłynęła
jedna oferta, która spełniła wymogi formalne. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Klub
Abstynenta "Ametyst" w kwocie 14.460 zł.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek w ramach programu LEADER „Odnowa wsi” złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja placu zabaw
w 11 miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo,
Miłkowo, Machliny, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno, Sikory”. Całkowita wartość
projektu 160. 650 zł. Projekt uzyskał drugą lokatę w konkursie na złożone projekty przez
12 Gmin. Kolejny nabór z uwagi na niewykorzystane środki w I naborze będzie możliwy
jesienią br.
Mieszkańcy sołectwa Byszkowa i Miłkowa dziękują Spółce Agrol p. K. Głowa,
p. A. Soroko, p. Z. Gajewskiemu właścicielom terenu, który użyczyli bezpłatnie
na okres 7 lat tereny na place zabaw.
2. Gmina Czaplinek przygotowuje 10 wniosków, które zostaną złożone w ramach programu
„Pożyteczne Wakacje” ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Celem konkursu
jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich
miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla
siebie i innych. Wartość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 3.000 zł.
W zakresie ochrony środowiska:
1. W dniu 12 marca br. Zastępca burmistrza uczestniczył w Szczecinie w konferencji
nt. „Energia odnawialna szansą na rozwój w północno – zachodnim regionie Polski”.
2. W dniu 24 marca wraz z kierownikiem Referatu Inwestycji i Budownictwa uczestniczyłam
w spotkaniu organizowanym prze WFOŚiGW w Szczecinie m.in. nt. omówienia
problematyki gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego,
w tym rekultywacja nieczynnych wysypisk.
3. 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 Środkowego”.
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.
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4. Gmina Czaplinek złożyła zamówienie na 10 szt. stacji pn. „Psi Pakiet” z dystrybutorem
woreczków oraz pojemnikiem zbiorczym na psie nieczystości. Wartość zadania
14 000,00 zł. Dostawa ww. stacji planowana jest pod koniec kwietnia 2010 r.
5. 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: Byszkowo,
Rzepowo, Czarne Małe, Pławno, Piaseczno, Stare Drawsko, Czarne Wlk, Kluczewo oraz
Czaplinek przy ul. Staszica i ul. Ceglanej.
We wszystkich ww. przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność
wody do spożycia z wodociągu.
W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1.Zatwierdzono plan finansowo – rzeczowy sołectw: Broczyno i Siemczyno.
2.Wydano 4 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3.Rozpatrzono 15 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew, w tym
dwa odmownie.
4.Organizatorami konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Państwowa
Inspekcja Praca.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. Jest organizowany corocznie. Przebiega w trzech
etapach:
1) regionalny trwa do 14 maja,
2) wojewódzki trwa do 30 czerwca,
3) centralny do 30 lipca.
Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu, sposób
ogłoszenia jego wyników oraz decyduje o przyznaniu nagród dla właścicieli gospodarstw
uczestniczących w finale krajowym.
Szczegóły na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl
Zainteresowanych rolników proszę o kontakt z p. A. Żywicką.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz.1249 z późn. zm.), od 1 lipca 2008 rolnik, który uzyskał
płatności bezpośrednie do gruntów rolnych ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50%
powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad,
suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Wprowadzenie obowiązku
ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania
polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się
o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.
Zgodnie z ww. ustawą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z czterema zakładami
ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu
zawarcia w 2010 r. umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia
skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z:
- Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
- Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
- MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w Sopocie.
Należy podkreślić, iż nie zawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw
rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności
bezpośrednie.
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6. W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXXII/375/09
z dnia 15 września 2009r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, która
wprowadziła zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i nadwodnych –
w imieniu rolników Gminy Czaplinek wystąpiłam do Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego o zmianę przepisów w tej kwestii. Zakaz dot. likwidowania
zadrzewień śródpolnych uniemożliwia rolnicze wykorzystanie gruntów rolnych,
prowadzenie działalności rolniczej szczególnie na gruntach nie użytkowanych rolniczo
przez wiele lat, oraz uniemożliwia skorzystanie z dopłat unijnych. Należy nadmienić,
że powierzchnia objęta formą ochrony przyrody w postaci obszaru chronionego
krajobrazu pn. „Pojezierze Drawskie” obejmuje 60% powierzchni naszej gminy.
7. W marcu br. odbyły się zebrania wiejskie w następujących miejscowościach: Byszkowo,
Czarne Wielkie, Drahimek. W Byszkowie omawiano z dyr. ZGK temat wywozu ścieków
oraz podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Byszkowo.
8. Zorganizowano szkolenie dla rolników z gm. Czaplinek na temat zasad wypełniania
wniosków dotyczących płatności obszarowych i rolnośrodowiskowych oraz przekazano
informacje z zakresu wymagań wzajemnej zgodności. Ze szkolenia skorzystało 35 osób.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej:
SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZAPLINKU
LP.

IMIĘ I NAZWISKO

PEŁNIONA FUNKCJA

1.

ZOFIA CZERNIAWSKA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

CZESŁAWA HAMERSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

3.

WANDA JOANNA GIENIUSZ

CZŁONEK

4.

MARCELINA WERONIKA MASTALISZ

CZŁONEK

5.

PAULINA ROGOWSKA

CZŁONEK

6.

SABINA STANISŁAWA SMYK

CZŁONEK

7.

NORBERT WONS

CZŁONEK

Miejska Komisja Wyborcza w Czaplinku w okręgu Nr 1 zarejestrowała dwie listy
kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku,
zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2010 r. :
Lista Nr 1 - KWW RAZEM DLA CZAPLINKA
Bernat Maciej Piotr, lat 32, zam. Czaplinek
Lista Nr 2 – KWW ADAMA KOŚMIDERA
Kośmider Adam Sylwester, lat 60, zam. Czaplinek
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Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 znajduje się w Gimnazjum w Czaplinku
przy ul. Słonecznej 27. Lokal wyborczy czynny będzie od godz. 600- 2000.
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

PEŁNIONA FUNKCJA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

1.

MARCIN KOWALSKI

2.

KATARZYNA MONIKA MAZUREK

3.

ANNA POLEWACZ

CZŁONEK

4.

GRAŻYNA SŁONIAWSKA

CZŁONEK

5.

JOLANTA TERESA CZAPIGA

CZŁONEK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

2. W dniu 21 marca br. w godz. od 1500 – 1700 odbył się kolejny czat z Burmistrzem.
W czacie uczestniczyło 8 internautów, którzy zadali 24 pytania.
3. W dniu 22 marca br. przedstawiciel Archiwum Państwowego w Szczecinku przeprowadził
kontrolę problemową postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi
do państwowego zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku. Zaleceń
pokontrolnych nie wydano.
4. W dniach od 15.03.2010r. do 17.03.2010r. odbyły się kwalifikacje wojskowe w terenu
Gminy Czaplinek. Do kwalifikacji wojskowej wezwano 93 osoby. Przed Powiatową
Komisją Lekarską stanęło 88 osób, nie stawiło się 5 osób, ale
są usprawiedliwieni – ponieważ przebywają za granicą.
5. W ostatnim czasie Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Spraw Wiejskich dokonała lustracji
dróg gminnych w zakresie zniszczeń spowodowanych zimą i w związku z tym
zawnioskowała o naprawę najpilniejszych dróg, szczególnie tych, którym dowożone
są dzieci do szkół. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury,
Ochrony Środowiska i Turystyki zapoznała się z realizacją inwestycji zaplanowanych
na 2010 rok oraz z zasadami ogłoszonego przetargu na termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Czaplinku. Ponadto Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu
w celu rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Kuzia.
6. 1 kwietnia br. otrzymałam pismo od Starosty Drawskiego informujące, że po dokonaniu
wielu ekspertyz organizacyjnych, legalizacyjnych i ekonomicznych, Zarząd Powiatu
Drawskiego na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 r. jednogłośnie nie wyraził zgody
na utworzenie filii Wydziału komunikacji w Czaplinku.
W okresie między sesjami przyjęłam 13 interesantów, którzy zgłosili 13 sprawy, zastępca
burmistrza przyjął 15 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Barbara Michalczik
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