INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2010 r.
W okresie między Sesjami wydałam 12 zarządzeń:
1.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 25 maja 2009 r. dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w szkole i rodzinie (w skład zespołu
powołano Proboszcza Parafii Czaplinek i Dyrektora Ośrodka Wychowawczego
w Trzcińcu);
2.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 12 marca
2010 r. dotyczącego powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze
konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Czaplinku – 2 zarządzenia ( zwiększono skład Komisji oraz w związku
z wnioskiem Przewodniczącej Komisji o wyłączenie jej z konkursu – powołano nowego
Przewodniczącego);
3.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy –
2 zarządzenia (2 działki na cele rolne, 3 działki pod działalność gospodarczą);
4.
w sprawie powołania Komisji Opiniującej oferty zgłoszone przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na prowadzenie
świetlicy środowiskowej;
5.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste – 2 zarządzenia (5 lokali mieszkalne dla dotychczasowych
najemców, 1 działka Nr 255/2 w Rzepowie w drodze przetargu);
6.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (sprzedaż
nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego);
7.
zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 35/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Czaplinek
z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
Czaplinek ( dodatek funkcyjny);
8.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku
(zmieniono: nazwy Urzędu, Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, załączniki 3 i 4);
9.
w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku dnia wolnego
w zamian za 1 maja 2010r.

W zakresie inwestycji:
1Budynek socjalno-komunalny
Prace budowlane prowadzone są we wszystkich branżach. Przystąpiono do wykonywania
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Na dzień 30.04.2010r. zaplanowana jest narada
inwestycyjna na budowie podsumowująca działania wykonawcy w miesiącu kwietniu
br. w oparciu o ustalenia z poprzednich narad oraz przyjętego harmonogramu rzeczowoczasowego realizowanego zadania.
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie.
Wykonawca realizuje prace wykończeniowe branży budowlanej oraz instalacyjnej.
3. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska – ul. Akacjowa - 2010 r., Wiejska – 2011 r.
Podpisano umowę z firmą „Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły za kwotę 1.604.520 zł.
brutto.

wybraną w drodze postępowania przetargowego.
W roku 2010 planowana jest do wykonania budowa drogi wraz z oświetleniem
drogowym
w ul. Akacjowej, natomiast w roku 2011 droga w ul. Wiejskiej.
4. Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek budowlanych
w m. Piaseczno.
Podpisano umowę z Zakładem Usług Technicznych „Prosbed” s.c. z Trzcianki za kwotę
5.368 zł brutto na opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania – 30.08.2010 r.
5. Projekt budowy sieci wodociągowej kolonia Łazice.
Wykonawcą prac projektowych budowy sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej
m. Łazice jest Zakład Usług Technicznych „Prosbed” s.c. z Trzcianki za kwotę 3.660 zł
brutto. Podpisano umowę z terminem wykonania projektu – 30.06.2010 r.
6. Monitoring miasta.
W dniu 16.04.2010r. unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu
monitoringu miasta z tytułu odrzucenia 3 złożonych ofert.
Oferty te nie spełniły warunków przetargowych, tj. błędnie przygotowane zostały kosztorysy
ofertowe oraz nie został przedstawiony przez jednego z wykonawców dokument
potwierdzający, że wykonane przez niego roboty zostały wykonane z zasadami sztuki
budowlanej oraz prawidłowo ukończone.
Ponowne postępowanie przetargowe zostanie wszczęte w dniu 28.04.br. z terminem składania
ofert na dzień 06.05.2010r.
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku
W dniu 30.03.br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót
z terminem składania ofert na dzień 15.04.2010r. W związku z licznymi zapytaniami
do zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego i przedmiaru robót, potrzeby
dogłębnej analizy przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawców poprzez dokonanie wizji
lokalnej, Gmina przedłużyła termin składania ofert do dnia 22.04.2010r. Wpłynęło 8 ofert.
Komisja przetargowa dokonuje badania i oceny złożonych ofert.
Zakładany termin realizacji prac budowlanych to 01.07.2010 r. – 30.09.2011r.
8. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka.
W dniu 13.04.2010r. podpisano umowę z firmą POLGEOL S.A. z Warszawy na wykonanie
zmiany projektu rekultywacji składowiska w m. Niwka za kwotę 50.935 zł. Prace projektowe
zostaną wykonane w terminie do 20.06.2010 r.
9. Dofinansowanie z PROW na budowę wodociągów Kolonia Czarne Wielkie i Prosinko.
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.
W dniu 20.04.2010r. podpisano w Szczecinie umowę z Marszałkiem o dofinansowanie
zadania.
Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2010 r.

Wykonanie sieci wodociągowej na trasie Czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia umożliwi
wykonanie sieci wodociągowej do m. Stare Gonne z ujęcia i stacji wodociągowej w Czarnym
Wielkim, co pozwoli na rozwiązanie wieloletniego problemu związanego z korzystania
m. Stare Gonne z hydroforni Nadleśnictwa Połczyn Zdrój znajdującej się w budynku
przeznaczonym do sprzedaży.
10. Budowa drogi wewnętrznej w m. Sikory.
Wykonawca robót ukończył prace związane z wykonaniem miejsc postojowych dla
samochodów osobowych. Wchodzi w końcowy etap budowy drogi wewnętrznej.
Prowadzenie robót drogowych jest skoordynowane z jednocześnie prowadzonymi robotami
energetycznymi związanymi z wymianą linii energetycznej zasilającej z napowietrznej
na kablową oraz wymianą oświetlenia drogowego. Zdemontowane zostały betonowe słupy
oświetlenia drogowego usytuowane w pobliżu kościoła. W uzgodnieniu z ZZDW Koszalin
utwardzona zostanie cześć pasa drogowego przylegająca bezpośrednio do stanowisk
postojowych.
Inne:
1. Przebudowa chodnika drogi powiatowej w ulicy Moniuszki.
Wybranym w drodze zbierania ofert na przebudowę części chodnika w ulicy Moniuszki,
została
firma
„CHABER-BUD”
Anna
Chaberska
z
Piły,
za
kwotę
40.303 zł. brutto. Kolejny odcinek chodnika w ul. Moniuszki będzie obejmował wymianę
płytek na kostki betonowe typu starobruk, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do Rynku po
stronie prawej. Wykonanie robót planowane jest do końca maja br.
2. Witacz – Gminy Czaplinek
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Szczecinie przesłała
zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uiszczenia opłaty
za umieszczenie „witacza” Gminy Czaplinek w pasie drogowym drogi krajowej Nr 20.
Gmina wystąpiła z prośbą do GDDKiA o przesłanie zebranych materiałów,
dokumentów
i dowodów z przeprowadzonych oględzin celem dokonania oceny czy
witacz znajduje się w pasie drogowym.
Przesłane dokumenty w zakresie witacza nie dowodzą, że usytuowany on jest w pasie
drogowym. Brak linii rozgraniczenia działek, tj. działki drogowej i działki przylegającej
do drogi uniemożliwia na ustalenie położenia witacza w pasie drogowym.
Witacz Gminy Czaplinek nie ma charakteru tablicy reklamowej, o której mowa
w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, lecz wyłącznie charakter tablicy informacyjnej.
W zakresie gospodarki gruntami:
1. W dniu 07.04.2010 r. podpisano akty notarialne dotyczące:
- zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Aptecznej 2/7 w Czaplinku, na kwotę
10.450,00 zł,
- zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 3/2 w Czaplinku,
na kwotę 395,00 zł,
- zbycia nieruchomości oznaczonej nr 282 o pow. 0,1123 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 6, na kwotę 44.140,00 zł.
W dniu 16.04.2010 r. podpisano warunkową umowę sprzedaży działki oznaczonej nr 4/2
o pow. 0,3900 ha, położonej w miejscowości Czarne Małe na kwotę 28.080,00 zł.

2. W dniu 14.04.2010 r. odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
Ø ozn. nr działki 532/8 o pow. 0,2017 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej,
KW 18366. Cena wywoławcza 60.300,00 zł. Działka nie została sprzedana;
Ø ozn. nr działki 532/14 o pow. 0,2040 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej, KW
18366. Cena wywoławcza 61.000,00 zł. Działka nie została sprzedana;
Ø ozn. nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kamiennej, KW
18366. Cena wywoławcza 63.500,00 zł. Działka nie została sprzedana;
Ø ozn. nr działki 277 o pow. 0,1835 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 16,
KW 18120. Cena wywoławcza 54.100,00 zł. Działka nie została sprzedana;
Ø ozn. nr działki 279 o pow. 0,1146 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 12,
KW 18120. Cena wywoławcza 33.800,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 35.800,00 zł
netto;
Ø ozn. nr działki 280 o pow. 0,1145 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 10,
KW 18120.Cena wywoławcza 33.800,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 34.200,00 zł
netto.
3. Ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
Ø oznaczonej nr działki 532/11 o pow. 0,1468 ha położonej w Czaplinku przy ul. Różanej
10, KW 18366. Cena wywoławcza 45.700,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 2, KW 18366. Cena wywoławcza 76.200,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kalinowej 1, KW 18366. Cena wywoławcza 184.000,00 zł;
Ceny nieruchomości położonych na Osiedlu Kwiatowym zostały obniżone o 20 %.
Ø oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW 10580. Cena wywoławcza 97.800,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW 10580. Cena wywoławcza 99.600,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1468 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW 19603. Cena wywoławcza 29.300,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 202/36 o pow. 0,1793 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW 19603. Cena wywoławcza 35.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
4. Ogłoszono drugi 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 41.400,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 283 o pow. 0,1173 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 4, KW 18120. Cena wywoławcza 36.500,00 zł;
Ø oznaczonej nr działki 281 o pow. 0,1116 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 8, KW 18120. Cena wywoławcza 34.800,00 zł.
Ceny nieruchomości położonych na Osiedlu Wiejska zostały obniżone zostały o 20 %.
Ø oznaczonej nr działki 14/2 o pow. 1,3264 ha położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 02, przy drodze nr 163 Wałcz-Kołobrzeg, KW 27593. Cena wywoławcza
242.300,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
5. Prowadzone są rozmowy z PL AGRO Sp. z o.o. w sprawie zamiany działki oznaczonej
nr 4/26 o pow. 2,8429 ha, położonej w miejscowości Łąka na działkę gminną

nr 4/21 o pow. 4,3039 ha położoną również w obrębie Niwka. Spółce przekazano wycenę
w/w nieruchomości. Nieruchomości wyceniono na kwoty:
- działka 4/21 o pow. 4,3039 ha - 91.936 zł,
- działka 4/26 o pow. 2,8429 ha - 59.144 zł.
Spółce przedstawiono dwa sposoby załatwienia sprawy:
1. zamianę działek o całej powierzchni z dopłatą różnicy przez Spółkę PL AGRO,
2. zamianę działek po uprzednim dokonaniu podziału działki gminnej nr 4/21 w celu
zrównania wartościowego działek.
Oczekujemy na stanowisko Spółki.
6. W nawiązaniu do pisma p.Sołtys miejscowości Łąka w sprawie zmiany lokalizacji
przystanku autobusowego, wystąpiono do firmy PL AGRO Sp. z o. o. z siedzibą
w miejscowości Łąka z projektem umowy użyczenia Gminie Czaplinek części działki gruntu
nr 4/26 będącej własnością w/w firmy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy.
7. W związku z wnioskiem mieszkańców i zamiarem ubiegania się o środki LGD na
urządzenia mieszkańcom miejscowości Drahimek boiska sportowego, wystąpiono do Pana
Marka Kwaśnickiego, właściciela działki nr 52/22 położonej w miejscowości Drahimek
z prośbą o wydzierżawienie Gminie Czaplinek części w/w nieruchomości o pow. 1 ha
z przeznaczeniem na boisko sportowe dla lokalnej społeczności oraz na cele rekreacyjne
i kulturalne. Po uzgodnieniu treści porozumienia i wynegocjowania stawki rocznej czynszu 22 kwietnia br podpisano umowę dzierżawy na 10 lat.
8. Po pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Sołecką sołectwa Niwka wniosku o oddanie
w użyczenie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej
hydroforni położonej w miejscowości Niwka, oznaczonej działką gruntu nr 109/2 będącej
własnością Gminy Czaplinek, wystąpiono do zainteresowanego z projektem umowy
użyczenia w/w nieruchomości. Warunkiem użyczenia jest wykonanie prac remontowych w/w
budynku oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu. Teren wokół budynku
zostanie przeznaczony dla lokalnej społeczności na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne.
9. Współwłaścicielom nieruchomości oznaczonej działkami gruntu nr 107 i 112 w Rzepowie
przesłano projekt porozumienia w sprawie ustalenia postępowania związanego ze
zniesieniem współwłasności udziałów w w/w nieruchomości położonej w miejscowości
Rzepowo.
10. Starosta Drawski przeprowadził postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące ustalenia
granic powiatu drawskiego. Ustalono, że brzeg rzeki Dobrzyca na odcinku przyległych
gruntów w obrębie Czarne Małe i w obrębie Łazice gm. Czaplinek, a gruntami położonymi
w obrębie Rakowo, gm. Borne Sulinowo stanowią granice powiatu drawskiego i powiatu
szczecineckiego.
11. Dnia 23 kwietnia 2010 r. zawarto akt notarialny zamiany działki stanowiącej własność
Gminy, oznaczonej nr 329 o pow. 0,1176 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 21
obr. 02 na działkę stanowiącej własność prywatną nr 204/5 o pow. 0,49 ha położonej w obr.
Niwka (przy oczyszczalni ścieków). Dzięki zamianie uregulowano sprawy związanych
z zajęciem przez Gminę w latach 1998-2000 podczas modernizacji oczyszczalni ścieków
część prywatnej działki nr 204/5.

12. Dnia 23 kwietnia 2010 r. Gmina Czaplinek zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową
Lokatorsko - Własnościową „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku akt notarialny – umowa
darowizny, na podstawie której Spółdzielnia przekazuje na rzecz Gminy prawo użytkowania
wieczystego działki nr 19/181 o powierzchni 0,0268 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Kochanowskiego obr. 05 przeznaczonej na parking przy Wabimarkecie. Przebudowa terenu
planowana jest w 2010r.
W zakresie oświaty:
1. 15 kwietnia 2010 r. na spotkaniu organizacyjnym Młodzieżowa Rada Miejska w Czaplinku
zaproponowała zorganizowanie spotkania z Dyrektorem CZOKSiR celem omówienia
ponoszenia opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przez młodzież zrzeszona
w klubach oraz skorzystania z możliwości nieodpłatnego korzystania z sali w CZOKSiR.
Radni zainteresowali się również sprawą rewitalizacja części miasta. Ponadto pojawił się
pomysł zorganizowania większej imprezy dla mieszkańców Gminy Czaplinek, która miałaby
na celu pokazanie przede wszystkim tego, co chcą zrobić Młodzi Radni. Festyn miałby być
podzielony na trzy części: dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych – konkursy dla
przedsiębiorców, możliwość pokazania swojej oferty, dla młodzieży i dorosłych – koncert.
W/w tematy były przedmiotem spotkania Zarządu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku
w Szkole Podstawowej w Czaplinku.
Ponadto na dzień 13 maja br. Młodzieżowa Rada Miejska w Czaplinku została zgłoszona na
warsztaty „Ja aktywny”. Warsztaty, które odbędą się 13 maja br o godzinie 12:00 w sali narad
UM w Czaplinku poprowadzi przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego. Warsztaty organizowane są bezpłatnie i będą miały na celu
zapoznanie uczestników z metodami realizacji przedsięwzięć we własnym środowisku
i sposobami dążenia do realizacji pomysłów, a także aktywizację radnych młodzieżowych
rad.
2. W dniach 20 – 27 kwietnia 2010 roku wydano bony w ramach pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Bony są pomocą materialną dla
uczniów na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz odzieży i obuwia
sportowego. Stypendia szkolne na łączną kwotę około 120.544,00 złotych przyznano dla
rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351,00 złotych.
W zakresie podatków:
1. Wydano 12 zaświadczenia z tego: 7 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie oraz
5 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 588 upomnień na łączną kwotę 170 038,00zł.
3. Pozytywnie rozpatrzono wniosek przedsiębiorcy o odroczenie terminu płatności podatku
od środków transportowych.
4. Negatywnie rozpatrzono wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn w kwocie
537,00 zł.
5. Wydano 118 decyzji producentom rolnym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę
276 100,71zł.

6. Sporządzono i wysłano do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o przekazanie
dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
7. Pozytywnie rozpatrzono wniosek przedsiębiorcy będącego osobą prawną o zwolnienie
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zgodnie z obowiązującą uchwałą
Rady Miejskiej w Czaplinku z uwagi na zwiększenie zatrudnienia w związku z nową
inwestycją.
W zakresie badań profilaktycznych:
1. W dniach 19-20 planowaliśmy przeprowadzenie badań mammograficznych dla kobiet.
Badania miały być wykonywane w mammobusie Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologicznego ze Szczecina. Jednak 15 kwietnia br. uzyskaliśmy informacje
o awarii mammobusu. W związku z tym, poinformowano o tym fakcie wszystkie
kobiety, które się zarejestrowały na w/w badania. Ustalono również, że badania te
zostaną przeprowadzone w miesiącu lipcu br., gdy Centrum otrzyma nowy
mammobus.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE ze Szczecina, poinformował,
że w 2010 r. realizuje program profilaktyki nowotworowej i okulistycznej. (wyjazdy
na badania okulistyczne i ginekologiczne do Szczecina). W ramach środków
zabezpieczonych w budżecie Gminy na badania profilaktyczne Gmina zorganizuje
i sfinansuje transport osób do Szczecina. W tym roku będziemy mogli korzystać tylko
z badań ginekologicznych. Na badania możemy zabrać 25 kobiet z terenów wiejskich.
W tej sprawie zwróciliśmy się do Sołtysów z prośbą o przekazanie tej informacji
mieszkańcom wsi i zgłoszenie zainteresowanych kobiet.
W zakresie realizacji projektów:
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 seminarium dla lokalnych
artystów pn. „Rozwój i aktywna promocja Gminy Czaplinek, z wykorzystaniem
potencjału lokalnych artystów. Możliwości i warunki prowadzenia działalności
gospodarczej przez lokalnych wytwórców.”
Podczas weekendu majowego odbędzie się seminarium dla strażaków na temat
możliwości realizacji wspólnych projektów z partnerem niemieckim.
2). W ramach działania 2 - akcje promujące Gminę- przygotowano akcję promocyjną
„Z wiatrem w żaglach. Otwarcie sezonu żeglarskiego”.
3). W ramach działania 4 - promocja poprzez udział w targach turystycznych –
- do tej pory uczestniczyliśmy w następujących targach:
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
- w najbliższym czasie będziemy uczestniczyć w Pikniku nad Odrą w Szczecinie,
który odbywa się w dniach 9-10 maja 2010 r.
W tym roku jesienią Gmina będzie promowała swoją ofertę na targach
turystycznych TOUR SALON w Poznaniu oraz na targach turystycznych
w Lipsku, które odbywają się w listopadzie br.

W terminie do 15 kwietnia br. złożono rozliczenie wydatków za kolejny kwartał realizacji
projektu tj. styczeń – marzec 2010 r. , w tym okresie wydatkowano 58 028 euro, oczekujemy
zwrotu w wysokości 49 323 euro tj. 85% poniesionych wydatków.
2. Pracownicy Urzędu Miejskiego we współpracy z sołtysami, w ramach programu
„Pożyteczne Wakacje 2010” ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi złożyła 10
wniosków. 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.
3. Gmina Czaplinek wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną złożyła wniosek w ramach
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa
Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki
w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2010 r. Ubiegamy się o dofinansowanie
imprezy pn. Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Wędkarskie „Festiwal Wędkarski”
promującej walory jez. Drawsko, która odbędzie się w dniu 7 sierpnia br. Projekt będzie
realizowany w okresie maj – wrzesień 2010 r. Całość zadania – 41.352 zł, kwota
wnioskowana 29.852 zł.
4. Gmina Czaplinek wspólnie z Nadleśnictwem Czaplinek złożyła do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek pn.
EKOLOGICZNE AKCJE INTEGRACYJNO – EDUKACYJNE, który został pozytywnie
oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 9. 850,00 zł.
Projekt składa się z siedmiu działań: pięciu akcji edukacyjno – ekologicznych i trzech działań
im towarzyszących. Realizowany będzie od kwietnia do grudnia 2010 roku na terenie dwóch
powiatów drawskiego i szczecineckiego. Partnerami Gminy Czaplinek i Nadleśnictwa
Czaplinek przy realizacji poszczególnych akcji będą szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. Przy projekcie „ Jesienne porządkowanie rzeki Drawy” partnerem będzie
Biuro Turystyczne „ Mrówka” z siedzibą w Czaplinku.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
1. Dzień Ziemi, 22 kwietnia 2010r.
2. Konkurs fotograficzny, kwiecień – czerwiec 2010r.
3.Wystawa fotograficzna, wrzesień – grudzień 2010r.
4. Jesienne porządkowanie rzeki Drawy, 4 – 5 września 2010r.
5. Sprzątanie Świata, 17,18,19 września 2010r.
6. Wydanie publikacji na temat zrealizowanych działań.
7. Wydanie kalendarza ściennego na 2011 rok ze zdjęciami najlepszych prac konkursu
fotograficznego.
W zakresie przedsiębiorczości:
27 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00, w Sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
odbędzie się kolejne szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania
środków na inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach. Szkolenie organizowane jest we
współpracy z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej w Koszalinie.
Przedsiębiorcy
mogą
korzystać
z
bezpłatnych
usług
doradczych
w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Świdwinie, przy ulicy
Mieszka I 16. Punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15.

W zakresie kultury, sportu, turystyki:
1. Na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Czaplinku wpłynęły 4 oferty, z których wszystkie spełniły wymogi formalne
określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem
Burmistrza w dniu 21 kwietnia 2010 r. po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami
dokonała wyboru na stanowisko Dyrektora CZOKSiR Panią Janinę Gąszcz, która w II
turze konkursu uzyskała 5 głosów za, drugi kandydat uzyskał 2 głosy.
Pani Dyrektor gratulujemy.
2. W ramach realizacji projektu pn. Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek w weekend
majowy w dniach 1-3 maja br. w Czaplinku odbywać się będzie szereg imprez
sportowych i kulturalnych pod wspólną nazwą "Z wiatrem w żaglach" na które
zapraszamy mieszkańców i turystów.
W zakresie promocji
W dniu 14 kwietnia 2010 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w Targach Pracy i Edukacji
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim. Targi Pracy
i Edukacji są wydarzeniem w sposób szeroki ukazującym zagadnienia dotyczące promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Miały one na celu
przybliżenie możliwości poprawy sytuacji indywidualnych klientów, jak również w skali
makro – poprawy sytuacji w powiecie.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Na ogłoszony dodatkowy konkurs z zakresu prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2010r.
przez organizacje pozarządowe wpłynęły 2 oferty, z których jedna nie spełniała wymogów
konkursu. Dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w PileOratorium w Czaplinku w kwocie 20.000 zł.
W zakresie strefy ciszy:
W dniu 8 kwietnia br. Gmina Czaplinek otrzymała pismo od Zastępcy Dyrektora Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska informujące że, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm.) nie przewiduje odstępstwa w sprawie zmiany rozporządzenia
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Drawskiego
Parku Krajobrazowego w części dotyczącej zakazu używania w parku krajobrazowym łodzi
motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. RDOŚ
sugeruje aby zwrócić się do specjalistów z zakresu motoryzacji z zapytaniem czy silnik
spalinowy o mocy do 6 kW kwalifikuje się do „innego sprzętu motorowego”
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W godzinach wieczornych 14.04.2010 r. awarii uległy punkty świetlne przy następujących
ulicach: Czarnkowskiego, Bydgoska, Kościuszki, Chrobrego, Gdańska, Warmińska,
Tartaczna, Pomorska, Toruńska, Kaszubska, Mazurska, Bema, oraz część ul. Wałeckiej
pomiędzy ulicami Czarnkowskiego a Poznańską. W dniu 15.04.2010r. powyższy fakt
zgłoszony został do oddziału Zakładu Oświetlenia Drogowego w Szczecinku.

Podczas objazdu miasta wieczorem tego samego dnia stwierdzono, że awaria nie została
usunięta. Pracownik Urzędu Miejskiego o godz.2045 zmuszony był interweniować
w pogotowiu energetycznym w Drawsku Pomorskim, po upływie około 1 godziny awaria
została usunięta. Okazało się, że awarii uległ zegar sterujący w stacji transformatorowej
ul. Kościuszki i pracownik pogotowia załączył oświetlenie w sposób ręczny. Po interwencji
telefonicznej i pisemnej dopiero w dniu następnym uszkodzony zegar sterujący został
wymieniony na nowy przez firmę ZOD.
2. W związku z wnioskiem właściciela działki przylegającej do działki uzyskanej z ANR,
a przygotowywanej na boisko wiejskie dot. usunięcia starego ogrodzenia przeprowadzono
lustrację terenu i ustalono, że ogrodzenie w większości znajduje się na działce wnioskodawcy.
Z właścicielem sąsiedniej nieruchomości uzgodniono wykonanie nowego ogrodzenia działek,
w ten sposób, że Gmina zapewni robociznę pracownikami interwencyjnymi, niezbędne
materiały zapewni właściciel sąsiedniej działki.
3.Ogłoszono nabór osób chętnych do zamiany lokali komunalnych z większych na mniejsze
w budynku socjalno – komunalnym przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku. Podania o zamianę
lokali przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Czaplinku do dnia 30 czerwca br.
W zakresie bezrobocia:
1.W dniach 24 – 25 kwietnia uczestniczyłam w szkoleniu Powiatowej Rady Zatrudnienia nt.
„Powiatowa Rada Zatrudnienia jako instytucja kształtująca politykę lokalnego rynku
pracy wobec nowych możliwości aktywizacji klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz
zmian w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy; Centrum Aktywizacji Zawodowej –
nowa jakość w funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia”, które odbyło się
w Dźwirzynie.
2.Z dniem 4 maja br. - tura i z dniem 11 maja br.- II tura Gmina zatrudni 44 bezrobotnych, w
tym 15 do prac melioracyjnych na okres 6 m-cy.
W ramach prac interwencyjnych na okres 3 m-cy zostanie zatrudnionych 14 osób oraz na
okres 6 m-cy 5 osób. W ramach PSU planuje się zatrudnienie ponad 60 osób.
W zakresie remontów świetlic wiejskich:
Wykonano remont instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich w Prosinku i Niwce.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1.Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej oraz Komisja Mieszkaniowa Burmistrza Czaplinka
zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/260/2002 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 28 marca
2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy z późniejszymi zmianami, dnia 30 marca br. przystąpiły do
aktualizacji listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego.
Komisje Mieszkaniowe rozpatrzyły 17 nowo złożonych wniosków z których 7 zostało
rozpatrzonych pozytywnie.
Nowa lista osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego uwzględnia 112 osób.
Odwołania od w/w listy można składać w terminie do dnia 9 maja 2010 r. Osoby odwołujące
się będą przyjmowane indywidualnie przez Komisje Mieszkaniowe w dniu
10 maja 2010 r.

2.W kwietniu br przydzielono lokal mieszkalny do remontu położony w Czaplinku przy
ul. Słonecznej 25 dla osoby / rodziny znajdującej się na liście osób oczekujących na przydział
mieszkania komunalnego.
3.Opracowano kryteria zamiany lokali mieszkalnych na lokale w budynku socjalno –
komunalnym w Czaplinku przy ul. Pławieńskiej. Kryteria określają warunki jakie muszą być
spełnione, aby dokonać zamiany lokali.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim przeprowadził kolejne
badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki zostały pobrane z punktu
poboru wody zlokalizowanego na wodociągu w miejscowości:
1) Trzciniec
2) Miłkowo
3) Machliny
4) Broczyno
5) Czaplinek przy ul. Ceglanej.
We wszystkich ww. przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność
wody do spożycia z wodociągu.
2. Zgodnie z § 64 ust. 3 lit. g uchwały Nr XXXIII/251/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
21 października 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 99, poz. 2000
ze zm.) właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania
nieczystości, pozostawionych przez należące do nich zwierzęta z terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku i umieszczania ich w koszach i pojemnikach na odpady komunalne.
Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany posprzątać odchody poprzez umieszczenie ich
w zamkniętym opakowaniu (torebki foliowe lub papierowe), a następnie wyrzucenie do kosza
na odpady komunalne. Naruszenie powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny
w postaci mandatu karnego.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie na terenie miasta Czaplinka zostaną
zainstalowane stacje pn. „Psi Pakiet” z dystrybutorem woreczków oraz pojemnikiem
zbiorczym na psie nieczystości.
Gmina finansuje przechowanie bezdomnego psa do czasu znalezienia nowego właściciela
oraz opiekę weterynaryjną jaka jest niezbędna dla bezpańskich psów czy kotów.
W najbliższych dniach zostanie zatrudniona w ramach prac interwencyjnych osoba, która po
przeszkoleniu będzie dokonywała wyłapywania bezdomnych psów czy kotów.
3. Gmina Czaplinek podpisała umowę współpracy w zakresie wywozu i unieszkodliwiania
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego-surowiec kategorii I i II z Zakładem
Rolniczo-Przemysłowym „Farmutil HS” z siedzibą w Śmiłowie. Prosimy o zgłaszanie do tut.
Urzędu przypadków występowania padłej zwierzyny.
4. 15 kwietnia 2010 r. odbyło się w Wardyniu Górnym Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., podczas
którego przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009. Podczas spotkania podjęta została również
uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.

W sprawach organizacyjnych:
1. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
W dniu 18 kwietnia 2010r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Czaplinku w okręgu wyborczym nr 1 dla obsadzenia 1 mandatu. Uprawnionych
do głosowania w wyborach było 1960 wyborców. W wyborach udział wzięło 138 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 7,04 %. Wybory przeprowadziła pięcioosobowa Obwodowa
Komisja Wyborcza Nr 1 w Czaplinku z siedzibą w Gimnazjum w Czaplinku. Lokal wyborczy
czynny był od godziny 600 do 2000.
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę
głosów:
1) lista nr KWW RAZEM DLA CZAPLINKA 57
a) BERNAT Maciej Piotr
2) lista nr 2 KWW ADAMA KOŚMIDERA
a) KOŚMIDER Adam Sylwester
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RADNYM został wybrany z listy nr 2 KWW ADAMA KOŚMIDERA –
KOŚMIDER ADAM SYLWESTER.
Protokoły z wyborów przekazane Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie przyjęte zostały
bez jakichkolwiek uwag.
Nowo wybranemu radnemu gratulujemy. Składam serdeczne podziękowania wszystkim
członkom Komisji Wyborczych i pracownikom obsługującym wybory za terminową,
sumienną obsługę wyborów.
2. W dniach od 12.04 – 21.04.2010 r. przedstawiciel Wydziału Kontroli Płatników Składek
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie przeprowadził kontrolę realizacji zadań
dot. składek ZUS za okres 3 lat w zakresie:
• prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania
zobowiązany jest Urząd oraz zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
• ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu
oraz sprawdzania prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań
zasiłków oraz odsetek od tych kwot wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na
ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 24 czerwca 2008 r.;
• prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe;
• prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów
ubezpieczeń społecznych.
3. Z dniem 20 kwietnia 2010 r. przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli Delegatury
w Szczecinie rozpoczął kontrolę w zakresie pozyskiwania przez Gminę lokali

i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych. Kontrola prowadzona jest
w wybranych jednostkach na terenie całego kraju. Zakończenie czynności kontrolnych
planowane jest na dzień 20 maja 2010 r.
4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska
i Turystyki odbyła wyjazdowe posiedzenie w celu zapoznania się z faktycznym stanem
budynków mieszkalnych gminy przy ul. Długiej, Rzecznej oraz Polnej, a także
zlustrowała teren lotniska celem oględzin płyt z powierzchni lotniska. Poza tym w okresie
międzysesyjnym poszczególne komisje w ramach swoich posiedzeń pracowały nad
sprawozdaniem z wykonania budżetu za poprzedni rok.
5. 14 kwietnia br. Pani Olga Szymczak z Sikor obchodziła 90 rocznicę urodzin. Dostojnej
Jubilatce serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności i zdrowia w imieniu
Burmistrza Czaplinka złożył Zastępca Burmistrza Mirosław Połać oraz kierownik
Referatu Spraw Obywatelskich Pani Wiesława Odważna.
6. W dniu 16 kwietnia br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w posiedzeniu Lokalnej Grupy
Działania w Siemczynie.
7. W dniu 20 kwietnia Sekretarz Gminy wraz z p.o. Kierownika Referatu Turystyki
i Promocji uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski w
Szczecinie z gminnymi i powiatowymi pełnomocnikami ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi z terenu woj. Zachodniopomorskiego.
8. W dniu 21 kwietnia uczestniczyłam w Kołobrzegu w uroczystościach pogrzebowych Posła
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sebastiana Karpiniuka.
W okresie między sesjami przyjęłam 6 interesantów, którzy zgłosili 8 spraw, zastępca
burmistrza przyjął 8 interesantów.

Burmistrz Czaplinka
Barbara Michalczik

