INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 01 lipca do 21 lipca 2011 r.

W okresie między sesjami Rady Miejskiej Burmistrz wydał 11 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (15 działek
na cele rolne, 2 pod działalność gospodarczą, 1 pod posadowienie garażu, 1 na cele
rekreacyjne);
3. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 5 zarządzeń;
4. w sprawie upoważnienia Pana Ryszarda Leśniewicza Komendanta Straży Miejskiej
w Czaplinku do załatwiania w imieniu Burmistrza Czaplinka następujących spraw:
- wystawiania upomnień, tytułów egzekucyjnych w tym dot. mandatów, wezwań
do zapłaty, zawiadomień;
5. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej nr 502/6, położonej
w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03 dla Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
w Czaplinku, na czas nieoznaczony;
6. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Czaplinek na lata 2011-2015 w składzie:
w składzie:
1) Małgorzata Nowacka – Podinspektor – Koordynator ds. prowadzenia dokumentacji
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czaplinku – Przewodnicząca Zespołu;
2) Małgorzata Fedorowiat – Nowacka – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miejskiego – Zastępca Przewodniczącej Zespołu;
3) Małgorzata Turczyk – p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czaplinku – członek Zespołu;
4) Zdzisław Łomaszewicz – Przewodniczący Komisji Problemów Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego – członek Zespołu;
5) Katarzyna Mikuła – Młynarczyk – Specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku – członek Zespołu;
6) Barbara Dąbrowska – Łątkowska – Inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego
– członek Zespołu;
7) Andrzej Kilichowski – członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czaplinku – członek Zespołu.
7. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

W zakresie inwestycji:
1. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt.
W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych. Wykonawca,
który zaoferował najniższą cenę, firma Cesspool Technology s.c. z Grocholina, odstąpiła
od podpisania umowy. Wybrano ofertę firmy z drugą z kolei najniższą ceną. W dniu
21.06.2011r. podpisano umowę z firmą „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy
z Gorzowa Wlkp., za kwotę 30.750 zł brutto. Wykonawca przystąpił do prac
projektowych. Umowny termin wykonania projektu – 20.10.2011r.

2. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.
Zakończone zostały prace projektowe związane z wykonaniem projektu budowlanego
sieci wodociągowej o długości 2250mb wraz z dziesięcioma przyłączami
do nieruchomości w m. Kuźnica Drawska. Projektant jest na etapie pozyskiwania
stosownych decyzji, opinii i uzgodnień. Wykonawcą projektu jest firma „Biomaster”
Andrzej Masternak z Zielonej Góry za kwotę 11.685 zł brutto.
3. Budowa drogi w ul. Akacjowej i Wiejskiej na osiedlu mieszkaniowym „Wiejska”.
Z dniem 28.06.2011r. wznowione zostały przez wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo
Usług Budowlanych „Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły prace związane z budową
drogi w ulicy Wiejskiej i Akacjowej w Czaplinku.
Wykonawca zabezpieczył siły i środki, które pozwalają mu na przyjęcie tempa robót
umożliwiającego wykonanie zadania w terminie umownym.
Zakończone zostały prace projektowe dotyczące zmiany trasy drogi w ul. Akacjowej wraz
z niezbędnym zakresem przebudowy sieci gazowej, energetycznej i deszczowej.
Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę ulicy Akacjowej na odcinku od ul.
Polnej do ul. Jarzębinowej do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. i Wojewody
Zachodniopomorskiego w obrębie skrzyżowania ul. Polnej z ul. Akacjową. Po uzyskaniu
pozwoleń na budowę zostanie dokończona budowa drogi w tej ulicy.
4. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej.
Zakończone zostały prace związane z przebudową nawierzchni drogi w ulicy Wąskiej
na odcinku od ul. Drahimskiej w kierunku jeziora Drawsko. Wykonawca robót, firma
„SPYCHMET” Łukasz Krywulko z m. Borne k/Ostrowic, z dniem 14 lipca br. dokonał
zgłoszenia o zakończeniu robót na tym zadaniu. Termin zakończenia prac, zgodnie
z umową, upływa 31 lipca 2011r.
5. Przebudowa drogi w ul. Rzecznej.
Wykonawca zadania, firma „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. rozpoczął roboty związane
z przebudową drogi w ulicy Rzecznej. W pierwszej kolejności prowadzone były roboty
związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w tej ulicy. W chwili obecnej
wykonawca przystąpił już do wykonywania robót drogowych.
6. Modernizacja sieci wodociągowej RODz. „Wisienka”.
W dniu 14.07.2011r. dokonano odbioru końcowego wybudowanego odcinka sieci
wodociągowej, stanowiącego uzbrojenie pozostałych działek. Zadanie zostało wykonane
w terminie, przez firmę PUH „INSTAL” s.c. z Wałcza za kwotę 15.000 zł.
7. Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek.
Ogłoszony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkurs naboru
wniosków na projekty rewitalizacyjne z terminem składania na dzień 01.08.2011r.,
został przesunięty na dzień 31.08.2011r.
Czas do złożenia wniosków uniemożliwiał przygotowanie projektu budowlanego
rewitalizacji Rynku i ul. Sikorskiego w Czaplinku, w związku z powyższym został
opracowany program funkcjonalno – użytkowy przez firmę „Atrium-Studio” Pracownia
Projektowa w Poznaniu za kwotę 8.610 zł. brutto. Pozwoli on na przygotowanie części
wniosku o dofinansowanie w zakresie przygotowania merytorycznego beneficjenta
do realizacji projektu oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, po decyzji Zarządu
Województwa w zakresie dofinansowania.
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8. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki
OSP Czaplinek.
W dniu 15 lipca 2011r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru
oferty najkorzystniejszej na rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu remizy OSP
Czaplinek na Centrum Ratownictwa Gminnego.
Wpłynęły 3 oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo
Budowlane Roman Orłowski, ul. Śląska 9, 78-500 Drawsko Pom. i Zabezpieczenie
Przeciwpożarowe „FIRE STOP” Sp. z o.o, ul. Szczawiowa 53B, 70-010 Szczecin,
za kwotę 1.553.570 zł brutto. Po okresie przewidzianym na wniesienie ewentualnych
odwołań przez uczestników postępowania przetargowego zostanie podpisana umowa
z wybranym wykonawcą. Termin realizacji zadania przewidziany jest do 30.09.2012r.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa
Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013.
9. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
Realizacja zadania weszła w końcową fazę. Pozostały do zakończenia roboty
uzupełniające i wykończeniowe. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec
września br.
10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – I etap na osiedlu mieszkaniowym
„Kwiatowe”.
Wykonawca rozpoczął roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Osiedla Kwiatowe, w ulicy Różanej i Kalinowej. Wykonawcą robót jest „INSTAL” s.c.
z Wałcza. Koszt robót I etapu wynosi 275.038,92 zł brutto. Termin wykonania robót
do dnia 31 sierpnia br.
11. Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”.
Zakończone zostały prace związane z budową kompleksu boisk sportowych Orlik 2012,
z drogą dojazdową i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i autobusów.
Rozpoczęcie odbioru robót nastąpiło z dniem 19.07.20011 r., które zostanie zakończone
w ciągu 14 dni. Gmina prowadzi postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie części zadania dotyczącego trybun, wiat zadaszeniowych, windy dla osób
niepełnosprawnych i parkingu z płyt ażurowych oraz oświetlenia parkowego.
12. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku.
Gmina Czaplinek ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sali sportowej
przy budynku Gimnazjum w Czaplinku.
Zakres rzeczowy remontu obejmuje wymianę parkietu na pow. 187m2, wymianę
wykładzin z tworzyw sztucznych na podłodze w szatniach oraz wymianę drzwi
wewnętrznych dwuskrzydłowych z ościeżnicą.
W dniu 15.07.2011r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty. Prowadzone są prace
związane z badaniem i oceną złożonych ofert.
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W zakresie podatków:
1. Wydano 13 zaświadczeń w tym 10 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 3 o niezaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
42.779,40zł zł.
3. Wystawiono 1 tytuł egzekucyjny w zakresie mandatów karnych na kwotę 100,00 zł.
4. W wyniku złożonego odwołania od decyzji Burmistrza Czaplinka odmawiającej
umorzenia zaległości podatkowej, organ podatkowy po przeprowadzeniu dodatkowego
postępowania wyjaśniającego uchylił wcześniej wydaną decyzję i umorzył zaległość
podatkową z uwagi na ważny interes podatnika.
5. Wydano decyzję umarzającą zaległość podatkową za lata 2006-2010 z uwagi na ważny
interes podatnika.
6. Sporządzono okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłaty producentom
rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2011 r. oraz sporządzono
sprawozdanie w tym zakresie.
7. Po uprzednim wezwaniu organu podatkowego podatnik złożył korektę deklaracji
na podatek od nieruchomości za lata 2006 – 2011 w wyniku, której gmina uzyskała
dodatkowy dochód w wysokości 1 766,00zł.
8. Sporządzono sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu podatków oraz
o stanie należności za I półrocze 2011r.
9. Udzielono odpowiedzi Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania
i wpłacania podatku od nieruchomości za 2009 r. przez podatnika.
10. Sporządzono wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu
zwolnienia określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.

W zakresie Narodowego Spisu Powszechnego:
Sporządzono raport z realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
przeprowadzonego na terenie gminy.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 5 lipca 2011 r. odbył się czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 46.580,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/16 o pow. 0,3524 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 69.100,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/1 o pow. 0,2948 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 57.950,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/25 o pow. 0,3627 ha położonej przy ul. Jaśminowej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 78.050,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 54.700,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/28 o pow. 0,4892 ha położonej przy ul. Kamiennej 2
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 105.250,00 zł netto;
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oznaczonej nr działki 202/31 o pow. 0,1277 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW 19603. Cena wywoławcza 21.120,00 zł netto.
Z uwagi na brak chętnych żadna nieruchomość nie została sprzedana.
2. W dniu 14 lipca 2011 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej przy ul. Różanej 7
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 75.500,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej przy ul. Różanej 6
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 71.500,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 14/2 o pow. 1,3264 ha położonej w Czaplinku, w obrębie
ewidencyjnym 02, przy drodze 163 Wałcz-Kołobrzeg. Nieruchomość wpisana jest
do księgi wieczystej KW nr KO1D/00027593/5 Cena wywoławcza 242.300,00 zł
netto;
oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW nr KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 136.900,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 112.000,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 111.800,00 zł netto.
Z uwagi na brak chętnych żadna nieruchomość nie została sprzedana.
3. Wydano 2 ostateczne decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic
nieruchomości:
• oznaczonej działką nr 72, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
• oznaczonej działką nr 140/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Małe.
4. Wydano decyzję dotyczącą przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności nieruchomości oznaczonej nr 615 o pow. 473 m2 i nieruchomości oznaczonej
nr 615/1 o pow. 412 m2, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 10
wniosków dotyczących wydania zezwoleń na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 5 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plan finansowo-rzeczowy sołectwa Prosino.

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych:
1. Przystąpiono do usunięcia awarii rurociągu melioracji wodnych szczegółowych w obrębie
miejscowości Kołomąt. Ze względu na obszerny zakres robót ziemnych i wysokie koszty
zadania, cały zakres robót prowadzony jest systemem gospodarczym. Zakończenie
zadania przewidywane jest w terminie do 30 sierpnia br.
2. Wykonano konserwację bieżącą kanału Czaplinek.
3. Wykonano przebudowę przepustu melioracji wodnych szczegółowych w miejscowości
Czarne Wielkie.
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W zakresie planowania przestrzennego:
1. Przygotowano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Rodzaj dokumentu
Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyrysy z miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego
Decyzje o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy
Przekazano do uzgodnień
Przekazano wnioski do architekta przygotowującego projekty decyzji
o warunkach zabudowy
Zawiadomienia:
− o wszczęciu postępowania
− o zakończeniu postępowania dowodowego
− o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
− o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy
Postanowienia podziałowe
Opinia na temat zgodności z miejscowym planem zagospodarowania
Pisma dotyczące uzupełnienia złożonych wniosków
Postanowienia nakładające obowiązek wystąpienia do regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w celu dokonania oceny czy inwestycja
wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Ilość
14
5
5
3
1
11
-

5
5
2
3
3
1
1

2. W związku z pracami planistycznymi dotyczącymi:
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka
dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej obejmującego obszar o łącznej powierzchni
6,08 ha, przy ulicy Polnej i Tartacznej w Czaplinku wywołanego Uchwałą
XXXVIII/335/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 kwietnia 2009r.;
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka
dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników, obejmującego
obszar o powierzchni 6,75 ha, przy ulicy Żuławskiej i Leśników w Czaplinku
wywołanego Uchwałą XL/343/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 czerwca 2009r.;
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka
dla terenu przy ulicy Jeziornej, obejmującego obszar o powierzchni 1,68 ha, przy ulicy
Jeziornej w Czaplinku wywołanego Uchwałą XXXII/287/2008 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 21 listopada 2008r.,
w dniu 8 lipca br. odbyła się debata publiczna, do dnia 27 lipca 2011 r. do ww. planów
można składać uwagi. Po tym terminie wszystkie uwagi zostaną przekazane urbaniście,
a następnie projekty ww. planów zostaną przedstawione Radnym.
W zakresie oświaty:
1. 20 lipca 2011 roku nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czaplinku p. Krzysztof Bołdysz
oraz 21 lipca 2011 roku p. Renata Aleszko – nauczyciel Gimnazjum
w Czaplinku, p. Edyta Binkowska, p. Wiesława Kołodziej – nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Czaplinku i p. Monika Barna – nauczyciel Przedszkola Publicznego
w Czaplinku przystąpili do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, podczas którego uzyskali
akceptację Komisji na stopień nauczyciela mianowanego.
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Aby zostać nauczycielem mianowanym nauczyciel musi m.in. odbyć staż w szkole,
w której pracuje. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Uroczystego wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego dokona Burmistrz Czaplinka w terminie późniejszym.
2. Mając na względzie lepsze przygotowanie dzieci w Gminie Czaplinek na spotkanie
ze szkołą, w trosce o rodziców pracujących lub zamierzających podjąć pracę, oraz dużym
zainteresowaniem rodziców oddaniem dziecka do przedszkola, na rok szkolny 2011/2012,
przygotowywane są dwa oddziały w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku
zlokalizowane na parterze w klasach 107 i 108 oraz jeden oddział w budynku Biblioteki
Publicznej w Czaplinku, który powstanie dzięki środkom finansowym Przedszkola oraz
dotacji Gminy Czaplinek.
3. W związku ze złożeniem przez Gminę Czaplinek wniosków do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o dofinansowanie zadań remontowych w obiektach oświatowych z 0,6%
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010, dotyczących:
1) remontu podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku - kwota
wnioskowana 30.000,
2) wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych II etap oraz przystosowanie
sanitariatów w budynku Gimnazjum w Czaplinku - kwota wnioskowana 30.000,
3) remontu podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku - kwota
wnioskowana 70.000, Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu w kwocie
130.000,00 złotych wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących,
w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.
4. Na rok szkolny 2011/2012 Gmina Czaplinek została zakwalifikowana do udziału
w Programie Youngster. Program zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży
z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego realizowany przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan i Nidzicką
Fundacją Rozwoju Nida. Adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas trzecich
szkół gimnazjalnych. Zajęcia z języka angielskiego w Gimnazjum w Czaplinku prowadzić
będzie p. Lucyna Wójciak – nauczyciel Gimnazjum.
Dnia 4 lipca br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Europejskim
Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, a Gminą Czaplinek regulująca wszystkie kwestie
dotyczące w/w programu.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W ramach organizacji „Jarmarku Solnego” podczas Dni Czaplinka (16.07.2011r.) zostały
przeprowadzone badania profilaktyczne dla mieszkańców naszej Gminy oraz turystów
tj. badania mammograficzne, wykonywane przez Salve Medica z Łodzi (skorzystały 63
kobiety), badanie osteoporozy wykonywane przez Pracownię Diagnostyki Masy Kostnej
Dzieci i Dorosłych z Warszawy (skorzystało 56 osób), badania poziomu cukru we krwi,
cholesterolu i trójglicerydów wykonywane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło w Czaplinku (skorzystało 120 osób) oraz udzielano porad dietetycznych (skorzystało
ok.70 osób). W ramach jarmarku odbył się również pokaz ratownictwa medycznego
i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykonany przez Wojewódzką Stację
Pogotowia Ratunkowego w Drawsku Pomorskim.
2. W dniu 15 lipca br. w hali widowiskowo-sportowej zorganizowano punkt poboru krwi.
Krew była pobierana przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP
ZOZ Stacja Terenowa w Szczecinie. Krew oddało 31 osób, zgromadzono 14 litrów krwi.
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W zakresie realizacji projektów:
1. Zrealizowano projekt pn. „Dni Czaplinka - Święto miast partnerskich”, który został
dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. W ramach
projektu odbyły się uroczystości związane z wręczeniem tytułów Honorowy Obywatel
Czaplinka, zorganizowano polsko-niemieckie seminarium „600-lecie Starostwa
Drahimskiego”, które poprowadził Pan Zbigniew Januszaniec. W ramach projektu odbył
się również turniej rycerski oraz sfinansowano koszty pobytu delegacji z niemieckich
miast partnerskich.
2. Zakończyła się realizacja projektu pn. „Promocja Miasta i Gminy Czaplinek”
współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w chwili obecnej
składane są wyjaśnienia do złożonego wniosku o płatność. Ostateczne rozliczenie projektu
powinno nastąpić do końca lipca br..
3. Trwa realizacja projektów „Pożyteczne Wakacje”, które są współfinansowane ze środków
Fundacji Wspomagania Wsi.
4. W trakcie przygotowania są projekty do Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach PO Ryby
2007-2013. Termin składania wniosków 09.09.2011 r.
5. We współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta Ametyst przygotowywany jest
wniosek do programu Działaj Lokalnie.
W zakresie przedsiębiorczości:
W dniu 6 lipca br. można było skorzystać z porad w zakresie możliwości pozyskania wsparcia
dla przedsiębiorców. Porady były udzielane przez pracowników Lokalnego Punktu
Informacyjnego przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku.
W zakresie promocji i sportu:
1. W dniu 9 lipca br. odbyły się obchody 65-LECIA SOŁECTWA TRZCINIEC. W ramach
obchodów rozstrzygnięto konkursy:
- na najpiękniejszą widokówkę turystyczną,
- na najciekawsze zdjęcie sołectwa,
- na najciekawszy filmik reklamowy,
- najciekawszy wierszyk o Trzcińcu.
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna pod gwiazdami przy zespole muzycznym
z Czaplinka.
2. Ruszyła Wakacyjna Szkółka Piłki Nożnej EPA WIND i Turniej Piłki Nożnej – EPA Wind
2011. Celem akcji prowadzonej przez EPA WIND jest popularyzacja sportu wśród dzieci
i młodzieży. W Czaplinku akcja realizowana jest we współpracy z LKS LECH Czaplinek.
Pierwsze zajęcia odbyły się 18 lipca br. na czaplineckim stadionie. Burmistrz Czaplinka
jest patronem honorowym tej akcji.
3. W dniach 15-17 lipca br. odbywały się w naszym mieście obchody Dni Czaplinka. W tym
roku urodziny Czaplinka upłynęły pod hasłem: „Czaplinek – przystań dla zdrowia”.
Program obfitował w wiele atrakcyjnych zmagań sportowych, spotkań oraz koncertów.
W zakresie organizacji prac społecznie użytecznych, zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych:
1. Podpisane zostało porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
pomiędzy Starostą Drawskim Panem Stanisławem Cybulą, a Gminą Czaplinek na okres
od 11.07.2011r. do 09.12.2011r. na organizację prac dla 40 osób w skali miesiąca.
Osoby wyznaczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej pracują w wymiarze 40 godzin
tygodniowo głównie przy pracach porządkowych.
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2. Od 13.07.2011r. do 12.10.2011r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.
Strefa płatnego parkowania:
Z dniem 01 lipca 2011r. na ul. Rynek w Czaplinku została wprowadzona strefa płatnego
parkowania. Do obsługi strefy zatrudniono dwie osoby niepełnosprawne.
W okresie od 01 - 20.07.2011r. sprzedano biletów parkingowych za kwotę 3050 zł, dwa
abonamenty miesięczne za kwotę 200 zł i abonament tygodniowy za kwotę 25 zł.
Osiągnięto główny cel tj. zwiększona została rotacja parkujących pojazdów samochodowych
w centrum miasta czego efektem jest duża ilość wolnych miejsc postojowych w strefie.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 1 lipca 2011 r. Burmistrz Czaplinka uczestniczył w X Zjeździe Oddziałów
Miejsko – Gminnych ZOSP RP, który odbył się w Czaplinku. Burmistrz został powołany
w poczet członków Zarządu Gminnego OSP.
2. W dniu 2 lipca 2011 r. Burmistrz uczestniczył w Pikniku Lotniczym w Świdwinie.
Zastępca Burmistrza uczestniczył w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu
Powiatu, które odbyły się w Ostrowicach, gdzie reprezentująca naszą gminę OSP
Kluczewo zajęła III miejsce. Natomiast w godzinach popołudniowych Zastępca
Burmistrza uczestniczył w festynie „Mirosławieckie Lato”.
3. W dniu 4 lipca 2011 r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Świdwińskim,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Świdwinie. Natomiast osobiście
uczestniczyłem w uroczystym otwarciu bazy sezonowej Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego w Koszalinie – baza lotniska w Zegrzu Pomorskim.
4. W dniu 8 lipca 2011 r. Burmistrz uczestniczył w Konwencie Starosty, Wójtów,
Burmistrzów Powiatu Drawskiego oraz w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, które odbyły
się w Kaliszu Pomorskim.
5. W dniu 9 lipca 2011 r. Burmistrz uczestniczył w Obchodach Dni Henrykowskich
w Siemczynie.
6. W celu poprawy warunków obsługi mieszkańców z dniem 12 lipca 2011 r. wprowadzono
następujące zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Czaplinku:
biuro Referatu Spraw Obywatelskich, mieszczące się obecnie w pokoju nr 1 zostało
przeniesione do pokoju nr 2;
samodzielne stanowisko informatyk - konserwator przeniesiono z pokoju nr 2
do pokoju nr 1;
samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej oraz doradcę z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego przeniesiono do lokalu przy ul. Rynek 1 w Czaplinku.
6. W dniu 18 lipca 2011 r. Burmistrz uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, które odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Szczecinku.
Informuję, że z dniem 11.07.2011r. Rada Nadzorcza ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku
powołała na Prezesa Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. Pana Adama
Tuchalskiego.
Razem z Burmistrzem, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 64 interesantów.
Zastępca Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
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