INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 27 września do 18 października 2011 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 13 zarządzeń:
1. w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu na 2012 rok;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (10 działek, 1
lokal mieszkalny dla dotychczasowego najemcy, ) – 2 zarządzenia;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste ( 2 lokale mieszkalne dla dotychczasowych najemców wraz
z gruntem);
4. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r. – 2
zarządzenia;
5. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek z dnia
27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy o których mowa w art. 2377 § 1
ust. 1 i § 2 Kodeksu pracy oraz przydzielenia pracownikom środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
6. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Czaplinek;
7. w sprawie przyjęcia środków trwałych przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji
w Szczecinie, tj. VW Transporter, Forda Fokus, dwa Ople Astra. Środki trwałe zostały
przekazane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku;
8. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność
Gminy Czaplinek wydzierżawionych na cele rolne;
9. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (65 działek
na cele rolne, 1 działka pod posadowienie wiaty, 1 budynek gospodarczy);
10. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (2
lokale mieszkalne);
11. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania oszczędności budżetu
gminnych placówek oświatowych w składzie:
1) Beata Biegajło – Inspektor ds. kontroli zarządczej – Przewodnicząca Zespołu,
2) Wanda Lipińska - Inspektor ds. oświaty – Wiceprzewodnicząca Zespołu,
3) Jolanta Skonieczna – Dyrektor Gimnazjum w Czaplinku – członek,
4) Zyta Jurczyszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broczynie – członek,
5) Aleksander Fudała - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku – członek,
6) Maria Góra – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czaplinku – członek,
7) Manuela Nowak- Zastępca Skarbnika Gminy Czaplinek – członek,
8) Sebastian Matułojć – Radny Rady Miejskiej w Czaplinku – członek,
9) Alina Karolewicz – Przewodnicząca ZNP w Czaplinku – członek.

W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.
Prowadzone jest
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót sieci
wodociągowej o długości 2250mb wraz z dziesięcioma przyłączami do nieruchomości
w m. Kuźnica Drawska. W dniu 12.10.2011r. dokonano otwarcia ofert. Zainteresowanie
tym postępowaniem było duże. Złożono 11 ofert. W dniu 17.10.br. dokonano
rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – Zakład Instalacyjno-Budowlany „HYDRO-BUD”
Maciej Błoński z Wałcza z ceną 169.325 zł. brutto.
Po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie ewentualnych odwołań przez
wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, zostanie podpisana
umowa z wybranym Wykonawcą.
Termin realizacji zadania przewidziany jest w okresie 60 dni od dnia podpisania umowy,
z planowanym zakończeniem zadania jeszcze w bieżącym roku.
Dostawa wody dla tej miejscowości odbywać się będzie na bazie ujęcia i stacji
wodociągowej w m. Prosinko.
2. Budowa drogi w ul. Akacjowej i Wiejskiej na osiedlu mieszkaniowym „Wiejska.”
Zostały zakończone i odebrane prace związane z budową ulicy Akacjowej i Wiejskiej
realizowane przez firmę PUB „Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły oraz ulicy
Akacjowej na odcinku 107,65 mb, od ul. Polnej do ul. Jarzębinowej, realizowane przez
firmę – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „INSTAL” Krzysztof Dmoch
z Kołobrzegu.
Wykonana została droga z kostki typu polbruk o szerokości 6 mb wraz z dwustronnym
chodnikiem o szer. 2,00 m w ul. Wiejskiej oraz droga o szerokości 5,0m i dwustronnym
chodnikiem o szer. 1,25m w ul. Akacjowej wraz z urządzonymi poboczami oraz
oświetleniem drogowym.
Droga uzbrojona została we wpusty uliczne zbierające wody opadowe do miejskiej sieci
deszczowej.
3. Przebudowa drogi w ul. Rzecznej.
Zakończono i odebrano prace związane z przebudową drogi w ulicy Rzecznej
w Czaplinku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w tej ulicy. Ulica Rzeczna
posiada jezdnię o szerokości 3,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej
starobruk. Pobocza w pasie drogowym zostały utwardzone kamieniem polnym.
Zamontowane zostały barierki ochronne oraz progi zwalniające z kostki betonowej
starobruk. Dokonano nasadzeń krzewów i roślin w poboczach drogi. Wprowadzono
dodatkowe oznakowanie pionowe kanalizujące ruch kołowy.
Ulica Rzeczna jest od 01.10.2011r. drogą jednokierunkową z wjazdem z ul. Długiej.
4. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
Zakończono zadanie obejmujące wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły
Podstawowej w Czaplinku.
Wykonawcą robót była firma P.W.U.H. Rafał Zieliński z Chełmży. Realizacja zadania
została rozpoczęta w dniu 20.05.2010r., a zakończona w terminie umownym 30.09.2011r.
Wartość robót zamknęła się kwotą 1.387.133,67 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie ocieplenia stropodachów wentylowanych
z granulatem z wełny mineralnej, docieplenie stropodachów pełnych styropianem
obustronnie laminowanym papą, krycia wszystkich dachów papą termozgrzewalną,
ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic i ścian cokołowych styropianem, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie instalacji c.o. w obiekcie przez czyszczenie
instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę zaworów c.o. sieci ciepłowniczej
z wykonaniem kryzowania.
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5. Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek.
W
odpowiedzi
na
konkurs
ogłoszony
przez
Zarząd
Województwa
Zachodniopomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Gmina Czaplinek złożyła pod koniec sierpnia
2011 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa stanu technicznego
i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku oraz zagospodarowanie centrum
miasta zawartego na obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku”.
Inwestycja stanowi kluczowy element Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Czaplinek na lata 2010-2015. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2012 zaplanowane
są prace renowacyjne związane z zabytkowym budynkiem ratusza w Czaplinku, natomiast
w roku 2013 wykonanie nowej aranżacji dla ulicy Sikorskiego wraz z przekształceniem
jej fragmentu w deptak oraz wykonanie nowej aranżacji dla rynku i placu kościelnego.
Dotychczasowa nawierzchnia asfaltowa rynku i ul. Sikorskiego ma zostać zastąpiona
nawierzchnią z płyt granitowych i kostki granitowej.
Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest na kwotę 4,7 mln zł, z czego 50% stanowić
ma wnioskowana dotacja ze środków unijnych.
W ramach konkursu z terenu województwa zachodniopomorskiego złożonych zostało
łącznie 45 wniosków o dotacje na kwotę łączną przekraczającą dostępną alokację środków
unijnych. Ocena wniosków potrwa najprawdopodobniej do końca roku.
6. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki
OSP Czaplinek.
Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski z Drawska
Pomorskiego, z dniem 03.08.2011r. rozpoczął realizację zadania. Obecnie prowadzone
są prace przy projektowanym budynku Centrum. Wykonano ławy fundamentowe, ściany
przyziemia, wylewane są wieńce. Część stropowa I kondygnacji przygotowywana jest
do wykonania konstrukcji dachowej. Rozebrano istniejący garaż dwustanowiskowy.
Wykonano wykopy pod projektowany garaż wolnostojący.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – I etap na osiedlu mieszkaniowym
„Kwiatowe”.
Zakład Energetyczny zdemontował linię napowietrzną 0,4 kV przebiegającą przez teren
osiedla. Wykonano i odebrano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej.
8. Remont podłogi w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czaplinku.
Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót dotyczących
wymiany parkietu na nawierzchnię sportową z wykładziny syntetycznej wielowarstwowej
z malowaniem linii i robotami towarzyszącymi, ponieważ ceny obu złożonych ofert
przekraczały środki jakie Gmina zabezpieczyła w budżecie na realizację zadania.
Zwiększono środki na to zadanie. W dniu 10.10.br. ogłoszono drugie postępowanie
przetargowe na wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert na dzień 25.10.2011r.
9. Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku (odcinek
od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej).
Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego zagospodarowania obszaru
nadbrzeża jez. Drawsko na długości ok. 1 km.
Projekt budowlany zostanie poprzedzony opracowaniem koncepcji architektonicznej.
Wykonawcą powyższych opracowań jest firma „Atrium Studio” Pracownia Projektowa
z Poznania za kwotę 61.500 zł. Termin opracowania
koncepcji – do 15.12.2011r.
Wykonanie projektu budowlanego – do dnia 31.03.2012r.
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10. Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum w Czaplinku.
Przyjęto do realizacji ofertę złożoną przez firmę „Atrium Studio” Pracownia Projektowa
z Poznania na opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku
Gimnazjum w Czaplinku.
Koszt projektu wyniesie 19.680 zł. Projekt budowlany zostanie wykonany do dnia
15.12.2011r.
11. Wniosek Gminy Czaplinek o dotację na przebudowę ulic Długiej i Drahimskiej
Gmina Czaplinek złożyła w dniu 05.10.2011 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim wniosek, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku
od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku
(na rondzie).
Koszt całkowity zadania oszacowany jest na kwotę 2.159.453,13 zł, natomiast
wnioskowana kwota dotacji w ramach NPPDL wynosi 647.835,94 zł. Ponadto
na podstawie umów partnerskich zapewnione jest dodatkowe dofinansowanie zewnętrzne
na realizację inwestycji: 740.988 zł z Powiatu Drawskiego oraz 16.000 zł od prywatnego
przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Handlowego Wabi Market Beaty i Jana
Wawrzyńczaków. W związku z powyższym suma środków zewnętrznych na realizację
inwestycji stanowi 65,05% całkowitej jej wartości.
Realizacja inwestycji w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach NPPDL
zaplanowana jest w okresie maj 2012 – grudzień 2012.
Wstępna lista rankingowa ocenionych wniosków o dotację w ramach NPPDL powinna
zostać opracowana do końca października 2011 r. Do rozdysponowania w ramach
Programu w województwie zachodniopomorskim w 2012 roku jest kwota około
11 mln zł. Zachodniopomorskie samorządy złożyły natomiast 36 wniosków
o dofinansowanie z budżetu państwa na łączną kwotę około 23,3 mln zł.
W zakresie podatków:
1. Wydano 18 zaświadczenia w tym 14 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 4 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 11 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
3350,00zł.
3. Wysłano 408 upomnień z tytułu III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
II raty podatku od środków transportowych na łączną kwotę 139 133,00zł.
4. Sporządzono 122 decyzje z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
5. Sporządzono wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie
zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za II półrocze 2011r.
6. Sporządzono i przekazano do Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Lokalnych
ankietę dotycząca udzielenia informacji w sprawie podatków i opłat lokalnych za lata
2010-2011.
7. Wydano decyzję w zakresie odroczenia terminu złożenia informacji na podatek rolny IR-1
z uwagi na interes strony.
8. Sporządzono sprawozdania z realizacji dochodów podatkowych za III kwartał 2011r.
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9. Umorzono na wniosek podatnika zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wraz
z należnymi odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 560,00zł z uwagi na ważny interes
strony.
10. Odprowadzono 2% z tytułu III raty podatku rolnego do Izb Rolniczych w kwocie
2 108,86zł.
11. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej.
12. Udzielono 5-letniego zwolnienia w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego
gospodarstwa rolnego.
13. W wyniku wznowionego z urzędu postępowania uchylono decyzje ustalające łączne
zobowiązanie pieniężne w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2006 – 2011
i ustalono zobowiązanie we właściwej wysokości.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej
powierzchni 0,1811 ha, w skład której wchodzi działka nr 342/11 o powierzchni
0,0750 ha położona przy ul. Wałeckiej 42a, wpisana do KW KO1D/00023334/4 i działka
nr 342/13 o powierzchni 0,1061 ha położona przy ul. Wałeckiej 42b w Czaplinku,
wpisana do KW KO1D/00024125/3. Cena wywoławcza: 418.232,00 zł netto. Przetarg
odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
2. Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
Oznaczonej nr 13/68 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
KW KO1D/000176678/9 Cena wywoławcza: 2.252,00 zł;
Oznaczonej nr 13/69 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
KW KO1D/00017668/9 Cena wywoławcza: 2.252,00 zł;
Oznaczonej nr 13/70 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
KW KO1D/00017668/9 Cena wywoławcza: 2.252,00 zł;
Oznaczonej nr 13/71 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
KW KO1D/00017668/9 Cena wywoławcza: 2.252,00 zł;
Oznaczonej nr 13/72 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
KW KO1D/00017668/9 Cena wywoławcza: 2.252,00 zł;
Oznaczonej nr 13/77 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
KW KO1D/00017668/9 Cena wywoławcza: 2.252,00 zł;
Oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha położonej przy ul. Jeziornej 46a
w Czaplinku KW KO1D/00019127/9. Cena wywoławcza: 220.518,00 zł;
Oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha zabudowanej budynkiem
magazynowo-gospodarczym o powierzchni 308,00 m2, położonej w obrębie
ewidencyjnym Kluczewo, KW KO1D/00018759/1. Cena wywoławcza: 36.140,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
3. Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki nr 433/3 o powierzchni 0,1159 ha położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 03. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych
do działki nr 433/3 z uwagi na brak możliwości ustanowienia zjazdu z działki na drogę
krajową nr 20. Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
4. W dniu 18 października 2011 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:
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5.

6.
7.

8.

oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 6, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 106.516,00 zł. Nie
została sprzedana.
oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW KO1D/00031455/7
i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisana do KW KO1D/00005596/6, położonej
w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Łączna powierzchnia 0,1225 ha. Cena
wywoławcza 36.550,00 zł. Nie została sprzedana.
oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW nr KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 109.520,00 zł netto. Nie
została sprzedana.
oznaczonej nr działki 362 o pow. 0,0961 ha i nr działki 158/4 o pow. 0,0120 ha,
położonej przy ul. Wiejskiej 3 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW
KO1D/00018120/3. Łączna powierzchnia 0,1081 ha.
Cena wywoławcza
34.580,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 38,980,00 zł netto.
W dniu 26.09.2011 r. podpisano akty notarialne dotyczący zbycia:
- lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Długiej 16 za kwotę 396,60 zł,
- lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Zbożowej 19 za kwotę 445,95 zł.
Wystąpiono do sądu z wnioskami o założenie księgi wieczystej dla dróg w miejscowości
Psie Głowy – 24 nieruchomości.
Wydano ostateczną decyzję o rozgraniczeniu zatwierdzającą w toku postępowania
rozgraniczeniowego prawny przebieg granic działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
421, położonej w obrębie Głęboczek.
Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy:
• dla działki nr 423, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Wielkie,
• dla działek nr 145, 144/1, 162, 163, 181, 182, położonych w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo,
• dla działek nr 166, 172/1, 174, 173, 165/1, 203, położonych w obrębie ewidencyjnym
Siemczyno,
• dla działki nr 203, położonej w obrębie ewidencyjnym Siemczyno,
• dla działek nr 166, 165/1, 165/2, 266, 174, 173, 262, 172/1, 203, 202/1, 202/2, 202/3,
202/4, 269/1, 222, położonych w obrębie ewidencyjnym Siemczyno,
• dla działek nr 189, 190, 193, 194, 195, położonych w obrębie ewidencyjnym
Motarzewo i działek nr 224/3, 252, 253, 289, 290, 327, 328/2, 327, 364, 365, 399,
400, 425, 426, 437, 436/3, 449/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Machliny.

Z zakresu planowania przestrzennego:
1. Przygotowano:
1.
2.
3.

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

Ilość
11
7
7
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2. Wydana została decyzja o opłacie planistycznej.
Opłatę w wysokości 11.576,70 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości działek
nr 75/7 i 75/8 o łącznej powierzchni 0,2701 ha, udziału 2/8 do działki 75/9 o powierzchni
0,1461 ha oraz do działki 75/10 o powierzchni 0,1651 ha położonych w obrębie Ostroróg,
gmina Czaplinek na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Ostroróg (uchwała nr XLIV/377/09 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 30 września 2009 r. ) – decyzja nie jest jeszcze ostateczna.
3. W związku z podjętymi uchwałami:
− nr X/136/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 3 października 2011 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek (działki pomiędzy ulicami Poznańska - Pławieńska),
− nr X/137/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 3 października 2011 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Niwka
i Kołomąt (obwodnica),
przygotowano ogłoszenia, obwieszczenia oraz zawiadomienia o terminie składania
wniosków do ww. planów – 3 listopada 2011r.
Ogłoszenia ukazały się w dniu 10 października br. w Głosie Koszalińskim, BIPie oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
4. Przygotowano, przekazano do prasy, umieszczono w BIP ogłoszenie o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu planu dla 110kV:
−
ogłoszenie w prasie 17.10.2011r.
−
wyłożenie: 24.10 -24.11.2011r.
−
debata publiczna: 17.11.2011r.
−
zbieranie uwag: 8.12.2011r.
5. Jesteśmy w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu dla części obrębu
Piaseczno
−
wyłożenie: 4.10 -3.11.2011r.
−
debata publiczna: odbyła się w dniu 13.10.2011r.
−
zbieranie uwag: 17.11.2011r.
6. W dniu 26 października 2011 r. odbędzie się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej w sprawie opiniowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyspy Bielawa.

W zakresie gospodarki komunalnej:
Wykonane zostało ogrodzenie nowej części cmentarza na długości 350 mb wzdłuż którego
posadzono tuje. Prace powyższe wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.
Siatkę na ogrodzenie i tuje zakupiono ze środków Gminy pozostałe materiały zakupione
zostały przez ZGK Czaplinek.
Natomiast Firma „KRUK – TRANS” z Piły wykonała dalszą część alejki głównej
na Cmentarzu Komunalnym, za kwotę 15 000zł brutto.

W zakresie świetlic wiejskich:
Wykonano przebudowę schodów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelisławie.
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W zakresie projektów:
1. W ramach realizacji projektu INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH W GMINIE CZAPLINEK - DOTACJA Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, zostało przeprowadzone postępowanie
przetargowe na świadczenie usług edukacyjnych (logopedia, gimnastyka korekcyjna) oraz
doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi
do 21 października br.
W ramach projektu w obu szkołach będą prowadzone zajęcia dodatkowe, będące
kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności
od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III szkół podstawowych, a w szczególności:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej,
- zajęcia pedagogiczno-wychowawcze kształtujące właściwe postawy społeczne
i niwelujące istniejące w społeczeństwie różnice płci,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Obie szkoły doposażą także swoją bazę dydaktyczną w materiały niezbędne do procesu
indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety
do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak:
wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej, zestaw
interaktywny, gry komunikacyjne itp.) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
i zaplanowanych zajęć dodatkowych.
Na realizację projektu Gmina Czaplinek otrzymała 175 051 złotych.
2. Rozpoczęła się realizacja projektów w ramach programu Działaj Lokalnie - w ramach
tego programu w Gminie Czaplinek jest realizowanych 7 projektów, na łączną kwotę
dofinansowania 12 000 złotych. Projekty, które uzyskały wsparcie:
• Piękniejszy Trzciniec - realizowany przez Sołectwo Trzciniec - wartość
dofinansowania - 2 000 zł,
• Inwestuj w Ostroróg - realizowany przez Sołectwo Ostroróg - wartość dofinansowania
– 2 000 zł,
• Sikory stawiają na zdrowie - realizowany przez Sołectwo Sikory - wartość
dofinansowania – 2 000 zł,
• Radość i uśmiech w rodzinach dotkniętych ciosem losu - realizowany przez PZERiL
oddział w Czaplinku - wartość dofinansowania – 2 000 zł,
• Świętujmy razem - realizowany przez Szkołę Podstawową w Broczynie - wartość
dofinansowania – 2 000 zł,
• Warsztaty florystyczne dla osób starszych i ich wnuków - realizowany przez Klub
Seniora w Czaplinku - wartość dofinansowania 1 000 zł,
• Biżuteria z sercem - realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną – wartość
dofinansowania 1 000 zł.
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3. Program Operacyjny RYBY
Komitet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku
wybrał do dofinansowania w ramach wdrażania i realizacji Lokalnej strategii rozwoju
obszarów rybackich dla Osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 dwa projekty z Gminy Czaplinek
I. Obszar wsparcia numer 1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”:
Wnioskowana
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł operacji
kwota
dofinansowania
Sektor publiczny
1.
Gmina Czaplinek
Spinningowy Turniej Trzech Miast,
Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie IV
26 180,00
Festiwal Wędkarski
2.
Gmina Czaplinek
Budowa
pomostu
drewnianego
do wykorzystania przemiennego przez
140 112,88
mieszkańców,
turystów,
żeglarzy
i wędkarzy nad J. Drawsko w Kluczewie

4. Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła nabór do konkursu "Pożyteczne ferie 12".
Finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty do realizacji w czasie
ferii zimowych w 2012 r., których beneficjentami będą dzieci i młodzież ze wsi. Hasłem
konkursu jest „Moja miejscowość w Internecie”. Najlepsze ze zgłoszonych projektów
zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000 zł. Zadaniem
tegorocznego konkursu jest opracowanie informacji o swojej miejscowości
i zamieszczenie jej na minimum jednej z „zakładek” tematycznych w „Atlasie Wsi
Polskich” prowadzonym przez FWW na portalu www.witrynawiejska.pl.
W zakresie współpracy zagranicznej:
Mieszkańcy niemieckiego miasta partnerskiego Marlow wezmą udział w Krajowej Wystawie
Gołębi Młodych, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada br. w Czaplinku.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. Zakończono bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.
Szczepienia były wykonywane od 14 września br. przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDYK” przy ul. Wałeckiej 54 A w godzinach od 8.00 do 18.00.
Ze szczepień skorzystało 240 osób. Szczepienia zostały sfinansowane z budżetu Gminy
Czaplinek.
2. W ramach realizacji projektu „Sikory stawiają na zdrowie” w dniu 22 października br.
odbędzie się Piknik Profilaktyczny w ramach którego zostaną przeprowadzone bezpłatne
badania poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Podczas pikniku będzie
mierzone również ciśnienie oraz udzielane porady dietetyczne. Projekt adresowany jest do
mieszkańców sołectwa Sikory. Badania będą prowadzone przez członków Stowarzyszenia
Diabetyków koło w Czaplinku. Podczas pikniku zostanie przeprowadzony kurs Nordic
Walking.
W okresie od października do grudnia 2011 r. mieszkańcy wezmą udział w spotkaniach
z lekarzem rodzinnym Panią Janiną Marcewicz, dietetyczką Panią Karoliną Bogdziewicz
oraz kosmetyczką Panią Pauliną Polewacz.
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Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy”.
3. Została podpisana umowa na dostawę i montaż platformy przyschodowej do budynku
przychodni zdrowia przy ulicy Wałeckiej 54a. Dzięki urządzeniu osoby niepełnosprawne,
poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły swobodnie korzystać z gabinetów
medycznych zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku. Platforma zostanie
zainstalowana w terminie do 20 grudnia 2011 r.

W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. W dniu 29 września odbyło się uroczyste otwarcie „Ścieżki edukacyjnej” w parku
sąsiadującym ze Szkołą Podstawową w Czaplinku. Ścieżka ta jest efektem wygranej
w konkursie grantowym Fundusz Naturalnej Energii zorganizowanym przez Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z Warszawy.
2. W dniu 9 października br. już po raz czwarty odbył się Festyn Pieczonego Ziemniaka.
3. W dniach 29-30 października 2011 r. na terenie Gminy Czaplinek (Sołectwo Niwka)
odbędzie się impreza motocrossowa, w której udział weźmie blisko 100 zawodników.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Burmistrza Czaplinka zaprasza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń do zapoznania się
z opracowanym projektem Programu Współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Projekt Programu
zawiera m.in. główne i szczegółowe cele współpracy, zasady, sfery, obszary i nazwy zadań
obejmujących współpracę. Wszelkie uwagi do programu przyjmowane są w Referacie
Turystyki i Promocji(turystyka@czaplinek.pl) lub u Sekretarza Gminy Czaplinek
(sekretarz@czaplinek.pl).

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 24 wnioski dotyczące wydania zezwoleń na wycinkę drzew z zadrzewień.
2. Wydano 5 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Zorganizowano spotkanie z sołtysami, na którym rozmawiano między innym nt.:
- wykorzystania środków sołeckich w 2011r.;
- wypełniania kwitariuszy podatkowych;
- wytycznych do projektu budżetu na 2012r.;
- realizacji projektów dotyczących placów zabaw w 11 miejscowościach;
- przygotowań do programu „pożyteczne wakacje”;
- I-go etapu konkursu „Najaktywniejsza Wieś”.
Sołtysi pytali również o sprawy związane z przejęciem działek z ANR na cele publiczne,
remonty dróg, remonty świetlic, melioracje itp.

W zakresie oświaty:
1. 9 października w Szkole Podstawowej w Broczynie, a 13 października w Szkole
Podstawowej w Czaplinku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I.
W uroczystościach w Broczynie uczestniczył Zastępca Burmistrza, w SP w Czaplinku –
Burmistrz, którzy wręczyli uczniom składającym ślubowanie drobne upominki.
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Ogółem od 1 września 2011r. naukę w klasach I rozpoczęło 139 uczniów (121 Czaplinek
+ 18 Broczyno), z tego 14 to dzieci 6-letnie.
2. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznałem nagrody sześciu nauczycielom. Uroczyste
spotkanie z nagrodzonymi odbyło się w gabinecie Burmistrza w dniu 13 października br.

W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 27 września br. Zastępca Burmistrza spotkał się z przedstawicielami Okręgowego
Zarządu PZD z Koszalina.
2. W dniu 30 września br. uczestniczyłem w obchodach święta 1. Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego w Świdwinie.
3. W dniu 5 października br. uczestniczyłem w spotkaniu współwłaścicieli Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Odpadami w Wardyniu Górnym. Zastępca Burmistrza uczestniczył
w Inauguracji Roku Akademickiego w Uniwersytecie Szczecińskim - Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu Wałeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
4. W dniu 6 października br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu
budowy zakładu produkcyjnego z branży elektro – mechanicznej i elektronicznej
realizowanej przez Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.
5. W dniach 6 – 7 października br. uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Kołobrzegu.
6. W dniu 7 października br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w ślubowaniu klas
pierwszych w Szkole Podstawowej w Broczynie oraz w Otwarciu Fermy Wiatrowej
w Żeńsku.
7. W dniu 13 października br. uczestniczyłem w ślubowaniu klas pierwszych w Szkole
Podstawowej w Czaplinku.
8. W dniu 18 października br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Społecznej
Rady Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
W Gminie Czaplinek uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. było 9540 wyborców. Wybory przeprowadziło
osiem Obwodowych Komisji Wyborczych. Frekwencja (liczba kart wydanych i wysłanych
pakietów/liczba wyborców) o godzinie 900 wyniosła 1,74%, o godzinie 1400 wyniosła 17,85%,
o godzinie 18 00 wyniosła 30,57%.
Lokale wyborcze czynne były od godziny 700 do 2100. Ostatnie protokoły głosowania
w obwodzie przekazano pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie
w dniu 10.10.2011 r. o godzinie 430. Protokoły głosowania w obwodach przekazane
Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie przyjęte zostały bez jakichkolwiek uwag.
Burmistrz Czaplinka składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Obwodowych
Komisji Wyborczych oraz pracownikom obsługującym wybory za terminową i sumienną
wykonywaną pracę.
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L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obwód
głosowania

Gimnazjum
Czaplinek
Czaplinecki
Ośrodek
Kultury Sportu
i Rekreacji
Szkoła
Podstawowa
Czaplinek
Przedszkole
Publiczne
Czaplinek
Spółdzielnia
Kółek
Rolniczych
Czaplinek
Sala wiejska
Siemczyno
Budynek byłej
Szkoły
Podstawowej
Kluczewo
Świetlica
wiejska
Broczyno

Razem:

Liczba
wyborców
uprawnionych
do głosowania

Liczba kart
wydanych
i wysłanych
pakietów

1934

798

Liczba kart
ważnych
Sejm RP
Senat RP

Liczba
wyborców
którzy oddali
ważny głos
Sejm RP
Senat RP

Frekwencja
liczba kart
ważnych
/ liczba
wyborców

794

729

41,05%

795

768
607

41,11%

640
1458

640
640

1581

824

707

683

44,72%

707
310

693
291

44,72%
37,62%

310

304
365

37,62%

310

392
392

620

27,90%

182

182
240

29,35%

191

282

290
290
290
9 540

31,77%

173

261

974

378

31,77%

173

240
915

43,90%

707

392
1234

625

43,90%

261
259
273

26,23%
28,52%
29,77%
29,77%

3 546

3 347

37,17%

3 577

3 484

37,49%

3 610

Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 63 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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