INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 19 października do 17 listopada 2011 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 13 zarządzeń:
1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy
Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2012;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (1 działka – brak
planu);
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2
zarządzenia (171 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 23 działki na cele rolne);
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (4 lokale
mieszkalne dla dotychczasowych najemców, 1 działka pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną);
5. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie likwidacji środka trwałego
(kserokopiarki Mita DC 3060);
6. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji finansowych składników majątkowych Gminy
i inwestycji w toku;
7. w sprawie przejęcia w 2011 r. do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy
ul. Wałeckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi
dojazdowej;
8. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czaplinek na 2012 r.;
9. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.;
10. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych, stanowiących
własność Gminy Czaplinek;
11. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku oraz kierowników jednostek podległych i zakładów budżetowych;
12. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą dla Pani Lidii Danielewskiej w składzie:
1) Katarzyna Szlońska – Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Komisji,
2) Ryszard Leśniewicz – Komendant Straży Miejskiej – członek,
3) Katarzyna Mazurek – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – sekretarz komisji.

W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.
W dniu 26.10.2011r. podpisano umowę z Wykonawcą, wybranym w drodze postępowania
przetargowego, firmą – Zakład Instalacyjno-Budowlany „HYDRO-BUD” Maciej Błoński
z Wałcza, na wykonanie sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska. Zakres rzeczowy
obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej o długości 2.374 mb i przyłączy
wodociągowych o długości 131 mb. Dostawa wody dla tej miejscowości odbywać się
będzie na bazie ujęcia i stacji wodociągowej w m. Prosinko.
Wartość umowna zadania wynosi 169.325 zł brutto. Termin realizacji zadania przewidziany
jest do dnia 27.12.br.

W dniu 14.11.br. Wykonawca wszedł na plac budowy i rozpoczął roboty związane
z układaniem sieci wodociągowej na odcinku od m. Kuźnica Drawska do m. Prosinko
przy pomocy dwóch jednostek sprzętowych.
2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
Zadanie zostało rozliczone z wykonawcą oraz liderem projektu – Powiatem Szczecineckim.
Przygotowywane jest sprawozdanie końcowe ze zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie
rzeczowym i finansowym, wg wymagań określonych umową dofinansowania.
3. 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 z końcem 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 60 mln zł. przy dostępnej alokacji
środków unijnych w kwocie 23 mln zł. Wniosek Gminy Czaplinek pozytywnie przeszedł
etap oceny formalnej i oczekuje na kolejne etapy oceny.
4. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP
Czaplinek.
Wykonawca robót skupia swoje działania na budynku projektowanym, w którym
umieszczone zostaną służby ratownicze ratownictwa medycznego i pożarniczego
w oparciu o struktury OSP Czaplinek oraz zarządzania kryzysowego wraz z dwoma
garażami dla ambulansów pogotowia ratunkowego i pojazdów specjalnych. Układ
funkcjonalno-użytkowy realizowanego obiektu jako nowego, uwzględnia niezbędne
pomieszczenia dla potrzeb tychże służb ratowniczych, tj. pomieszczeń administracyjno –
biurowych, z zapleczem sanitarnym i szatniowym. Pow. użytkowa tej części budowanego
centrum, wynosi 298m2.
Zaawansowanie robót obejmuje wykonanie murów przyziemia, drewnianej konstrukcji
dachowej, która zostanie pokryta blachą dachową tłoczoną, tzw. blachodachówką oraz
podejść wodociągowo-kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych. Wykonane zostały
przewody wentylacyjne, grawitacyjne.
Rozebrany został budynek istniejącego garażu, na miejscu którego budowany jest garaż
wolnostojący dwustanowiskowy na pożarnicze wozy bojowe o pow. użytkowej 136m2.
Wykonane zostały ściany przyziemia, na których spocznie konstrukcja dachowa z płyt
warstwowych krytych styropapą.
Z robót zewnętrznych instalacyjnych wykonano przyłącze gazowe do budynku centrum,
przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
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Dokonano przełączenia z nowego przyłącza wodociągowego budynku CzOKSIR-u i 2-ch
budynków w ul. Rzeźnickiej, likwidując tym samym dotychczasowe zasilanie w wodę
tych obiektów.
5. Remont podłogi w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czaplinku.
W wyniku drugiego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót
dotyczących wymiany parkietu na nawierzchnię sportową z wykładziny syntetycznej
wielowarstwowej z malowaniem linii i robotami towarzyszącymi.
W dniu 10.11.2011r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą PHU „FOX” Jolanta
Marcinowska z Kicina, na kwotę 149.052 zł oraz przekazano plac budowy. Omówione
zostały warunki realizacji całokształtu zadania, zarówno po stronie technicznej, jak
i organizacyjnej. Termin wykonania robót upływa w dniu 15.12.br.
6. 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.
7. 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.
Prace są w trakcie realizacji, propozycje rozwiązań techniczno-materiałowych uzgadniane
są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
8. Wniosek Gminy Czaplinek o dotację na przebudowę ulic Długiej i Drahimskiej.
W dniu 31.10.2011r. komisja konkursowa powołana przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego zakończyła prace nad oceną wniosków złożonych
o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na rok 2012.
W województwie zachodniopomorskim do programu zgłoszono 36 wniosków
dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych. Trzy
projekty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Pozostałe 33 projekty oceniono pod
względem merytorycznym. W wyniku prac Komisji powstała Wstępna lista rankingowa
wniosków o dofinansowanie w podziale na drogi powiatowe i gminne.
Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa
ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania
z drogą krajową nr 20 w Czaplinku”. Wniosek ten uzyskał wysoką ocenę komisji
konkursowej, w kategorii dróg gminnych uplasował się na drugim miejscu, natomiast
na tle wszystkich wniosków dotyczących dróg gminnych i powiatowych łącznie zajął
4 miejsce ex aequo z wnioskiem Powiatu Wałeckiego.
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Biorąc pod uwagę wysoką pozycję wniosku o dofinansowanie Gminy Czaplinek można
już dziś się spodziewać, że w roku 2012 ul. Długa i ul. Drahimska zostaną przebudowane
przy znacznym udziale środków finansowych pochodzących z zewnątrz, w tym:
647.835,94 zł z budżetu państwa w ramach NPPDL, 740.988 zł z budżetu Powiatu
Drawskiego oraz 16.000 zł ze środków lokalnego przedsiębiorcy. Udział środków
z budżetu Gminy Czaplinek w całym zadaniu wyniesie ok. 35%. Na ostateczną decyzję
w sprawie przyznania dofinansowania musimy poczekać do końca listopada br.
9. Dostawa pojazdu specjalistycznego – śmieciarki.
W miesiącu październiku br. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na wybór
dostawcy nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka na podwoziu samochodu
ciężarowego, przeznaczonego do wywozu stałych odpadów komunalnych.
W terminie wyznaczonym do składania ofert została złożona tylko jedna oferta, której
cena brutto wynosiła 562.000 zł. Gmina posiada w budżecie br. zabezpieczone środki na
realizację tego zadania w wysokości 400.000 zł. W związku z tym postępowanie zostało
unieważnione.
W dniu 15.11.2011r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony z terminem składania ofert
na dzień 29.11.2011r. Dostawa samochodu nastąpi w roku 2012.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa standardu świadczonych usług
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Czaplinek” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
10. Budowa składanego lodowiska sezonowego pn. „BIAŁY ORLIK” w Czaplinku przy
ul. Wałeckiej 49.
Gmina Czaplinek przygotowała i złożyła, za odrębną zgodą właściwego Ministra,
w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy składanego
lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik” w Czaplinku, po terminie wyznaczonym
przedmiotowym konkursem na rok 2011. Lokalizacja lodowiska zaplanowana jest
na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni tartanowej, wchodzącym w skład kompleksu
sportowego Orlik 2012 przy hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku, co jest zgodne
z wymogami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Planuje się wykonanie lodowiska sezonowego (składanego) o powierzchni co najmniej
450 m² (18mx25m) w technologii kolektorów z rur PEHD, z agregatem chłodniczym
o mocy chłodniczej min. 150 kW. Wokół lodowiska ustawione będą bandy przymrażane
do lodu. W trakcie komunikacyjnym dla łyżwiarzy ułożone będą maty gumowe
antypoślizgowe. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie przyłącza
energetycznego zasilającego agregat chłodniczy oraz przyłącza wodociągowego
do wytwarzania tafli lodowej. Planuje się również zakupienie maszyny do konserwacji
nawierzchni lodowiska w uproszczonej wersji do obsługi ręcznej, oraz ostrzałki do łyżew.
Takie sezonowe lodowisko może funkcjonować nawet w temperaturach do + 10 st. C,
co w praktyce stwarzałoby możliwość funkcjonowania obiektu od połowy listopada
do końca marca.
Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest na kwotę ok. 500 tys. zł, z czego 50%
stanowić będzie dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny
Gminy zostanie zapewniony z darowizn od lokalnych i zamiejscowych przedsiębiorców,
które zostały zadeklarowane dzięki staraniom Burmistrza Czaplinka. W rezultacie
inwestycja może zostać całkowicie sfinansowana ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych.
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W dniu 15.11.2011r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę i montaż
elementów lodowiska sezonowego Biały Orlik. Termin składania ofert wyznaczono
na dzień 22.11.br. Termin wykonania montażu lodowiska przewidziany jest do dnia
20.12.br.
W zakresie podatków:
1. Wydano 17 zaświadczeń w tym 13 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 4 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 169 szt. tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
24 088,10zł.
3. Przesłano do wiadomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt uchwały
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2012r.
z uwagi na ich zróżnicowanie, co stanowi pomoc publiczną.
4. Przygotowano projekt uchwały w zakresie wysokości stawek podatku od nieruchomości
i środków transportowych obowiązujących w 2012r. oraz projekt uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012r.
5. Na uzasadniony wniosek podatnika umorzono zaległość podatkową z tytułu III raty
łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011r. z uwagi na ważny interes strony.
6. Rozliczono inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów opłaty miejscowej.
7. Przekazano producentom rolnym otrzymaną dotację na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 20 października odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
oznaczonej nr działki 265 o pow. 0,1660 ha położonej przy ul. Kasztanowej 17
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, cena wywoławcza 60.275,00 zł;
oznaczonej nr działki 266 o pow. 0,1440 ha położonej przy ul. Kasztanowej 19
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, cena wywoławcza 52.286,00 zł;
oznaczonej nr działki 267 o pow. 0,1680 ha położonej przy ul. Kasztanowej 21
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, cena wywoławcza 59.556,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku
przy ul. Jaśminowej 2, cena wywoławcza 99.374,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 7, cena wywoławcza 75.719,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 6, cena wywoławcza 71.705,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 3, cena wywoławcza 71.705,00 zł;
oznaczonej nr 107 o pow. 0,0060 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno,
zabudowanej
budynkiem użytkowym o pow. 80 m2. Cena wywoławcza
43.000,00 zł.
Żadna nieruchomość nie została sprzedana.
2. Został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej
nr 87/2 o powierzchni 4,9720 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Przetarg
odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
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3. W dniu 15.11.2011 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości:
oznaczonej nr 13/68 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej.
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 2.590,00 zł netto;
oznaczonej nr 13/69 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej.
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 2.282,00 zł netto;
oznaczonej nr 13/70 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej.
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 2.282,00 zł netto;
oznaczonej nr 13/71 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej.
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 2.282,00 zł netto;
oznaczonej nr 13/72 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej.
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 2.282,00 zł netto;
oznaczonej nr 13/77 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej.
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 2.282,00 zł netto;
oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha położonej przy ul. Jeziornej 46a
w Czaplinku. Cena wywoławcza: 220.518,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana.
oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha zabudowanej budynkiem
magazynowo-gospodarczym o powierzchni 308,00 m2, położonej w obrębie
ewidencyjnym Kluczewo. Cena wywoławcza: 36.140,00 zł. Nieruchomość nie
została sprzedana.
4. W związku ze zmianą wysokości czynszu dzierżawnego przygotowano 88 aneksów do
umów dzierżaw gruntów rolnych.
5. W dniu 19.10.2011 r. podpisano akty notarialne dotyczący zbycia:
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Machlinach 5 za kwotę 622,87 zł;
lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Machlinach 5 za kwotę 622,87 zł;
lokalu mieszkalnego nr 8, położonego przy ul. Sikorskiego 41 za kwotę
9.372,51 zł;
lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ul. Sikorskiego 24 za kwotę 1.570,40 zł;
nieruchomości oznaczonej nr 202/31 o pow. 0,1277 ha położonej w obrębie
Machliny za kwotę 21.340,00 zł netto;
na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 341 o pow.
0,0621 ha położonej przy ul. Polnej w Czaplinku za kwotę 2.505,00 zł netto.
6. W dniu 15 listopada został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia nieruchomości
położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 3 oznaczonej nr działki 362 i 158/4.(za kwotę
38.980,00 zł netto).
7. Przystąpiono do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i wysłano
92 wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla
użytkowników wieczystych z ulic Kochanowskiego 18, Kochanowskiego 16, Pławieńska
6A, Wałecka 54, Wałecka 56, Walecka 58A.
8. Wydano:
ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką
ewidencyjną nr 368/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Głęboczek;
ostateczną decyzję zatwierdzającą prawny przebieg granic działek oznaczonych
nr ewidencyjnymi 172/2 i 172/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Sikory.
9. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy:
dla działek nr 100, 100/2, 100/3, 100/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Stare
Drawsko;
dla działki nr 412/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Wielkie;
dla działek nr 376/10 i 376/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Głęboczek;
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dla działki nr 110/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno.
10. Wydano decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 41/8, położonej
w obrębie Piaseczno.
W zakresie oświaty:
Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów.
Ogółem wpłynęło 363 wnioski. Wydano 183 decyzje, z tego 151 decyzji pozytywnych.
Stypendia przydzielono na okres 4 miesięcy, tj. od 1 września do 31 grudnia 2011roku.
Wysokość stypendium za 4 miesiące dla jednego ucznia wynosi 292zł, 320 zł lub 364 zł uzależniona jest od sytuacji finansowej i losowej rodziny. Termin realizacji bonów upływa
8 grudnia 2011r. Ogółem stypendia wydano na kwotę 88 558 zł. Gmina Czaplinek otrzymała
na realizację tego zadania dotację celową (II część) w wysokości 121 175 zł. Dotacja
niewykorzystana podlega zwrotowi, dlatego przedłużono przyjmowanie wniosków
o przyznanie stypendiów do 18 listopada 2011r. Od 15 września do 16 listopada wpłynęło
10 wniosków pozytywnie rozpatrzonych (spełnione zostały podstawowe kryteria, tj.
miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie przekroczył 351 zł) oraz 2 wnioski, na
które wydano decyzję odmowną.
W zakresie projektów:
1. W ramach realizacji projektu INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH W GMINIE CZAPLINEK - DOTACJA Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, zostało wszczęte postępowanie przetargowe na
świadczenie usług edukacyjnych (logopedia) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół
podstawowych w roku 2012. Termin składania ofert 30 listopada 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. We współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Czaplinek przygotowano wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Czaplinek”.
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Projekt został złożony do konkursu ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki na
dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zakłada się realizację projektu w
okresie 01.03.- 30.11.2012 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej), w ramach projektu
planuje się organizację wyjazdów dla dzieci z gminnych szkół podstawowych na basen w
Wałczu, celem nabycia umiejętności pływania i prawidłowego zachowania się w wodzie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 lutego 2012 r.
3. Do programu „Pożyteczne Ferie” Gmina złożyła wnioski na realizację projektów
zakładających organizacje czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz przygotowanie
materiałów o swojej miejscowości, który w ramach realizacji projektu zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Atlas Wsi Polskich. Projekty przygotowane zostały
we współpracy z sołectwami: Machliny, Byszkowo, Sikory, Siemczyno, Rzepowo, Łąka,
Trzciniec, Czarne Wielkie, Kluczewo, Broczyno.
W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 24-25 listopada br. w Czaplinku będzie przebywała dwuosobowa delegacja
z niemieckiego miasta partnerskiego Grimmen. Od kilku lat w Grimmen prowadzona jest
zbiórka paczek dla dzieci z Czaplinka. Koordynacją zbiórki zajmuje się Kościół Ewangelicki
w Grimmen. Przywiezione paczki rozdysponowane są wśród potrzebujących dzieci przez
Stowarzyszenie Kiwanis Intenational Klub Czaplinek.
W zakresie ochrony zdrowia:
W dniu 14 grudnia br. zaplanowano badania mammograficzne dla kobiet. Mammobus będzie
stacjonował przy budynku Ośrodka Zdrowia w Czaplinku, przy ulicy Wałeckiej 54A.
W zakresie pomocy społecznej:
Opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2018. Strategia
została opracowana przez Zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka, w składzie:
Małgorzata Nowacka, Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, Wanda Lipińska, Adam
Czernikiewicz, Małgorzata Turczyk, Katarzyna Mikuła-Młynarczyk, Arkadiusz Kornacki,
Zdzisław Łomaszewicz oraz Ryszard Leśniewicz.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1. W dniach 29-30 października 2011r. na terenie byłego urobiska kruszywa, obok
miejscowości Niwka (jadąc z Czaplinka w kierunku Stare Kaleńsko około 4 km) odbyły
się dwie ostatnie ogólnopolskie rundy finałowe cross – country motocykli
i quadów o Puchar i Mistrzostwo Morza Bałtyckiego.
2. 4 listopada br. w Restauracji Pomorska odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
„Pojezierze Drawskie w Obiektywie”. Patronat honorowy nad wystawą objęli Burmistrz
Czaplinka oraz Burmistrz Drawska Pomorskiego. Od 14 listopada do 19 listopada
wystawę można obejrzeć w Izbie Muzealnej, a następnie zostanie przeniesiona do hali
widowiskowo – sportowej.
3. W dniach 5-6 listopada 2011 r. w Czaplinku już po raz piąty odbyła się WYSTAWA
GOŁĘBI MŁODYCH zorganizowana przez Środkowopomorski Związek Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie. W tym roku na wystawę
przyjechało 63 hodowców i zaprezentowało 74 rasy gołębi ozdobnych, kur i drobiu
ozdobnego.
4. W dniu 11 listopada 2011 r. po raz 93 obchodziliśmy Święto Niepodległości.
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W terminie 4-14 listopada br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu Programu
współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
W związku z uzyskanymi dotacjami z MSWiA, firm ubezpieczeniowych i Kom. Głównej
PSP zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, przedmedyczny oraz ochrony
osobistej strażaka w celu doposażenia jednostek OSP w Machlinach, Kluczewie
i Czaplinku. Sprzęt zakupiono na kwotę ok. 64 tys. zł.
W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wiejskich:
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego wykonano przebudowę komina
spalinowo – wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej w m. Broczyno.
W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:
Usunięto awarię przepustu melioracji wodnych i konserwację cieku wodnego w obrębie
miejscowości Łysinin oraz Ostroróg.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 9 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 4 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Zorganizowano szkolenie dla chętnych rolników z Gminy Czaplinek. Kierownik KRUS
Szczecinek p. Lucyna Grzywacz omówiła podstawowe zasady BHP w gospodarstwie
rolnym m.in.:
− podstawowe zasady zapobiegania wypadkom,
− okoliczności wypadków,
− najważniejsze zasady zachowania zdrowia i życia,
− sposoby na uniknięcie wypadków w gospodarstwie rolnym,
− udzielanie I pomocy w razie wypadku.
Następnie inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony przeciwpożarowej Urzędu
Miejskiego w Czaplinku przypomniał podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego jakich należy bezwzględnie przestrzegać w gospodarstwie rolnym.
Planowany temat dot. obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie nie został zrealizowany
ponieważ wykładowca z przyczyn losowych nie przybył na szkolenie.
Ze szkolenia skorzystało 15 osób.

W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 21 października br. uczestniczyłem w szkoleniu Powiatowej Rady Zatrudnienia
nt. Powiatowa Rada Zatrudnienia jako instytucja kształtująca politykę lokalnego rynku
pracy wobec nowych możliwości aktywizacji klientów Powiatowego Urzędu Pracy.
2. W dniu 22 października br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w międzynarodowym
sympozjum „Młodzież a uzależnienia – współczesne wyzwania dla młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Poszukiwania naukowo – badawcze”, zorganizowanym przez
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Trzciniec wraz z Instytutem Pedagogicznym WST
TS Ląd we współpracy z placówkami naukowymi Polski i zagranicy.
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3. W dniu 24 października br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. budowy regionów gospodarki
odpadami komunalnymi funkcjonujących w oparciu o regionalne instytucje
do przetwarzania odpadów, a tym samym tworzeniem warunków do wdrażania przepisów
wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządków gminach oraz
ustawy o odpadach.
4. W dniu 28 października Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym podsumowaniu
projektu „Własny biznes szansą mieszkańców Powiatu Drawskiego”, który
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2., z terenu Gminy Czaplinek
w projekcie brały udział cztery osoby.
5. W dniu 3 listopada br. uczestniczyłem w otwarciu budynku dworca kolejowego przy
ul. Kolejowej w Drawsku Pomorskim.
6. W dniu 4 listopada br. uczestniczyłem w seminarium „Nowe technologie rekultywacji
jezior”, zorganizowanym przez Politechnikę Koszalińską.
7. W dniu 7 listopada br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. budowy regionów gospodarki
odpadami komunalnymi, a tym samym tworzeniem warunków do wdrożenia przepisów
wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
ustawy o odpadach. Również uczestniczyłem w spotkaniu nt. utworzenia Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego.
8. W dniu 8 listopada br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. realizacji wspólnego projektu
w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
9. W dniu 9 listopada br. uczestniczyłem w spotkaniu członków Lokalnej Organizacji
Turystycznej Czaplinek. Przedmiotem spotkania było przedstawienie propozycji
wspólnego funkcjonowania LOT Czaplinek oraz LOT Drawsko Pomorskie w celu
podniesienia konkurencyjności oraz zintensyfikowania działań obu stowarzyszeń.
10. W dniu 17 listopada br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji nt. „Efektywne
zarządzanie
procesami
energetycznymi
w
samorządach
terytorialnych
i przedsiębiorstwach”, zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski
w Szczecinie.

Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 37 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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