INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 30 grudnia 2011 r. do 18 stycznia 2012 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 11 zarządzeń:
1. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji. Rozliczono remont sali
gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku, prowadzony przez Urząd Miejski
w Czaplinku oraz zwiększono wartość środka trwałego – budynku sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Czaplinku, znajdującego się w ewidencji Gimnazjum o wartość
71.320,98 zł;
2. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji. Rozliczono inwestycję
dot. termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, prowadzonej przez
Urząd Miejski w Czaplinku oraz zwiększono wartość środków trwałych – budynku
Szkoły Podstawowej znajdującego się w ewidencji Szkoły Podstawowej w Czaplinku
o wartość 1 250 195,11 zł i budynku przedszkola znajdującego się w ewidencji Urzędu
Miejskiego w Czaplinku o wartość 180 548,71 zł;
3. w sprawie przejęcia w roku 2011 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących z inwestycji – 2 zarządzenia;
4. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.;
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (jedna działka
pod adaptację istniejących ogrodów);
6. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2
zarządzenia (15 działek na cele rolne, 2 działki pod działalność gospodarczą, 1 działka
pod parking oraz 1 działka pod posadowienie garażu);
7. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom;
8. w sprawie powołania zespołu roboczego w celu opracowania programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Czaplinek w 2012 r. w składzie:
1) Mieczysław Smyk – Przewodniczący;
2) Anna Żywicka - Rachwał - członek;
3) Ewelina Pernat – członek;
4) Monika Doroba – członek;
5) Ryszard Leśniewicz – członek;
9. w sprawie sprzedaży służbowych telefonów komórkowych.

W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.
Roboty zostały zakończone i odebrane od Wykonawcy w dniu 13.01.2012r. Zakład
Gospodarki Komunalnej w Czaplinku zawarł umowy z właścicielami nieruchomości
na dostawę wody i świadczy usługi z tym związane.
2. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP
Czaplinek.
Roboty budowlane są prowadzone bez jakichkolwiek przerw przez Wykonawcę robót.
Zaawansowanie robót obejmuje wykonanie murów przyziemia dobudowywanego budynku
o charakterze socjalno-administracyjnym oraz garażu dwustanowiskowego, drewnianej
konstrukcji dachowej, która została pokryta blachą dachową tłoczoną, tzw. blachodachówką
oraz podejść wodociągowo-kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych.

Wykonane zostały przewody wentylacyjne, grawitacyjne, podłoża. Zamontowane zostały
okna, budowane są ścianki działowe.
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 spoczywa konstrukcja dachowa z płyt
warstwowych krytych styropapą.
Z robót zewnętrznych instalacyjnych wykonano przyłącze gazowe do budynku centrum,
przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
Dokonano przełączenia z nowego przyłącza wodociągowego budynku Czaplineckiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i dwóch budynków w ul. Rzeźnickiej, likwidując tym
samym dotychczasowe zasilanie w wodę tych obiektów.
Zadanie jest monitorowane przez służby inwestora w systemie ciągłym. Ponadto
w każdym tygodniu w środę odbywają się narady robocze celem zinwentaryzowania
postępu robót i problemów, na jakie napotyka Wykonawca.
3. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo.
Rozpoczęte zostały prace związane z rozpoczęciem i realizacją zadania. Zinwentaryzowany
został zakres robót planowany do wykonania na obiekcie stacji i ujęcia wody
w m. Rzepowo, na obiekcie mostowym w związku z przebudową sieci pod dnem rzeki
Drawy oraz na trasie Rzepowo - Piaseczno pod kątem zmiany źródła zasilania w wodę
m. Piaseczno, nieruchomości istniejących i planowanych do sprzedaży
działek
budowlanych.
Przygotowywane są dokumenty na potrzeby wyłonienia wykonawcy prac projektowych.
4. Remont przyłączy kanalizacyjnych w m. Łąka.
Przygotowany został zakres oraz przedmiary robót na wykonanie przebudowy przyłączy
kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych (bloków) w m. Łąka w określonym zakresie
dostosowanym do zaplanowanych nakładów na ten cel w budżecie Gminy na 2012r.
Zaplanowano przebudowę odcinków, gdzie występują częste awarie.
Prowadzone są czynności związane z wyborem wykonawcy robót na wykonanie
zaplanowanych prac.
5. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny.
Podpisana została umowa z dniem 30.12.2011r. z Urzędem Marszałkowskim woj.
Zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania zadania w formie dotacji w kwocie
327.773 zł. Kwota dofinansowania obejmuje przebudowę świetlicy w m. Machliny wraz
z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne
Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo,
Siemczyno, Sikory, Trzciniec.
Przygotowana została dokumentacja przetargowa i wdrożone zostało postępowanie
przetargowe z terminem składania ofert na dzień 14.02.2012r.
6. Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Leśników.
Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na potrzeby
wykonania projektu budowlanego branży drogowej.
Zlecenia udzielono Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu Dariusz Kęsy z Barwic
za kwotę 1.230 zł brutto z terminem wykonania do 29.02.2012r.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
oznaczonej nr działki 265 o pow. 0,1660 ha położonej przy ul. Kasztanowej 17
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena
wywoławcza 48.300,00 zł;
oznaczonej nr działki 266 o pow. 0,1440 ha położonej przy ul. Kasztanowej 19
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena
wywoławcza 41.900,00 zł;
oznaczonej nr działki 267 o pow. 0,1680 ha położonej przy ul. Kasztanowej 21
w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena
wywoławcza 47.700,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 2, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 79.500,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy ul. Różanej
7, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 60.600,00 zł;
oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 6, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 57.400,00 zł;
Ceny nieruchomości zostały obniżone o 20 %. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego
2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
2. W dniu 17 stycznia 2012 r. odbył ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 288/44 o powierzchni 0,0340 ha położonej przy
ul. Studziennej 24 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 03. Działka została zbyta
za kwotę 13.141,00 zł netto.
3. Wydano ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką
ewidencyjną nr 327 o pow. 0,1083 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02
w Czaplinku.
4. Wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Kołomąt, na działkach nr 570, 3/23, 3/24, 3/20, 3/19, 163, 165, 162, 7/1,
6/9, 149/5, 134, 146, 130/1, 2/9, 3/10, 3/12, 3/13, 3/27, 3/26, 3/15, 2/20, 2/5, 3/18, 44/3,
44/1, 170, 150/2, 150/5, 101, 6/11, 6/13, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 149/3, 132.

W zakresie planowania przestrzennego:
1. Przygotowano:

1.

2.
3.

Rodzaj dokumentu
Ilość
Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania
6
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2
Wyrysy z miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego 2

2. W dniu 30 grudnia 2011r. przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
dokumentację planistyczną dotyczącą uchwały Nr XIII/177/11 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (linia
elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV) w celu dokonania oceny zgodności
z przepisami prawa na co Wojewoda ma 30 dni.
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3. W wyniku ogłoszonego zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac planistycznych
dotyczących sporządzenia projektu planu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek zgodnie z uchwałą nr XI/143/11 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego
obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie
Głowy i Trzciniec wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ww. projektu planu
złożoną przez Panią Annę Łączkowską „Fabryka Przestrzeni” z Szamotuł.
Zaproponowana cena : 19.900,00 zł. Termin wykonania 31 grudnia 2012 r.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Dnia 29.12.2011 r. przydzielono na czas określony lokal komunalny położony
w Czaplinku przy ul. Mickiewicza 3/8 dla rodziny umieszczonej na liście osób
uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego.
2. W miesiącu styczniu bieżącego roku przystąpiono do aktualizacji danych stanowiących
kryteria przydziału mieszkań komunalnych oraz socjalnych osób / rodzin umieszczonych
na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego bądź
socjalnego.

W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1. 8 stycznia 2012 r. wolontariusze z Czaplinka w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – młodzież z Gimnazjum w Czaplinku wraz z nauczycielami oraz młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku kwestowali na ulicach Czaplinka pod hasłem:
„Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli zbieramy na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”.
Łącznie zebrano: 12.938,68 zł.
2. W dniu 12 stycznia w sali widowiskowej CzOKSiR odbył się koncert pn. „Śpiewamy
i Gramy Małemu” w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Społecznego Ogniska
Muzycznego w Złocieńcu działającego w Czaplineckim Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Czaplinku prowadzonego przez Jerzego Bogaleckiego.
3. W dniu 13 stycznia br. 11 – letnia Dominika, która wygrała aukcję przeznaczając kwotę
150,00 zł na WOŚP spędziła Dzień w fotelu Burmistrza.
4. W dniu 17 stycznia br. na parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się pokaz
pn. „IMPRESJA OGNIA” w wykonaniu Łukasza Puchalskiego.
5. W dniu 21 stycznia br. odbył się I OTWARTY PUCHAR CZAPLINKA BEZ
PODZIAŁU NA ORGANIZACJE.
6. Wsparto organizację Międzyzakładowego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza
Czaplinka, który się odbył w dniu 14 stycznia 2012 r.
7. Wsparto organizację zawodów karate, które odbędą się w dniu 21 stycznia 2012 r. w hali
widowiskowo - sportowej o puchar Burmistrza Czaplinka.
8. Wsparto organizację Turnieju tenisa Stołowego w Siemczynie, który odbędzie się w dniu
27 stycznia 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Siemczynie. Turniej zostanie rozegrany
o Puchar Burmistrza Czaplinka.
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9. Gmina Czaplinek wraz z Filharmonią Koszalińską zapraszają na VI Koncert Noworoczny,
który odbędzie się 4 lutego 2012 r. o godzinie 15:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Wystąpi grupa wokalna VOX przy akompaniamencie Orkiestry Filharmonii
Koszalińskiej pod dyrygenturą Sławomira Chrzanowskiego. W programie przeboje grupy
m.in. "Bananowy song", "Masz w oczach dwa nieba", "Rycz mała rycz", "Szczęśliwej
drogi już czas", "Zabiorę cię Magdaleno".
W zakresie projektów:
1. W dniu 30 grudnia 2011 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego 4 umowy na projekty: „Święto Plonów w Gminie Czaplinek –
impreza kulturalno-ludowa”, „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drahimek,
Łąka, Ostroróg, Pławno, Rzepowo i Żelisławie”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich
w miejscowościach: Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg,
Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec” oraz
„Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską na terenach wiejskich
Gminy Czaplinek”. Łączna kwota dofinansowania wynosi: 422.513 zł.
2. Gmina Czaplinek została wyróżniona tytułem „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju
– 2011”, w kategorii: Innowacyjny projekt unijny gminy, podkategoria: gmina wiejskomiejska. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju.
3. W ramach realizacji projektu INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH W GMINIE CZAPLINEK - DOTACJA Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, zostało przeprowadzone drugie postępowanie
przetargowe na świadczenie usług edukacyjnych (logopedia) oraz doposażenie bazy
dydaktycznej szkół podstawowych w roku 2012. Z wykonawcami zostały zawarte
3 umowy na dostawę pomocy dydaktycznych oraz 1 umowa na prowadzenie zajęć.
W ramach projektu złożono drugi wniosek o płatność, w którym rozliczono poniesione
koszty w okresie ostatniego kwartału 2011 r. Jednocześnie Gmina zawnioskowała o kwotę
152 000 złotych na dalszą realizacje projektu.
4. Zakończyła się realizacja projektu pn. „Sikory stawiają na zdrowie” współfinansowanego
ze środków programu Działaj Lokalnie. W ramach realizacji projektu w dniu
22 października br. odbył się Piknik Profilaktyczny, w ramach którego zostały
przeprowadzone bezpłatne badania poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi.
Podczas pikniku mierzono ciśnienie oraz udzielano porad dietetycznych. Badania zostały
prowadzone przez członków Stowarzyszenia Diabetyków koło w Czaplinku. Podczas
pikniku został przeprowadzony kurs Nordic Walking.
W okresie od października do grudnia 2011 r. mieszkańcy wzięli udział w cyklicznych
spotkaniach z lekarzem rodzinnym Panią Janiną Marcewicz, dietetyczką Panią Karoliną
Bogdziewicz oraz kosmetyczką Panią Pauliną Polewacz. Spotkania miały na celu
propagowanie zdrowego stylu życia, zmiany złych nawyków żywieniowych oraz
zwiększenie aktywności fizycznej.
Na zakończenie projektu dzieci ze świetlicy w Sikorach wraz z opiekunem panią Marią
Kotowicz przygotowały Jasełka. W realizację projektu aktywnie zaangażowali się
mieszkańcy Sikor, a szczególnie rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy. W terminie
do 14 stycznia został przygotowany Raport Końcowy z realizacji projektu.
5. Do programu „Razem możemy więcej” finansowanego ze środków Fundacji „Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” we współpracy z sołectwami złożono 3 projekty:
1) projekt „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny z Broczyna”, wnioskowana kwota
dofinansowania 10 tys. złotych;
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2) projekt „Utworzenie ścieżki spacerowej Nordic Walking w Siemczynie” wnioskowana
kwota dofinansowania 10 tys. złotych;
3) projekt „Kulturobus, czyli dotykanie nieosiągalnego”, wnioskowana kwota
dofinansowania ok.12 tys. złotych.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2012 r.
6. Złożono wniosek o dofinansowanie zatrudnienia Animatora sportu na Boisku Orlik.
Wniosek został złożony do programu pn. „ Animator – Moje Boisko Orlik 2012” .
Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W dniu 29 grudnia 2011r. ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Czaplinek
w 2012 roku. W 2012 roku z budżetu Gminy Czaplinek będą wspierane następujące
zadania:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
3) Prowadzenie świetlic środowiskowych.
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
5) Turystka i krajoznawstwo.
6) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa
społeczeństwa obywatelskiego.
Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. Nr 3), ul Rynek 6, 78-550 Czaplinek,
lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Czaplinku) do 19 stycznia 2012 roku do godziny 15.00.
2. W dniu 13.01.2012 r. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
Omówiona została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Spotkanie dotyczyło programu współpracy, organizacji konkursów ofert,
funkcjonowania komisji konkursowych, małych grantów, inicjatywy lokalnej.
3. W trybie małych zleceń z pominięciem trybu konkursowego dwie organizacje
pozarządowe realizują zadanie publiczne pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla
dzieci i młodzieży w terminie 16-28 stycznia 2012 r.

W zakresie ochrony zdrowia:
1. Przygotowano Gminny Program Promocji Zdrowia na rok 2012 r.
2. W terminie 20 - 22 stycznia br. będzie montowana platforma przychodowa, która
umożliwi przemieszczanie się osób niepełnosprawnych z parteru na pierwsze piętro
budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Wałeckiej.
3. Na miesiąc marzec 2012 zaplanowano realizację badań mammograficznych dla kobiet.

W zakresie wspierania przedsiębiorczości:
Z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy Pana Norberta Heiba, właściciela firmy Czapla
SOLAR został zorganizowany wyjazd studyjny do Fabryki Ogniw Fotowoltaicznych
w Freibergu k. Drezna. W wyjeździe uczestniczyło 32 osoby: Radni Rady Miejskiej
w Czaplinku, Zastępca Burmistrza Czaplinka, Burmistrzowie ościennych gmin, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz lokalni przedsiębiorcy.
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W zakresie podatków:
1. Wydano 22 zaświadczenia w tym 20 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 2 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 20 756,00zł.
3. Wystawiono 41 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 12 566,00zł.
4. Odmówiono umorzenia zaległości podatkowej z tytułu IV raty łącznego zobowiązania
pieniężnego z uwagi na brak przesłanek ważnego interesu podatnika oraz ważnego
interesu społecznego.
5. Umorzono IV ratę łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami w łącznej
kwocie 3612,00zł z uwagi na ważny interes podatnika.
6. Po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym wydano decyzję w sprawie umorzenia
postępowania w zakresie stwierdzenia nadpłaty w podatku od środków transportowych
za 2005r. jako bezprzedmiotowe i odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku
od środków transportowych za lata 2006 - 2011. Podatnik w dniu 28 grudnia 2011r.
zachowując ustawowy termin wniósł odwołanie od powyższej decyzji. Odwołanie wraz
z aktami sprawy oraz z ustosunkowaniem do zarzutów podniesionych w odwołaniu
zostały przekazane w dniu 04 stycznia 2012r. do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie.
7. Sporządzono informację o nieudzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.
8. Udzielono zwolnienia w podatku rolnym na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego.
9. Sporządzono roczne sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji wypłat zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2011 oraz dokonano rocznego rozliczenia
dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2011r.
10. Sporządzono sprawozdania w zakresie podatków i opłat lokalnych za IV kwartał 2011r.
i za 2011r.
11. Dokonano zamknięcia roku podatkowego za 2011 i trwają przygotowania do wymiaru
podatków lokalnych na 2012r.

W zakresie oświaty:
Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, organ
prowadzący, przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków
na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
określonych w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń,
określonych w art. 30 ust. 3 KN, organ prowadzący szkołę (burmistrz)) ustala kwotę różnicy
między wydatkami faktycznie poniesionymi, a wynagrodzeniami określonymi w Karcie
Nauczyciela i w terminie do końca stycznia wypłaca jednorazowy dodatek wyrównawczy
w tej grupie awansu zawodowego nauczycieli, gdzie średnie wynagrodzenia nie zostały
osiągnięte.
W terminie do 10 lutego organ prowadzący szkoły sporządza sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli i przedkłada je, w terminie 7 dni od jego sporządzenia,
regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu
terytorialnego (Radzie Miejskiej), dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli.
W roku 2011 w Gminie Czaplinek średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkola,
na wszystkich stopniach awansu zawodowego, zostały osiągnięte.
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W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 22 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew z zadrzewień.
2. Wydano 6 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Sporządzono plan wycinki i pielęgnacji drzew z terenów gminnych na 2012 r.

W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 5 stycznia 2012 r. uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z Biskupem
Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Edwardem Dajczakiem, które odbyło się
w Koszalinie. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym podpisaniu listu
intencyjnego dotyczącego realizacji działań z zakresu promocji współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach projektu „System bezpieczeństwa
wodnego na obszarach LGR”, które odbyło się w Zieleniewie.
2. W dniu 10 stycznia 2012 r. uczestniczyłem w II Seminarium Samorządowym
i Eksploatatorów nt. Nowoczesnej techniki kanalizacyjnej gwarantem oszczędności
eksploatacyjnych, które odbyło się w Drawsku Pomorskim.
3. W dniach 11 – 13 stycznia 2012 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w drugiej części
warsztatów nt. „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ES”, które odbyło się w Dźwirzynie.
Celem warsztatów jest zainicjowanie w Powiecie Drawskim partnerstwa na rzecz
ekonomi społecznej.
4. W dniu 13 stycznia 2012 r. uczestniczyłem w uroczystej zbiórce z okazji przekazania
obowiązków Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa
Piłsudskiego w Złocieńcu oraz uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym w Mirosławcu.
5. W dniu 14 stycznia 2012 r. uczestniczyłem w pierwszym balu – Studniówce 2012
maturzystów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Czaplinku.

Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 49 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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