INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 19 stycznia do 15 lutego 2012 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 14 zarządzeń:
1. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012 rok;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (3 działki
w Ostrorogu, 4 działki w Czaplinku, 3 działki w Piasecznie);
3. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2012 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
budowy społeczeństwa obywatelskiego;
4. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym oraz prowadzenia świetlicy środowiskowej;
5. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
6. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy
Czaplinek w roku 2012 w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego;
7. w sprawie organizowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
interwencyjnych i robót publicznych;
8. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (13 działek
na cele rolne, 1 działka na cele magazynowe, 2 działki pod działalność);
9. w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury w składzie:
1) Bogdan Andziak,
2) Grzegorz Gabryś,
3) Zbigniew Januszaniec,
4) Marcin Krężel,
5) Wiesław Krzywicki,
6) Paweł Małys,
7) Ryszard Mrówka,
8) Jan Jerzy Nałęcz.
10. w sprawie powołania Społecznej Rady Sportu w składzie:
1) Maciej Bernat,
2) Magdalena Cieśla,
3) Andrzej Cogiel,
4) Władysław Kiryszewski,
5) Tomasz Lubczyński,
6) Łukasz Mazurek,
7) Marek Mikołajczuk,
8) Agata Pietrzak,
9) Adam Solarek,
10) Janusz Ziętkiewicz;

11. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji skutków pożaru oraz zapewnienia
bezpieczeństwa pożarowego na terenie nieruchomości Piekary 6/1, Gmina Czaplinek
w składzie:
1) Mieczysław Smyk Kierownik Referatu GKiOS – Przewodniczący,
2) Ryszard Leśniewicz Komendant Straży Miejskiej – członek,
3) Mirosława Komincz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – członek,
4) Henryk Rowicki sołtys sołectwa Łazice – członek,
5) Adam Czernikiewicz Komendant Gminny OSP – członek;
12. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek z dnia
27 marca 2007 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;
13. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste (zbycie lokalu dla dotychczasowego najemcy i oddanie gruntu
w użytkowanie wieczyste);
14. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Czaplinek w 2012
roku.

W zakresie inwestycji:
1. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP
Czaplinek.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały przerwane
z dniem 01.02.2012r.
2. 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.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym została firma „Eko-Projekt”
Magdalena Budzisz z Koszalina za kwotę 54.243 zł. Termin wykonania projektu
do 30.11.2012r.
3. 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.
Dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma „INSTAL” s.c. z Wałcza
za kwotę 11.402,67 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 15.05.2012r.
4. 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.
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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. Na dzień składania ofert tj. 14.02.2012 r. wpłynęło 11 ofert.
5. 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.
Zinwentaryzowano zakres rzeczowy prac projektowych. Przeprowadzono rozmowy
z projektantami wraz z wizją terenową, uwzględniając dokładnie zakres prac. Ustalono termin
złożenia ofert do dnia 24.02.2012r.
6. Projekt budowlany części chodnika przy ul. Pławieńskiej.
Przygotowano zakres rzeczowy prac projektowych. Zbierane są oferty na wykonanie projektu
budowlanego w terminie do dnia 24.02.br.
7. Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko.
W dniu 24.01.2012r. projektant firmy „Atrium – Studio” Pracowania Projektowa
z Poznania przedstawiła na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury,
Budownictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki koncepcję zagospodarowania nadbrzeża
na odcinku od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej.
W dniu 02.02.2012r. Komisja Rozwoju na swoim posiedzeniu wypracowała wnioski
do opiniowanego dokumentu, które zostały przekazane zespołowi projektowemu
do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu budowlanego.
8. Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie.
15 grudnia 2011r. podpisana została umowa na dostawę samochodu specjalistycznego
do wywozu odpadów stałych z firmą Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO handel
Sp. z o.o. z Łodzi na kwotę 536.034,00 zł brutto. Termin umowny realizacji zadania ustalono
do dnia 15.03.2012r.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 6, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 79.900,00 zł;
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 27.500,00 zł;
Oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha położonej przy ul. Jeziornej 46a
w Czaplinku KW KO1D/00019127/9. Cena wywoławcza: 176.500,00 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.
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Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
2. W dniu 14 lutego podpisano akt notarialny dotyczący zbycia:
- nieruchomości oznaczonej nr 288/44 o pow. 0,0340 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Studziennej 24 w Czaplinku, za kwotę13.141,00 zł netto;
- lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 3 na rzecz najemcy na kwotę
2.822,75 zł.
3. W dniu 14 lutego 2012 r. odbył się 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. Nie została sprzedana;
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. W przetargu osiągnięto cenę netto 42.400 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. W przetargu osiągnięto cenę netto 48.200 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. Nie
została sprzedana;
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. Nie została sprzedana;
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. Nie została
sprzedana.
4. Wydano:
- ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką nr 377/1,
położonej w obrębie ewidencyjnym 03 w Czaplinku,
- ostateczną decyzję o rozgraniczeniu zatwierdzającą w toku postępowania
rozgraniczeniowego prawny przebieg granic działki oznaczonej nr 92, położonej
w obrębie ewidencyjnym Żelisławie.
5. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy:
• dla działki nr 12/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
• dla działki nr 183/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny,
• dla działki nr 13, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno.
W zakresie podatków:
1. Wydano 14 zaświadczenia w tym 9 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 5 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Odmówiono udzielenia zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
na powiększenie gospodarstwa rolnego z uwagi na niespełnienie warunków określonych
w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969
z późn. zm.).
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie utrzymało w mocy decyzję
Burmistrza Czaplinka w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od środków
transportowych za lata 2006 – 2011.
4. Sporządzono informację o nieudzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.
5. Sporządzono sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis.
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6. Dokonano ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego na 2012r. i doręczono decyzje podatnikom.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1. W dniu 4 lutego br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku odbył
się VI Koncert Noworoczny, podczas którego wystąpiła grupa wokalna VOX przy
akompaniamencie Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej pod dyrygenturą Sławomira
Chrzanowskiego. W koncercie udział wzięli m.in. najstarsi mieszkańcy Gminy Czaplinek.
2. W dniu 7 lutego br. w gabinecie Burmistrza Czaplinka odbyło się pierwsze robocze
spotkanie wszystkich osób zaangażowanych w akcję pn. "Czas na metamorfozę – Piękna
z Nowym Rokiem". Do udziału w metamorfozie zgłosiły się dwie uczestniczki,
mieszkanki Czaplinka: Małgosia lat 27 i Kinga lat 23. Obydwie Panie zostały
zakwalifikowane i zostaną objęte bezpłatnymi usługami dietetyczki, fryzjera,
kosmetologa, trenera fitness i fotografa. Pomysłodawczynią akcji jest dietetyczka, Pani
Karolina Bogdziewicz. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Burmistrz Czaplinka.
3. W piątek, 10 lutego br. o godz. 17.00, w sali Ośrodka Kultury w Czaplinku odbył się
wernisaż malarstwa Lidii Kubisztal, mieszkanki Bornego Sulinowa.
4. W dniach 10-12.02.2012 r. odbył się IX MIĘDZYNARODOWY ZLOT MORSÓW
W MIELNIE. W tegorocznym Zlocie do Bałtyku o temperaturze 0 stopni Celsjusza
weszło ponad tysiąc morsów z całego świata i Polski, w tym także liczna grupa
z Czaplinka, której wsparto wyjazd. Czaplinecka grupa Morsów liczy 17 członków.
5. W dniu 18 lutego br. Gmina Czaplinek wraz z CzOKSIR zaprasza wszystkich chętnych
na kulig, który odbędzie się o godz. 11.00 na górce saneczkowej przy
ul. Lipowej. W programie kulig, gry i zabawy na śniegu oraz ognisko z kiełbaskami.
6. W dniach 3 i 4 marca br. odbędą się Obchody 67. Rocznicy Powrotu Polskości
na Pomorze.
7. Wsparto organizację „FERIADY 2012”, w ramach której zorganizowano turniej
siatkówki, koszykówki i darta.
8. Zlecono prowadzenie warsztatów muzycznych z zespołem ludowym Jarzębiny
z Broczyna, zajęcia prowadzone są przez instruktora Janusza Kucharskiego i odbywają się
w świetlicy wiejskiej w Broczynie, jeden raz w tygodniu po 2 godziny.
9. Zgłoszono
dwie
kandydatury
do
Nagrody
Marszałka
Województwa
Zachodniopomorskiego „PRO ARTE” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie. Burmistrz Czaplinka
rekomendował do wyróżnienia Panią Alinę Karolewicz oraz Panią Krystynę Wenelską.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu "Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju", w kategorii: Innowacyjny projekt unijny gminy,
podkategoria: gmina wiejsko-miejska W sieci Cz@plinka. Organizatorem konkursu jest
Fundacja Innowacji i Rozwoju.
2. Gmina Czaplinek zgłosiła dwa projekty pn. „Kościół pw. Świętej Trójcy – przystań dla
historii…” i „Szlak kajakowy rzeką Drawą im. Kardynała Karola Wojtyły –
przystań dla przygody…” do konkursu Turystyczne Odkrycia 2012.
3. Gmina Czaplinek złożyła wniosek za pośrednictwem LGR Partnerstwo Drawy
do programu PO RYBY na zagospodarowanie i oznakowanie kąpieliska nad Jeziorem
Drawsko. Całkowita wartość projektu 139.113,97 zł, kwota wnioskowana 110.520,21 zł.
4. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Lokalna” złożono projekt pn. „Aktywny
Senior z powiatu drawskiego” do konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe
w Drawsku Pomorskim.
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Beneficjentami zadania publicznego są ludzie starsi z terenu Gminy Czaplinek, skupieni
w Stowarzyszeniu „Wspólnota Lokalna” oraz osoby starsze, skupione w organizacjach
seniorskich z terenu powiatu drawskiego. Wielu z nich to osoby samotne oraz
niepełnosprawne. Działaniami w ramach realizacji projektu zostanie objętych około 150
osób, starszych mieszkańców powiatu drawskiego. Wnioskowana kwota dofinansowania
6 360 zł, całkowita wartość projektu wynosi 10 360 zł.
5. We współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta Ametyst złożono wniosek
do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na działania na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Czaplinek. W ramach projektu przewiduje się
prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Całkowita
wartość projektu wynosi 183 645 zł, wnioskowana wartość dofinansowania 147 895 zł.
6. W ramach realizacji projektu INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH W GMINIE CZAPLINEK - DOTACJA Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, zostało przeprowadzone trzecie postępowanie
przetargowe na dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Czaplinku
i w Broczynie.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W dniach 24 stycznia oraz 6 lutego br. zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert dla
organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Czaplinek
w 2012 roku w zakresie:
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.
2. W dniu 8 lutego br. odbyło się spotkanie z organizatorami ferii na terenie Gminy
Czaplinek.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. We współpracy z niemieckim miastem partnerskim Marlow przygotowano wspólny projekt
pn. „Obchody jubileuszu 10-lecia współpracy pomiędzy Gminą Czaplinek
a miastem Marlow i Grimmen”. Projekt zakłada wspólne obchody rocznicy współpracy,
prezentacje kulturalne zaprzyjaźnionych miast oraz wydanie wydawnictwa. Realizacja
projektu odbędzie się w trakcie Dni Czaplinka.
2. W trakcie przygotowywania jest projekt dotyczący wymiany młodzieży pomiędzy
Gimnazjum w Czaplinku a szkołą w Grimmen.
W zakresie ochrony zdrowia:
7. Rozpoczęła się realizacja Gminnego Programu Promocji Zdrowia w roku 2012 r.
W dniach 2 marca oraz 16 marca 2012 r. odbędą się badania mammograficzne dla kobiet.
8. 2 lutego została zamontowana platforma przyschodowa, która umożliwi przemieszczanie
się osób niepełnosprawnych z parteru na pierwsze piętro budynku Przychodni Zdrowia
przy ulicy Wałeckiej. Platforma oczekuje na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego,
po pozytywnym odbiorze zostanie oddana do użytku.
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W zakresie wspierania przedsiębiorczości:
W dniu 1 marca br. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu
naszej Gminy. W trakcie spotkania przewidziane jest szkolenie na temat dostępnych źródeł
finansowania działalności gospodarczej w roku 2012. Szkolenie przeprowadzi specjalista
z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie.

W zakresie oświaty:
1. W dniu 2 lutego 2012r. spotkałem się z nauczycielami, którzy w okresie sesji zimowej
przystąpili do egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego.
Po złożeniu uroczystego ślubowania, akty nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego otrzymali: Pani Magdalena Śniatała nauczyciel chemii
w Gimnazjum oraz Ksiądz Jacek Maszkowski nauczyciel religii w Szkole Podstawowej
w Broczynie.
W uroczystości
uczestniczyli
również
dyrektorzy
szkół.
Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, który trwa 2 lata
i 9 miesięcy i kończy się uzyskaniem pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz
zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Stopień nauczyciela mianowanego,
w drodze decyzji administracyjnej, nadaje Burmistrz, jako organ prowadzący daną
szkołę.
2. Podpisano umowy zlecenia pomiędzy Burmistrzem a nauczycielami realizującymi zajęcia
pozalekcyjne w szkołach i przedszkolu. Z dodatkowych środków zarezerwowanych
w budżecie Gminy na 2012 rok, w okresie od 1 lutego do końca roku szkolnego
2011/2012, wykorzystane zostanie ok. 60% środków. 40% zarezerwowano na okres
wrzesień – grudzień 2012r. Do czerwca 2012r. łącznie w szkołach gminnych
realizowanych będzie tygodniowo 49 godzin zajęć pozalekcyjnych, z tego w Gimnazjum 11 godzin, w Szkole Podstawowej w Czaplinku – 23 godziny, w Szkole Podstawowej
w Broczynie – 8 godzin oraz w Przedszkolu przy ul. Grunwaldzkiej - 7 godzin.
W większości zajęcia realizowane są w godzinach pracy szkół tj. do godz. 14.30. Koszt
1 zegarowej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 20 zł brutto.
3. Dokonano rozliczenia dotacji, które Gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego w 2011r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty, w tym:
1) realizacja rządowego programu pn.: „Radosna szkoła” – wsparcie finansowe na zakup
pomocy dydaktycznych w SP w Broczynie. Otrzymano dotację w kwocie 6 000,00 zł,
którą wykorzystano w całości (do zwrotu 0,38 zł);
2) sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela
mianowanego. Otrzymano dotację w wysokości 700,00 zł, wykorzystano 1 703,72 zł.
Środki przeznaczono na wynagrodzenie i zwrot kosztów przejazdu ekspertów z listy
Ministra Edukacji Narodowej. W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi
2 ekspertów zatrudnionych w tym samym typie szkoły co nauczyciel przystępujący
do egzaminu, z tego co najmniej 1 ekspert naucza ten przedmiot, co nauczyciel
zdający. W 2011 roku do egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego
przystąpiło 7 nauczycieli z jednostek oświatowych Gminy;
3) realizacja zadania stypendia i zasiłki szkolne. Otrzymano dotację w wysokości
289 437,00 zł, wykorzystano – 185 349,66 zł, do zwrotu – 104 087,34 zł. Stypendium
przyznano łącznie 579 uczniom, z tego za okres od stycznia do czerwca – 279
uczniom, za okres od września do grudnia – 300 uczniom. 2 uczniom przyznano
zasiłek losowy.
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Stypendium
otrzymali
wszyscy,
którzy
złożyli
wniosek
(rodzice)
i spełnili nieodzowne warunki: 1 warunek - wniosek dotyczy ucznia szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, słuchacza kolegium
nauczycielskiego lub kolegium służb społecznych; 2 warunek – dochód na 1 członka
rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 351,00 zł netto. Bardzo
niskie kryterium dochodowe sprawia, że wiele rodzin otrzymuje decyzje odmowne –
w okresie od stycznia do czerwca – decyzje odmowne dotyczyły 72 uczniów,
w okresie od września do grudnia – 69 uczniów.
4. Zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, po zakończeniu
semestru, dyrektorzy szkół gminnych przyznają uczniom stypendium za wyniki w nauce
lub stypendium za osiągnięcia sportowe. Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III
szkoły podstawowej. W szkołach gminnych stypendium za wyniki w nauce przysługuje
uczniowi, który uzyskał średnią ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz ocenę z zachowania:
w szkołach podstawowych wzorową, a w Gimnazjum – bardzo dobrą i wzorową.
Stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje uczniowi za: w SP w Broczynie – co
najmniej udział w zawodach na szczeblu powiatowym, w SP w Czaplinku - co najmniej
udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, w Gimnazjum – zajęcie od 1 do 6 miejsca
w zawodach na szczeblu wojewódzkim oraz udział w mistrzostwach Polski. Wysokość
stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wynosi 100,00 zł.
Za I semestr roku szkolnego 2011/2012 stypendium za wyniki w nauce przyznano
58 uczniom, z tego 16 uczniom z Gimnazjum i 42 uczniom ze szkoły Podstawowej
w Czaplinku. Nie przyznano stypendiów za osiągnięcia sportowe.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Dnia 19 stycznia bieżącego roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji
Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka. W posiedzeniu uczestniczyły Pani Stanisława
Hofman Starszy Kurator dla Nieletnich Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim oraz
Pani Agata Turowska Kurator Społeczny, które zapoznały członków komisji ze sprawami
swoich podopiecznych. Następne posiedzenie odbyło się dnia 30 stycznia bieżącego roku,
było to posiedzenie wyjazdowe. Komisja zlustrowała pomieszczenia do zaadoptowania
na lokale mieszkalne w m. Kluczewo w budynku przy sali wiejskiej, w m. Broczyno
w budynku po poczcie, oraz w m. Machliny w budynku po szkole podstawowej. Dnia
2 lutego bieżącego roku Komisja Mieszkaniowa spotkała się w celu zaopiniowania
wniosku w sprawie przydziału lokalu przy ul. Jagiellońskiej 2/16.
2. W miesiącu lutym bieżącego roku Komisja Mieszkaniowa przystąpi do weryfikacji
wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego, oraz do aktualizacji list osób
uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 15 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 2 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Zorganizowano spotkanie z sołtysami na którym omówiono m.in.:
1) potrzeby w zakresie oświetlenia drogowego,
2) potrzeby w zakresie wykorzystania destruktu asfaltowego,
3) zasady korzystania z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) zarządzanie cmentarzami wiejskimi.
Sołtysi ustalili, że tegoroczne dożynki gminne odbędą się w Kluczewie. Rozdano sołtysom
nakazy podatkowe, które zobowiązali się dostarczyć adresatom do 20 lutego br.
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W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 23 stycznia br. uczestniczyłem w obchodach IV rocznicy katastrofy samolotu
lotniczego CASA pod Mirosławcem.
2. W dniu 24 stycznia br. uczestniczyłem w Odprawie rocznej Komendanta Powiatowego
Policji w Drawsku Pomorskim.
3. W dniu 27 stycznia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Radzie Społecznej Szpitala
Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.
4. W dniu 29 stycznia br. uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Koła PZW
Czaplinek.
5. W dniu 30 stycznia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu nt. nowoczesnych
metod obniżania energii, które odbyło się w Wałczu.
6. W dniu 3 lutego br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym oraz w spotkaniu noworocznym w Złocienieckim Domu Kultury.
7. W dniu 4 lutego br. z Zastępcą Burmistrza uczestniczyliśmy w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie.
8. W dniu 7 lutego br. uczestniczyłem w Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Drawskiego, które odbyło się w Siemczynie. Zastępca Burmistrza uczestniczył
w zebraniu wiejskim w Czarnym Małym, poświęconym problematyce wodociągu
i jakości wody pitnej.
9. W dniu 8 lutego br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu nt. „Model
finansowania, budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych przez gminę”,
organizowanego przez firmę BIOENGA – Słoneczna Gmina, które odbyło się
w Urzędzie Gminy w Goleniowie oraz w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP
w Czarnym Wielkim.
10. Uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP: 10 lutego br.
w Siemczynie, 14 lutego br. w Broczynie.
11. W dniu 14 lutego uczestniczyłem w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Drawsku
Pomorskim oraz odprawie rocznej PPSP w Drawsku Pomorskim.

Razem z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 85 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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