INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 23 sierpnia 2012 r. do 20 września 2012 r.
W okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej wydałem 3 zarządzenia:
1) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czaplinek za I półrocze 2012 r.;
2) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( w tym
8 działek pod grunt rolny, 2 działki pod działalność gospodarczą,11 działek pod
garaż,) - 2 zarządzenia;
3) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (4 działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 5 działek pod zabudowę mieszkaniowo
usługową).
W zakresie inwestycji:
1) Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko - Kluczewo
i w miejscowości Kluczewo. W dniu 06.07.2012 r. Gmina Czaplinek złożyła
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek
o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare
Drawsko - Kluczewo i w miejscowości Kluczewo”. Wniosek został złożony
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. Koszt całego przedsięwzięcia został oszacowany na 1 952 922,74 zł,
z czego 1 076 902,00 zł stanowi wnioskowana dotacja ze środków unijnych.
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2012-2013. W ramach inwestycji zostanie
wybudowany odcinek sieci wodociągowej od Starego Drawska do Kuźnicy Drawskiej
oraz sieć wodociągowa z Prosinka do Kluczewa wraz z przyłączami w Kluczewie i do
zabudowy kolonijnej. W trakcie realizacji jest projekt budowlany na etapie uzgodnień
z właściwymi organami i instytucjami oraz jego kompletowanie. Przygotowywane są
wnioski o wydanie pozwoleń na budowę do Starosty Drawskiego i Wojewody
Zachodniopomorskiego.
2) Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wykonawcą jest firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska Pomorskiego.
Zakres robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie
warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betony asfaltowego, po uprzednim
frezowaniu na min. 5 cm na całej długości projektowanego odcinka, remont
i przebudowę chodników, przebudowę miejsc postojowych, przebudowę istniejących
zjazdów wraz z regulacją wysokościową, wykonanie elementów uspokojenia ruchu
z kostki brukowej betonowej poprzez wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych.
W ramach zadania nastąpi usprawnienie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych z jezdni i z chodników do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez regulację i udrożnienie istniejących wpustów ulicznych oraz budowę studni
deszczowych betonowych, a także wykonanie przyłączy wodociągowych
w ul. Długiej o długości 289,50 mb. Przygotowany został przez Wykonawcę
w uzgodnieniu z Inwestorem projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji
zadania. Wprowadza on na czas wykonywania prac jeden kierunek jazdy w ulicy
Długiej w stronę Wałcza, na odcinku od ul. Młyńskiej do skrzyżowania z Placem 3-go
Marca. Wykonany i uzgodniony został projekt stałej organizacji ruchu, który zostanie
wprowadzony po zakończeniu zadania. Dokonano sfrezowania nawierzchni ul.
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Długiej, pozyskując 60t destruktu, a więc mniej niż pierwotnie zakładano, ze względu
na wcześniejsze prace związane z instalacjami podziemnymi. Zakończone już zostały
roboty związane z przebudową chodników, rozpoczęte zostały prace związane
z układaniem masy bitumicznej oraz wyniesieniem skrzyżowań i przejść dla
pieszych.. Zadanie jest systematycznie kontrolowane przez Inwestora w ramach
stałego nadzoru. W każdym tygodniu w środę i piątek odbywają się narady robocze
celem oceny zaawansowania robót i rozwiązywania bieżących problemów. Zadanie
jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Leśników. Projekt budowlany został
opracowany przez p. Jadwigę Gutowicz ze Złocieńca i w dniu 21.08.2012 r. został
przekazany do tut. Urzędu. Umowny termin wykonania projektu ustalony był do dnia
30.09.2012 r.
Projekt budowlany części chodnika przy ul. Pławieńskiej. Projekt budowlany jest
w trakcie opracowywania. Wykonawcą projektu jest p. Jadwiga Gutowicz
ze Złocieńca. Termin wykonania do dnia 31.10.2012 r..
Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Czaplinku. Gmina
uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej
w ul. Akacjowej i połączenie z siecią wodociągową w ul. Polnej celem zamknięcia
pierścienia i wyrównania ciśnienia w sieci. Wykonawcą zadania była firma PUH
„Instal” S.C. z Wałcza, za kwotę 25.700,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone
i zgłoszone do odbioru przez wykonawcę w dniu 18.09.2012 r..
Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek. Zbliżają się ku końcowi roboty budowlane związane
z przebudową i rozbudową obiektów OSP Czaplinek na Centrum Ratownictwa
Gminnego. Roboty zostały rozpoczęte w dniu 22.07.2011 r. przez Wykonawcę –
Przedsiębiorstwo Budowlane, Roman Orłowski z Drawska Pomorskiego za kwotę
1.553.570,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 28.09.2012 r.,
a cały projekt do dnia 30.11.2012 r. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego
wykonano remont istniejącego budynku garażowo-socjalnego z wieżą alarmową,
budowę nowego budynku socjalno-biurowego, budowę garażu dla karetki pogotowia
ratunkowego i pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, garażu wolnostojącego
dwustanowiskowego na duże wozy bojowe pożarnicze, przebudowę dróg
wewnętrznych i placów manewrowych. Inwestycja stanowi element szerszego
projektu pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę
obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczogaśniczy”, który na podstawie umowy zawartej z Województwem
Zachodniopomorskim o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.04.05.02-32-014/1000 z dnia 22.12.2010 r. otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013.Poza robotami budowlanymi związanymi z rozbudową obiektów OSP
Czaplinek na Centrum Ratownictwa Gminnego w ramach projektu zaplanowane są
również
dostawy
specjalistycznego
sprzętu
ratowniczo-gaśniczego.
W drodze przeprowadzonych postępowań przetargowych Gmina dokonała wyboru
dostawców i podpisała z nimi umowy na dostawę:
a) samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym koszowym typu SH25
i wyposażeniem specjalistycznym – Fabryka Maszyn BUMAR – Koszalin
z Koszalina za kwotę 1.070.010,00 zł. Termin dostawy do 31.10.2012 r.
b) zapory przeciwolejowej o długości 160 mb na zwijadle na przyczepie – firma
AWA Sp. z o.o. z Gdyni za kwotę 54.702,00 zł. Termin dostawy do 30.11.2012 r.

c) przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych o długości łącznej 600 mb –
firma P.P.U.H. Supron1 Sp.j. z Olkusza za kwotę 61.755,00 zł. Termin dostawy do
30.11.2012 r..
d) namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem dla zabezpieczenia
długotrwałych akcji ratowniczych - firma P.P.U.H. Supron1 Sp.j. z Olkusza za
kwotę 29.592,00 zł. Termin dostawy do 30.11.2012 r..
Powstałe w ramach projektu Centrum Ratownictwa Gminnego zostanie również
wyposażone w meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy i urządzenia AGD,
na co w chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie przetargowe. W ramach
projektu planowane jest także wykonanie nowego portalu internetowego dla Centrum
Ratownictwa Gminnego. W dniu 31.05.2012 r. Gmina Czaplinek złożyła wniosek
o dotację na dostawę samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym
koszowym z wyposażeniem specjalistycznym w kwocie 100.000 zł ze środków
WFOŚiGW w ramach dofinansowania zapobiegania poważnym awariom,
przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.
W przypadku przyznania tej dotacji udział Gminy Czaplinek w zakupie samochodu
pożarniczego już dofinansowanego w 75% ze środków unijnych, którego koszt wynosi
1.070.010 zł, zmniejszy się do kwoty 167.502,50 zł.
7) Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie. 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. W roku 2011 dokonano zakupu
samochodu specjalistycznego – śmieciarki. Dostawcą była Wytwórnia Urządzeń
Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o. z Łodzi, za kwotę 536.034,-zł. brutto.
Dostawa
samochodu
nastąpiła
w
dniu
15.03.2012
r.
W roku 2012 w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dokonano
wyboru dostawców i podpisano umowy na dostawę:
a) samochodu specjalistycznego – bramowca do przewozu kontenerów KP-7 i KP10. Dostawcą jest firma Hewea Centrum techniki Cargo Sp. z o.o. z Bykowa.
Dostawa samochodu nastąpi do dnia 18.10.2012 r. za kwotę 417.831,00 zł.
b) pojemników plastikowych o poj. 120 l, 240 l i 1100 l w łącznej ilości 500 szt. do
selektywnej zbiórki odpadów – dostawca firma Contenur Polska Sp. z o.o.
z Mielca. Wartość zamówienia – 87.644,00 zł. Termin dostawy do 15.11.2012 r.
c) kontenerów KP-7 i Kp-10 w ilości 20 szt. – dostawca P.P.H.U. „BOŚ-MET” s.c.
z m. Zblewo za kwotę 97.190,00 zł. Termin dostawy do 15.11.2012 r..
8) Przebudowa świetlicy wiejskich w m. Machliny. Prace remontowe związane
z przebudową świetlicy zostały zakończone i w dniu 19.09.2012 odebrane.
9) Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka. Trwają roboty związane
z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Niwka.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska. Termin
wykonania zadania upływa w dniu 30.11.2012 r. Wykonawca uformował
wierzchowinę składowiska, nawiózł warstwę wyrównawczą piasku dla wyrównania
powierzchni składowiska, wykonał otwór odgazowujący. Prowadzone są prace
związane ze skarpami wokół bryły składowiska, niwelacją terenu przyległego oraz
zagospodarowywaniem terenu zajętego pod plac budowy.
10) Budowa pomostu w Kluczewie. W dniu 17.09.2012 r. został ogłoszony przetarg
nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 291/2 i 146 w obrębie Kluczewo” Zadanie

jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa pomostu drewnianego do
wykorzystania przemiennego przez mieszkańców, turystów, żeglarzy i wędkarzy nad
Jeziorem Drawsko w Kluczewie” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Termin składania ofert upływa w dniu
02.10.2012 r. o godz. 11:00.
11) W dniu 29 sierpnia 2012 r. dokonano przeglądu hali widowiskowo-sportowej
w ramach przeglądu gwarancyjnego. Zinwentaryzowane usterki zostaną wykonane
przez wykonawcę w terminie do 30 października 2012 r
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) W dniu 4.09.2012. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
a) działki nr 117/2 o pow. 0,3185, położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno za
kwotę 5.706,36 zł netto;
b) działki nr 262 o pow. 0,1487 ha , położonej przy ul. Kasztanowej 11 w Czaplinku
za kwotę 41.410,00 zł netto;
c) działki nr 33/3 o pow. 0,0857 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno za
kwotę 18.037,00 zł netto;
d) działki zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym zlokalizowanym na
działce nr8 o pow. 0,0891 ha za kwotę 50.500,00 zł netto.
2) W dniu 12.09.2012 r. zostały podpisany akty notarialny dotyczący zbycia działki nr
399 o pow.0,0058 ha, położonej w obrębie 02 w Czaplinku za kwotę 2,145,00 zł netto.
3) W dniu 23.08.2012 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) znaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha położonej przy ul. Lipowej 23 w
Czaplinku, KW KO1D/00018120/3.Cena wywoławcza 79.977,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
b) oznaczonej nr działki 33/3 o pow. 0,0857 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Żerdno, KW KO1D/00003687/7. Cena wywoławcza 15.837,00 zł netto. Działka
została sprzedana za 18.037,00 zł netto;
c) oznaczonej nr działki 486/3 o pow. 0,2203 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny, KW KO1D/00034740/3.Cena wywoławcza 42.438,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana.
4) W dniu 04.09.2012 r. odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej numerem działki 388 o powierzchni 0,0963 ha i numerem działki
158/6 o pow. 0,0440 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 8, obręb
ewidencyjny 02, KW KO1D/00018120/3. Łączna powierzchnia nieruchomości
0,1403 ha. Cena wywoławcza 29.350,00 zł netto .Działka została sprzedana za
37.450,00zł netto;
b) oznaczonej nr działki 79/10 o pow. 0,1249 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.Cena wywoławcza 15.800,00 zł netto. Działka
została sprzedana za 22.200,00 zł netto;
c) oznaczonej nr działki 86/11 o pow. 0,2963 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.Cena wywoławcza 44.900,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana;
d) oznaczonej nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.Cena wywoławcza 43.400,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana;

e) oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej przy ul. Jaśminowej 5
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 44.000,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
f) oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 50.800,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana.
5) W dniu 18.09.2012 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 263 o pow. 0,1712 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Kasztanowej 13, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 58.876,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
b) oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Kasztanowej 15, KW KO1D/00018120/3.Cena wywoławcza 46.358,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
c) oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33 w
Czaplinku, KW KO1D/00018120/3.Cena wywoławcza 88.450,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
d) oznaczonej nr działki 105/1 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00035919/6 Cena wywoławcza 3.935,00 zł netto. Działka
została sprzedana za 14.040,00zł netto.
6) Na dzień 11.10.2012 ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
a) oznaczonej nr działki 79/6 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.Cena wywoławcza 15.600,00 zł netto;
b) oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.Cena wywoławcza 37.900,00
zł netto;
c) oznaczonej nr działki 261 o pow. 0,1490 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 9, KW KO1D/00018120/3.Cena wywoławcza 30.800,00 zł
netto;
d) oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha, położonej przy ul. Kamiennej 4
w Czaplinku, KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 40.900,00 zł netto;
e) oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha, położonej przy ul. Jaśminowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 53.400,00 zł netto;
f) oznaczonej nr działki 486/3 o pow. 0,2203 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Machliny, KW KO1D/00034740/3. Cena wywoławcza 31.900,00
zł netto.
7) Wydano:
a) 6 decyzji o warunkach zabudowy:
 dla działki nr 334/6, położonej w obrębie Siemczyno i działki nr 146W,
położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko,
 dla działki nr 110/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka,
 dla działki nr 421/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Głęboczek,
 dla działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo,
 dla działek nr 110/1 i 110/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Żerdno,
 decyzję odmowną dla działki nr 148, położonej w obrębie ewidencyjnym
Stare Drawsko,
b) decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 173, położonej w
obrębie ewidencyjnym Siemczyno;

c) decyzję o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr
28/4, 236, 38/10, 38/11, 38/12, 38/18, 38/22, 38/23, 38/27, położonych w obrębie
ewidencyjnym Pławno;
d) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 dla działek nr 143, 142/1, 144/2, 141, 140, 139, 138, 137, 103/1, 1,
położonych;
w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko i działek nr 61/1 i 13, położonych
w obrębie Kuźnica Drawska;
 dla działek nr 209/2, 72/5, 72/3, 72/1, 12, 11/4, położonych w obrębie
ewidencyjnym Prosinko, działek nr 403, 326, 314/3, 164, położonych w
obrębie ewidencyjnym Kluczewo i działki nr 126, położonej w obrębie
ewidencyjnym Prosino.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1) W dniu 11 września 2012 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice,
Pławno, Psie Głowy i Trzciniec. Przedstawiony projekt planu dotyczy możliwości
zlokalizowania biogazowni rolniczej na działce nr 121/29 położonej w obrębie
Trzciniec tj. w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującej w Byszkowie fermy trzody
chlewnej. W dyskusji udział wzięło kilkoro mieszkańców okolicznych wsi tj. Psie
Głowy, Pławno i Broczyna, projektant planu, przedstawiciele Gminy oraz
przedstawiciele firmy BIOPOWER S.A. z Warszawy, na wniosek której rozpoczęto
procedurę zmiany mpzp. W trakcie dyskusji projektant planu omówił przyjęte
w projekcie rozwiązania, osoby zainteresowane poruszały interesujące lub budzące
wątpliwości zagadnienia związane z potencjalnym funkcjonowaniem biogazowni na
tym terenie. Przedstawiciele firmy BIOPOWER odpowiadali zebranym na zadawane
pytania, dotyczące m.in. technologii jaka jest stosowana przez tą firmę. Wszystkich
zainteresowanych informujemy, iż zgodnie z przygotowanym i wyłożonym do
publicznego wglądu projektem na terenie tym po uchwaleniu przez Radę Miejską
w Czaplinku zmiany planu na ww. działce potencjalnie będzie można zlokalizować
biogazownię rolniczą. Zgodnie z przygotowanym projektem planu przez
BIOGAZOWNIĘ ROLNICZĄ należy rozumieć zespół instalacji służących
produkcji biogazu rolniczego z surowców rolniczych, takich jak rośliny
energetyczne oraz gnojowica świńska, w procesie fermentacji metanowej. Na
zespół instalacji biogazowni składają się obiekty produkcyjne, składy, magazyny,
obiekty budowlane, w tym budowle rolnicze wraz z urządzeniami i infrastrukturą
niezbędną do obsługi procesu technologicznego produkcji biogazu rolniczego. Zespół
instalacji biogazowni stanowią: zbiorniki fermantacyjne, zbiorniki substratów
płynnych, zbiornik hydrolizy, kontener biurowy, kontener stacji pomp, kontener
elektrotechniczny, kontener jednostki kogeneracyjnej, stacja transformatorowa, flara
awaryjna, waga przejazdowa, silosy na kiszonkę, budynek techniczny z separatorem,
suszarnią pofermentatu oraz powierzchnią magazynową. Otrzymany w procesie
fermentacji biogaz może zostać zagospodarowany do produkcji energii elektrycznej,
do produkcji energii cieplnej, w systemach skojarzonych do wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej, jako paliwo transportowe, do produkcji metanolu oraz
przesyłany do sieci gazowej. W projekcie planu ustalony został zakaz stosowania
substratów w postaci odpadów poubojowych, pomiotów drobiu, martwych zwierząt;
Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie od 17 sierpnia

2012 r. do 17 września 2012 r. projektu zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary
ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Glowy
i Trzciniec wraz z prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Czaplinka ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, lub elektronicznie
na adres: czaplinek@czaplinek.pl z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2012 r. Projekt planu wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej BIP tytuł
dokumentu: „ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CZAPLINEK OBEJMUJĄCEGO OBSZARY
EWIDENCYJNE W CZĘŚCI OBRĘBÓW: BROCZYNO, MACHLINY, ŁAZICE,
PŁAWNO, PSIE GŁOWY I TRZCINIEC”.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku Komisja Mieszkaniowa Burmistrza
Czaplinka dokonała weryfikacji wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Komisja
po rozpatrzeniu wniosków na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział
lokalu socjalnego umieściła 33 osoby / rodziny, natomiast na liście osób
uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego 39 osób / rodzin.
Listy te nie są ostateczne. Odwołania od list można składać w terminie do dnia 30
września br. Ponadto osoby odwołujące się będą przyjmowane indywidualnie przez
Komisję Mieszkaniową Burmistrza Czaplinka w dniu 2 października br. w Sali narad
Urzędu Miejskiego.
W zakresie ochrony środowiska:
1) W dniu 29 sierpnia 2012 r. w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Koszalinie nastąpiło podpisanie umowy dotacji pomiędzy
Gminą Czaplinek a WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek – etap III”.
Na wyżej wymienione zadanie WFOŚiGW przyznał dotację w wysokości 99 547,11
zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny
polegający na usunięciu i utylizacji pokryć dachowych z eternitu w 23 obiektach w 14
miejscowościach gminy, tj.: Czaplinek, Kołomąt, Machliny, Broczyno, Sikory,
Prosinko, Kluczewo, Niwka, Łąka, Czarne Małe, Psie Głowy, Cichorzecze, Drahimek
i Pławno. W ramach przedsięwzięcia planuje się usunięcie 62,153 Mg wyrobów
azbestowych. 29 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku została
podpisana umowa z Wykonawcą robót związanych z usunięciem azbestu tj. firmą pn.
MATERIAŁY BUDOWLANE Małgorzata Orłowska z siedzibą w Drawsku
Pomorskim. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2012 r.
2) W dniach 14-15 września 2012 r. została przeprowadzona na terenie miasta i gminy
Czaplinek akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2012” pod hasłem „Kocham, lubię,
szanuję … nie śmiecę”. W akcji wzięły udział szkoły i przedszkola z terenu Gminy
Czaplinek: Szkoła Podstawowa w Czaplinku, SP w Broczynie, Gimnazjum
w Czaplinku, Gimnazjum Salezjańskie im. św. Jana Bosko w Trzcińcu, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Przedszkole Publiczne w Czaplinku, Niepubliczne
Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku, sołectwa: Trzciniec, Siemczyno, Żerdno,
Sikory, Machliny, Byszkowo, Pławno oraz Komenda Hufca ZHP w Czaplinku.
W tegorocznej akcji udział wzięło około 1150 osób. Wysprzątane zostały tereny
nadbrzeży jezior Drawsko, Czaplino, Natlino, Broczyno, Krzemno, Machliny Małe i

Duże, Komorze oraz tereny zielone miejscowości Czaplinek, Trzciniec, Siemczyno,
Byszkowo, Kamienna Góra, Broczyno, Machliny, Sikory, Żerdno i Pławno. Ogółem
zebrano ok. 6-7 m3 odpadów. Urząd Miejski w Czaplinku zapewnił wszystkim
uczestnikom akcji worki na odpady, rękawice foliowe, odbiór odpadów z miejsc
wcześniej ustalonych z uczestnikami akcji i ich transport do zakładu
unieszkodliwiania odpadów.
W zakresie robót publicznych:
1) Na okres 3 miesięcy tj. od 11.09.2012r. do 10.12.2012r. w ramach robót publicznych
zatrudniono w ZGK Czaplinek 14 osób. Osiem osób będzie zatrudnionych przy
pracach melioracyjnych w sołectwach na terenie Gminy Czaplinek, pozostałe osoby
do budowy alejek na terenie cmentarza komunalnego, pomoc przy wykonaniu 354 mb
ogrodzeń 11 placów zabaw, prace w zieleni miasta . Po upływie tego okresu
zatrudnionych zostanie z tej grupy 7 osób na koszt Gminy – osoby te będą
wykonywać prace pielęgnacyjne – ścieżka spacerowa nad jeziorem Drawsko
i Czaplino, oraz inne prace porządkowe na terenie miasta i gminy.
W zakresie ochrony p.poż.:
1) W miesiącu sierpniu w celu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w
Broczynie, Czaplinku, Kluczewie i Machlinach, zakupiono za kwotę 36 tysięcy zł
środki ochrony osobistej strażaka, środki łączności, oraz sprzęt specjalistyczny, Środki
finansowe na doposażenie
jednostek OSP częściowo wyasygnowano
z budżetu Gminy, przeważającą jednak większość pozyskano z MSWiA, firm
ubezpieczeniowych oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W zakresie melioracji wodnych szczegółowych:
1. Zorganizowano roboty publiczne, w ramach których wykonywane są roboty
konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach Prosino,
Kluczewo, Sikory, Czarne Wielkie, Broczyno, Miłkowo, Siemczyno, Żelisławie
i Czarne Małe. Przy zatrudnieniu 8 osób roboty realizowane będą przez okres
3 miesięcy.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1) Zatwierdzono plan finansowo-rzeczowy sołectwa Broczyno.
2) Rozpatrzono 21 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
3) Wydano 2 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
4) Zorganizowano wyjazd dla rolników gm. Czaplinek i osób zainteresowanych branżą
rolną na XXV Barzkowickie Targi Rolne POMERANIA 2012. Jest to impreza
gromadząca dużą ilość wystawców z kraju i z zagranicy. To m.in. producenci maszyn
rolniczych, sadownicy, hodowcy, wytwórcy żywności, ogrodnicy i właściciele
gospodarstw agroturystycznych, hodowcy koni, bydła, trzody chlewnej, drobiu,
producenci żywności. Można było zobaczyć bardzo szeroką gamę produktów
związanych z rolnictwem, wymienić swoje poglądy, spostrzeżenia z inwestorami
z branży rolniczej, jak również porozmawiać z przedstawicielami instytucji
pracujących na rzecz rolnictwa. Z wyjazdu skorzystało 50 osób.
W zakresie oświaty:
1) Rada Ministrów przyjęła: Uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu
pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie w sprawie

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników W 2012 r. odbiorcami programu są: uczniowie klas I szkoły
podstawowej (dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 504 zł netto), uczniowie
klas II-IV szkoły podstawowej oraz klas I szkoły ponadgimnazjalnej (dochód na osobę
nie może przekroczyć kryterium dochodowego, które do 30 września 2012 roku
wynosi 351 zł netto) oraz uczniowie niepełnosprawni, posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do
szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie do
zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć:
a) 180 zł dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;
b) 210 zł dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnych
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej;
c) 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum;
d) 352 zł. dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów
niepełnosprawnych szkoły ponadgimnazjalnej.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia Wnioski przyjmowane
są w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.
W związku z tym, że od 1.10.2012r. ulega zwiększeniu kryterium dochodowe
uprawniające do przyznania pomocy (z 351 zł. netto na osobę w rodzinie na kwotę
456 zł. netto), przyjmowanie wniosków na wyprawkę szkolną przedłużono do
15 października 2012r..
2) Od 20 sierpnia do 15 września 2012r przyjmowane były wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Wnioski słuchaczy kolegiów języków obcych, kolegiów
nauczycielskich i kolegiów służb społecznych przyjmowane są do 15 października.
W terminie do 14 września 2012 r. wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
złożyło 158 rodzin – dla 312 uczniów. Mimo zwiększenia kryterium dochodowego,
liczba złożonych wniosków zmniejszyła się, w stosunku do roku szkolnego
2011/2012.
W zakresie podatków:
1) Wydano 28 zaświadczeń w tym 21 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 7 o nie zaleganiu w podatkach.
2) Wystawiono 5 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości rolnego, leśnego
i środków transportowych na łączną kwotę 6 681,00zł.
3) Sporządzono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 18.729,00 zł z zakresu podatków
lokalnych.
4) Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej i targowej za miesiąc sierpień 2012r.
5) Rozliczono inkasentów podatków lokalnych z tytułu zainkasowanej III raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.
6) Z uwagi na nie uzupełnienie przez podatnika po uprzednim wezwaniu organu
podatkowego wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości pozostawiono wniosek
bez rozpatrzenia.
7) Przyjęto 152 wnioski od producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
wydano decyzje w tym zakresie.
8) Przygotowano i przekazano 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.

9) Przyjęto wniosek o udzielenie 5 letniego zwolnienia w podatku rolnym z tytułu
nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego.
10) Umorzono postępowanie wszczęte wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości
jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości podatkowej podatnika na dzień
złożenia wniosku.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1) W dniach 1-2 września dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już po raz kolejny odbyło się
„Jesienne porządkowanie rzeki Drawy”. W ramach zaplanowanych działań
porządkowany był 28 kilometrowy odcinek rzeki Drawy leżący na terenie Gminy
Czaplinek i Gminy Złocieniec (od jeziora Drawsko i tereny przyległe do Wyspy
Bielawy poprzez miejscowości Rzepowo, Głęboczek, jez. Krosino, Budowo do
Złocieńca). W tegorocznym sprzątaniu rzeki udział wzięła 64-osobowa ekipa
miłośników spływów kajakowych. Partnerem Gminy przy realizacji zadania było
Biuro Turystyczne „Mrówka”, które zajmowało się techniczną stroną akcji sprzątania
rzeki.
2) 8 września 2012 r. odbyło się gminne „Święto Plonów”, podczas którego mieszkańcy
dziękowali za ukończenie żniw i wspólnie świętowali zakończenie prac polowych.
Gminne dożynki rozpoczęły się o godz. 14:00 uroczystą Mszą Świętą Dziękczynną w
kluczewskim kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Natomiast po
zakończeniu uroczystości liturgicznych w korowodzie dożynkowym udano się na
boisko wiejskie. Podczas „Święta plonów” ogłoszono wyniki na „Najaktywniejsze
Sołectwo Gminy Czaplinek 2011”, „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz
„Najładniejsze stoisko”. W trakcie dożynek zaprezentowały się zespoły „Czeremcha”,
„Chabry”, „Tara”, „Marianki”, „Remix Band” oraz „Bayer Show”.
3) 8.09.12 r. Gmina Czaplinek wraz z firmą „BosMan” Radosław Filipczak
zorganizowała bezpłatny spływ rzeką Drawą w jednym z najpiękniejszych jej
odcinków w Drawieńskim Parku Narodowym (Barnimie – Bogdanka).
4) Podczas Powiatowego Święta Plonów rozstrzygnięto konkurs na Najładniejsze
Sołectwo Powiatu Drawskiego, zorganizowanego już po raz czwarty z inicjatywy
Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się
aż 22 sołectwa. Wśród zwycięzców znalazło się Sołectwo Sikory zajmując II miejsce
w konkursie. W trakcie dożynek zostały również ogłoszone wyniki „Najładniejszy
Wieniec Dożynkowy”, w którym II miejsce zajął wieniec z Rzepowa. Ponadto w
konkursie „Strzelniczym” zorganizowanym dla Burmistrzów I miejsce zdobył
Zastępca Burmistrza Czaplinka - Zbigniew Dudor. Słowa uznania należą się także
Sołtysowi Rzepowa i Siemczyna – reprezentantom Gminy Czaplinek w konkursie dla
sołtysów. Panowie wykazali się niezwykłą zwinnością zajmując II miejsce.
Pomimo, że p. Ireneusz Gacki zasponsorował przejazd na dożynki dwoma
autobusami, mieszkańcy nie byli zainteresowani uczestniczeniem w Powiatowych
Dożynkach w Kaliszu Pomorskim. W związku z tym w najbliższym czasie nie
przewidujemy organizowania transportu zbiorowego na podobne imprezy.
5) W ramach tegorocznego Europejskiego Dnia Bez Samochodu, w dniu 21.09.2012 r.
Gmina Czaplinek wraz ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Czaplinku
zorganizowała zadaniowy rajd pieszy połączony z sadzeniem drzewka jako symbolu
Zielonych Płuc Czaplinka. Na zakończenie dla dzieci i młodzieży odbyło się ognisko.
6) Koszykarki i siatkarki reprezentują naszą Gminę w turniejach sportowych ORLIK
Basketmania oraz ORLIK Volleymania, organizowanych przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki. Turnieje rozgrywanie są w terminie od 3 września do 7 października br.

osobno dla chłopców i dziewcząt w wieku 12-13 lat oraz 14-15 lat. Turnieje
organizowane są w trzech etapach, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i
ogólnopolskim. Gminę Czaplinek reprezentują siatkarki prowadzone przez pana
Dariusza Łacnego, oraz koszykarki prowadzone przez pana Sebastiana Matułojć.
7) Dnia 09.09.2012 r. rozegrany został I wojewódzki turniej kwalifikacyjny młodzików i
młodziczek w tenisie stołowym. Turniej rozgrywany był w hali widowiskowosportowej w Czaplinku. W turnieju startowało 28 młodzików oraz 22 młodziczki.
Organizatorami turnieju byli Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego, Urząd
Miejski w Czaplinku, Stowarzyszenie „AA” działające w Czaplinku, CzOKSiR oraz
sekcja tenisa stołowego „Lech” Czaplinek. Turniej miał na celu wyłonienie sześciu
najlepszych zawodników i zawodniczek w województwie do I Ogólnopolskiego
półfinału, który zostanie rozegrany w Gdańsku 29.09.2012 r. oraz ośmiu najlepszych
zawodników i zawodniczek do Ogólnopolskiego półfinału Mini Olympic Games,
który zostanie rozegrany w Czaplinku dnia 30.09.2012r.
W zakresie projektów:
1) Realizowany był projekt pn. „Święto Plonów w Gminie Czaplinek – impreza
kulturalno-ludowa”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
objętego PROW na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
2) W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii” w zakresie operacji
odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w dniu 6 września br. ogłoszono
przetarg nieograniczony na Budowę i modernizację placów zabaw w
miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo,
Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno. Na zadanie
wpłynęło 7 ofert, żadna z ofert nie spełniła wymogów zawartych w SIWZ. Ogłoszenie
kolejnego przetargu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych w dniu 27 września br. i potrwa do dnia 5 października br.
Termin realizacji projektu zaplanowany jest na dzień 30 listopada 2012 r.
3) Trwa realizacja projektu „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny z Broczyna”.
W ramach projektu realizowane są warsztaty muzyczne, które prowadzi Janusz
Kucharski. Realizacja projektu potrwa do końca 2013.
4) Trwa realizacja projektu „ Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią
Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”. Projekt zakłada organizacje
koncertów muzyki klasycznej w 6 miejscowościach wiejskich Gminy Czaplinek.
Do tej pory odbyły się koncerty w Machlinach, Sikorach, Rzepowie, Starym Drawsku,
Broczynie. W dniu 7 października br. planowany jest koncert w Siemczynie.
5) Zakończono realizację projektów „Na styku Kultur Czaplinek- Bad Schwartau” oraz
„Obchody 10-lecia współpracy pomiędzy Czaplinkiem Marlow i Grimmen”. Projekty
te otrzymały dofinansowane ze środków Fundacji Wspomagania Wsi oraz Programu
INTERREG IVA. Realizacja projektów trwała do końca sierpnia br. Dokumentacja
rozliczeniowa z realizacji projektów została przesłana do instytucji, które udzieliły
Gminie wsparcia finansowego.
6) Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup pomocy
dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Czaplinku w ramach projektu „Cyfrowa
szkoła” realizowanego ze środków Rządowego programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w publicznych szkołach podstawowych oraz
ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia w zakresie stosowania technologii

informacyjno- komunikacyjnych oraz budżetu Gminy Czaplinek. Termin realizacji
dostawy wyznacza się do 30 listopada 2012 r.
7) Ogłoszono przetarg na realizację projektu „Budowa pomostu rekreacyjnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 291/2 i 146 w obrębie Kluczewo”. Zadanie
jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa pomostu drewnianego
do wykorzystania przemiennego przez mieszkańców, turystów, żeglarzy i wędkarzy
nad Jeziorem Drawsko w Kluczewie” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Termin składania ofert 2 października br..
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) W trybie pozakonkursowym przekazano dotację w wysokości 2.000 zł dla Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 70 w Czaplinku na realizację zadania
publicznego „Ochrona i promocja zdrowia” pn. „Żyj spokojnie, poznaj chorobę…, nie
dopuść do powikłań”, które będzie trwało od 31 sierpnia 2012 r. do 22 listopada 2012
r. W ramach zadania prowadzone są badania w zakresie wczesnego wykrywania
podwyższonych poziomów glukozy, cholesterolu, trój glicerydów. Pierwsze badania
odbyły się podczas Dożynek Gminnych w Kluczewie w dniu 8 września br. Z badań
skorzystało 94 osoby, wykonano 340 badań i 21 osób skierowano do lekarza
rodzinnego w celu dokonania szczegółowych badań.
2) Do 16 października 2012 r. przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń mogą zapoznać
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 2013. Projekt Programu zawiera m.in. główne i szczegółowe cele
współpracy, zasady, sfery, obszary i nazwy zadań obejmujących współpracę.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1) Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży w Czaplineckim Gimnazjum W tym roku
nauczyciele czaplineckiego Gimnazjum we współpracy z partnerską Szkołą w
Grimmen przygotowały program wymiany młodzieży. Wspólny wniosek został
złożony do Programu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży za pośrednictwem
Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania i uzyskał dofinansowanie. Realizacja projektu
miała miejsce w dniach 6-8 września br. w Czaplinku. W programie wymiany wzięła
udział 20 osobowa grupa młodzieży z Grimmen oraz 20 osobowa grupa uczniów
czaplineckiego Gimnazjum. Młodzież wraz z opiekunami została zakwaterowana w
Ośrodku Wypoczynkowym „Drawtur”. W ramach projektu młodzież wzięła udział
między innymi w warsztatach rękodzielniczych w Żelisławskim Zapiecku,
warsztatach robienia biżuterii, które przeprowadziła lokalna artystka pani Magdalena
Mokrogulska. Czaplinecka młodzież zaprezentowała swoim kolegom z Niemiec
najciekawsze miejsca w mieście oraz swoją szkołę. Dzięki uprzejmości pana Roberta
Rycerskiego oraz pani Janiny Gąszcz – Dyrektor CZOKSiR młodzież odbyła rejsy
spacerowe po jeziorze Drawsko. W celu integracji grupy oraz lepszego poznania się
dla młodzieży zostało przygotowane karaoke oraz dyskoteka. Obie grupy zaplanowały
już kolejną wymianę, która odbędzie się w przyszłym roku w Grimmen.
2) W dniach 28-29 września br. w Czaplinku będzie przebywała delegacja z
niemieckiego miasta partnerskiego Marlow. W skład delegacji wejdą członkowie
Niemieckiego Czerwonego Krzyża, którzy zamierzają podjąć współpracę z MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz „Caratas” Parafialną w

Czaplinku w zakresie pomocy rzeczowej dla potrzebujących mieszkańców z terenu
naszej Gminy.
W zakresie zdrowia:
1) W ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 zostały
przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat
(rocznik 1943-1962). Badania były prowadzone w dwóch terminach: 1-2 września
2012 r. (sobota, niedziela) – wykonywane przez Zachodniopomorskie Centrum
Onkologii w Szczecinie. Mammobus stacjonował przy Ośrodku Zdrowia w Czaplinku
przy ulicy Wałeckiej 54A. 1-4 września 2012 r. (od soboty do wtorku) –
wykonywane przez FADO Centrum Usług Medycznych w Gdańsku. Mammobus
stacjonował na czaplineckim rynku (obok rzeźby Rybaka). Z badań skorzystało 325
kobiet.
2) „W trosce o zdrowie naszych dzieci” -to tytuł projektu w ramach, którego w dniach
10-14 września br. w czaplineckich przedszkolach odbywały się badania dzieci. Okres
przedszkolny jest czasem, w którym kształtuje się prawidłowa sylwetka dzieci.
Niestety, z oficjalnych statystyk wynika, że jedynie ok. 10 % dzieci ma prawidłowo
ukształtowaną postawę ciała, natomiast u 50-70 % dzieci występują pierwsze cechy
skrzywień. Wychodząc naprzeciw tym problemom Gmina Czaplinek w ramach
realizacji Gminnego Programu promocji Zdrowia na rok 2012 zorganizowała
profesjonalne, nieinwazyjne i bezpieczne badania jakości postawy ciała oraz rozwoju
psychomotorycznego
dzieci
przedszkolnych.
Badania
będą
pomocne
w monitorowaniu i stymulowaniu optymalnego poziomu rozwoju fizycznego
i psychomotorycznego dzieci oraz ewentualnym kierowaniu ich na gimnastykę
korekcyjną, jak również w planowaniu i prowadzeniu tych ćwiczeń. Badania były
prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Radomskiej i obejmowały:
ocenę somatopową jakości postawy ciała, określenie poziomu rozwoju fizycznego,
określenie poziomu rozwoju psychomotorycznego (testy sprawności motorycznej B.
Sekity, test TMK Ravena, testy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych,
komputerowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zakres badań u poszczególnych
dzieci był zróżnicowany i uzależniony od wieku badanych dzieci. Największy zakres
wykonano u dzieci 6-letnich. Po zakończeniu badań zostanie sporządzony
szczegółowy raport.
3) Od 20 września br. trwają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców
w wieku powyżej 60 roku życia. Szczepienia wykonywane są przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK II” przy ulicy Wałeckiej 54A.
W sprawach organizacyjnych:
1) W okresie od 03.09.-21.09.2012 Burmistrz Czaplinka przebywał na urlopie
wypoczynkowym, w związku z powyższym pełniłem jego obowiązki.
2) W dniu 23 sierpnia br. Burmistrz Czaplinka uczestniczył w rozpoczęciu Boskiego
Festiwalu – XV Sejmiku Młodzieży w Trzcińcu organizowanego przez Salezjański
Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu.
3) W dniu 31 sierpnia br. uczestniczyłem w obchodach Święta Lotnictwa z okazji 60
rocznicy stacjonowania lotnictwa wojskowego w Mirosławcu.
4) W dniu 31 sierpnia br. Burmistrz Czaplinka uczestniczył w Radzie Nadzorczej ZNM
Sp. z o.o. w Czaplinku.
5) W dniu 1 września br. wraz z Burmistrzem, Sekretarzem Gminy uczestniczyłem
w obchodach 73 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

6) W dniu 1 września br. uczestniczyłem w XII Europejskim Spotkaniu Łowieckim
w Połczyn Zdrój
7) W dniu 3 września 2012 r. uczestniczyłem w Wojewódzkiej Inauguracji Roku
Szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Goleniowie. Jednocześnie spotkałem się z Marszałkiem O. Geblewiczem,
poruszając problem związany z przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 163
( ul. Polna/ Drahimska).
8) W dniu 7 września br. uczestniczyłem w powitaniu żołnierzy2. Brygady
Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z III Zmiany
Polskiego Kontyngentu wracających z Bośni i Hercegowiny.
9) W dniu 8 września br. uczestniczyłem w Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie.
10) W dniu 11 września uczestniczyłem w spotkaniu roboczym z dyr. ZZDW w
Koszalinie dotyczącym planowana przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej
163 (ul. Polna / Drahimska) kwiecień –maj 2013.
11) W dniu 13 września br. uczestniczyłem w Manewrach Wojskowych na COSPWL
DRAWSKO.
12) W dniu 15 września br. uczestniczyłem w Powiatowym Święcie Plonów w Kaliszu
Pomorskim, natomiast Sekretarz Gminy uczestniczyła w IV Spinningowym Turnieju
Trzech Miast IX Poligon Wędkarski Borne Sulinowo.
13) W dniu 19 września odbyłem spotkanie robocze z Dyrektorem SP Broczyno.
14) W dniu 20 września br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 - 2020 organizowanym przez
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
15) W okresie od 17 do 26 września br. w Urzędzie Miejskim oraz w Miejsko Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplinku prowadzona jest kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2011 r. na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym „stypendia
szkolne” oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i windykacyjnej
należności budżetu państwa z tytułu funduszy alimentacyjnych.
Wraz z Burmistrzem, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 65 interesantów.

Zastępca Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor

