INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 21 września 2012 r. do 22 października 2012 r.
W okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej wydałem 11 zarządzeń
1. W sprawie zakresu, zasad i trybu opracowywania materiałów planistycznych do
projektu budżetu na 2013 rok;
2. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej;
3. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2011 Burmistrza Czaplinka z dnia 28 grudnia
2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czaplinku;
4. W sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012 roku;
5. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
( 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka grunt rolny, 1 działka pod
działalność gospodarczą);
6. W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 9 działek pod
działalność gospodarczą );
7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
8. W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji finansowych składników
majątkowych Gminy i inwestycji w toku;
9. W sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek;
10. W sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia wzoru legitymacji
członka Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czaplinku;
11. W sprawie niewykonania prawa pierwokupu działek nr 382/4, 382/5, 382/6 i nr 382/7
położonych w obrębie 03 w Czaplinku przy ul. Długiej.
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 dniu 16.10.2012r. Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na
budowę sieci wodociągowej od Starostwa powiatowego w Drawsku Pom., a w dniu
17.10.2012r. od Wojewody Zachodniopomorskiego. Uzyskane decyzje pozwolą
Gminie Czaplinek na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w ramach w/w
programu w terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, tj. do
31.10.2012r.

2. Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej. Zadanie jest w końcowej fazie
realizacji. Wykonawcą jest firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska
Pomorskiego. Prowadzone są prace związane z wyniesieniem 5 przejść dla pieszych
i 2 skrzyżowań, poprawiana jest warstwa ścieralna asfaltu na określonych odcinkach.
Usuwane są niedoróbki na chodnikach. Montowane jest nowe oznakowanie pionowe
na ul. Długiej i Drahimskiej, wykonane zostanie również oznakowanie poziome.
3. 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.
4. Projekt budowlany części chodnika przy ul. Pławieńskiej. Opracowano projekt
budowlany dot. budowy części chodnika przy ul. Pławieńskiej. Zakres rzeczowy
obejmuje wybudowanie chodnika o l = 284mb i szerokości 2,0 mb z przejściem dla
pieszych, na wysokości ul. Słowackiego. Wartość robót skalkulowano na wartość
166.000 zł.
5. Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Czaplinku.
W miesiącu wrześniu zrealizowano budowę sieci wodociągowej rozdzielczej PE100
de 160/14 od istniejącego wodociągu fi 160 PCV w ul. Akacjowej do istniejącego
wodociągu fi 160 PCV w ul. Polnej w Czaplinku. Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Instal” S.C. z Wałcza, za kwotę 25.700,00 zł.
brutto. Wykonanie zadania pozwoliło wyeliminować problem dostawy wody do
odbiorców ul. Akacjowej w okresie zimowym oraz usprawniło system zaopatrzenia
w wodę układu wodociągowego w mieście.
6. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek. Zakończone zostały roboty budowlane związane
z rozbudową Gminnego Centrum Ratownictwa. Gmina Czaplinek przystąpiła do
odbioru robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowanego obiektu,
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z prawa budowlanego. Zakończenie dostaw
planowanych na potrzeby centrum w sprzęt specjalistyczny, tj.
samochodu
pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym koszowym, zapory przeciwolejowej,
przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych,
namiotu ratowniczego
pneumatycznego z wyposażeniem dla zabezpieczenia długotrwałych akcji
ratowniczych i wyposażenia w meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy,
urządzenia AGD, przewidziane jest do 30.11.2012r. W ramach projektu planowane
jest także wykonanie nowego portalu internetowego dla Centrum Ratownictwa
Gminnego. Rozliczenie całego projektu, zgodnie z umową zawartą przez Gminę
z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, upływa 31.12.2012r., 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. Zarząd WFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 03.10.2012r.
postanowił przyznać Gminie dotację w kwocie 80.250,75 zł.
7. Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie. W dniu 18.10.2012 r. przekazany został Gminie Czaplinek
nowy samochód specjalistyczny na podwoziu Renault Premium 340.18 D z zabudową
bramową. Dostawcą samochodu jest „HEWEA Centrum Techniki Cargo” Spółka
z o.o. z Wrocławia. Samochód będzie służył do przewozu kontenerów z odpadami
KP-7 i KP-10. Samochód posiada dopuszczalną ładowność ok. 12 ton i możliwość
holowania przyczepy o masie do 22 ton. Samochód wyposażony jest w silnik diesla
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o mocy silnika 247 kW/336 KM. Użytkownikiem samochodu będzie Zakład
Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. Dostawa samochodu specjalistycznego –
bramowca jest elementem projektu pn. „Poprawa standardu świadczonych usług
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek”, który jest realizowany
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu dostarczony był
wcześniej samochód specjalistyczny – śmieciarka oraz zaplanowana jest dostawa 520
sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (w tym 10 kontenerów KP7, 10
kontenerów KP10, 100 pojemników o poj. 1100 l, 200 sztuk pojemników o poj. 120 l
i 200 pojemników o pojemności 240 l).
8. Przebudowa świetlicy wiejskich w m. Machliny. Z dniem 30.09.2012r. zostały
zakończone i odebrane prace remontowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej
w m. Machliny.Roboty realizowane były od marca br. przez Wykonawcę - Firmę
Instalacyjno-Budowlaną „WIELĄDEK” z Chodzieży, wybranego w drodze
postępowania przetargowego, za kwotę 190.376,16 zł. brutto. .Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej 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” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 11.10.2011r. ogłoszono
postępowanie przetargowe na wyposażenie świetlic wiejskich objętych wnioskiem
o dofinansowanie. Wymienione świetlice zostaną wyposażone w meble (biurka pod
komputery, krzesła, regały, stoły, meble kuchenne), telewizory, zestawy
komputerowe, odtwarzacze DVD, aparaty fotograficzne cyfrowe. Termin zbierania
upłynął 12.10.2012r. Zostały złożone 3 oferty. Trwa badanie i ocena złożonych ofert.
Dostawa wyposażenia nastąpi w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy
z wybranym dostawcą.
9. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Niwka. Zakończone zostały prace
związane z rekultywacją składowiska przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp.
z o.o. z Gdańska. Zadanie zostało odebrane w dniu 24.10.2012r. Gmina przygotowuje
rozliczenie zadania z NFOŚiGW, który dofinansowuje przedsięwzięcie w 50%, tj.
kwotą ok. 300.000,-zl.
10. Budowa pomostu w Kluczewie. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe
na wybór wykonawcy robót, które zostało unieważnione, ponieważ obie oferty, jakie
zostały złożone na to postępowanie, nie spełniały warunków postawionych przez
Zamawiającego i były niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Po terminie przewidzianym na ewentualne wniesienie odwołania przez Wykonawców,
którzy złożyli oferty, Gmina ogłosiła ponowny przetarg, który obejmuje wykonanie
zadania w br. Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2012 r. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje budowę pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie litery
T o powierzchni 76,29 m2 z jednostronną balustradą ochronną, metalowymi
drabinkami wyłazowymi i pochwytem do mocowania żaglówek wraz ze schodami
zejściowymi naziemnymi. Zestaw małej infrastruktury turystycznej, który jest
planowany do wybudowania na działce Gminy przyległej do jeziora i pomostu,
składa się z drewnianej tablicy informacyjnej przedstawiającej ogólny opis i mapę
batymetryczną J. Drawsko, wiaty drewnianej, ławostołów, miejsca na ognisko,
kabiny toaletowej, koszy na śmieci, stojaka na rowery, ławek drewnianych
i ogrodzenia terenu. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa
pomostu drewnianego do wykorzystania przemiennego przez mieszkańców, turystów,
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żeglarzy i wędkarzy nad Jeziorem Drawsko w Kluczewie” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 21.09.2012. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia działki nr 79/10
o pow. 0,1249, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg za kwotę 22.200,00 zł
netto.
2. W dniu 18.10.2012 r. zostały podpisany akty notarialny dotyczący zbycia prawa
użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19/174 o pow. 0,0032 ha, położonej
w obrębie 05 w Czaplinku za kwotę 2.202,00 zł netto.
3. W dniu 11.10.2012 r. odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 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. Działka została sprzedana za 15.800,00 zł netto;
 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. Działka nie została sprzedana;
 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. Działka została sprzedana za 33.600,00 zł netto;
 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.
Działka nie została sprzedana;
 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. Działka nie została sprzedana;
 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. Działka nie została sprzedana.
4. Na dzień 13.11.2012 r. na godz. 10.00 ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony
na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 263 o pow. 0,1712 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 13, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 47.200,00
zł netto;
 oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 15, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 37.100,00 zł
netto;
 oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 70.760,00 zł netto.
5. Na dzień 13.11.2012 r. na godz. 12.00 ogłoszono ustny przetarg ograniczony na
zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 443/3 o powierzchni
0,1159 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Nieruchomość
wpisana jest do Księgi Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Drawsku
Pomorskim nr KW KO1D/ 00028736/7. Przetarg ograniczony jest do właścicieli
nieruchomości przyległych do działki nr 443/3 z uwagi na brak możliwości
ustanowienia zjazdu z działki na drogę krajową nr 20. Cena wywoławcza: 35.732,00
zł netto.
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6. Wydano:
a) 5 decyzji o warunkach zabudowy:
 dla działki nr 81/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Łazice,
 dla działki nr 42/49, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
 dla działki nr 42/51, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
 dla działki nr 42/45, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
 dla działki nr 42/53, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
b) ostateczną decyzję o rozgraniczeniu zatwierdzającą w toku postępowania
rozgraniczeniowego prawny przebieg granic działki oznaczonej nr ewidencyjnym
106, położonej w obrębie ewidencyjnym Żelisławie.
c) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Psie
Głowy na działkach nr 68/1, 269/9, 159, 158/2, 116, 19, 17, 86, 4/3, 357, obręb
Psie Głowy oraz na terenie leśnym na działkach nr 269/8, 270, 271, 248,, obręb
Psie Głowy.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1. Wydano:
 12 zaświadczeń z mpzp oraz studium;
 10 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 8 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2. Zakończono prace planistyczne związane z opracowaniem:
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
obejmujący obszar ewidencyjny Sulibórz – „OSTOJA DRAHIMSKA”;
 projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno,
Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec („BIOGAZOWNIA”);
3. Podpisano umowę na Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare
Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt z firmą : Jagabudex-Projekt Andrzej Jagucki
z Poznania. Cena sporządzenia planu 34.990,00 zł. Termin 18 miesięcy od daty
podpisania umowy tj. do dnia 26 marca 2014 r.
4. Zakończono proces uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów:
 ul. Leśników "Wabimarket";
 teren u zbiegu ulic Pławieńska- Poznańska;
Zgodnie z obwieszczeniami Burmistrza Czaplinka z dnia 24 października 2012 r. oba
projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach 31 października 2012
r – 27 listopada 2012 r., Publiczna debata odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r.
Zbieranie uwag do 14 grudnia 2012 r. Oba projekty planów będą dostępne w BIP Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku Komisja Mieszkaniowa Burmistrza
Czaplinka przystąpiła do aktualizacji list osób uprawnionych do ubiegania się
o przydział lokalu socjalnego oraz komunalnego. Komisja po rozpatrzeniu wniosków
o przydział lokalu mieszkalnego ustaliła wstępne listy osób uprawnionych do
ubiegania się o przydział lokalu od których odwołania przyjmowane były do dnia 30
września br. Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu 2 października br. przyjęła
14-stu mieszkańców, oraz rozpatrzyła 3 pisemne odwołania od w/w list.
Po wysłuchaniu mieszkańców, oraz rozpatrzeniu odwołań komisja przedstawiła
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propozycję Burmistrzowi Czaplinka, który ostatecznie zatwierdził listy osób
uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego, oraz komunalnego.
2. W miesiącu październiku br. przydzielono dwa lokale komunalne położone
w Czaplinku przy ul. Sikorskiego, oraz przy ul. Szczecineckiej dla rodzin
umieszczonych na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu
komunalnego.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe następujących sołectw: Nowe Drawsko,
Prosinko.
2. Zorganizowano spotkanie z sołtysami, które odbyło się w dniu 10 października 2012r.
w świetlicy wiejskiej w Ostrorogu Na spotkaniu podziękowano sołtysom sołectw,
którzy brali udział w dożynkach gminnych i powiatowych. Przekazano sołtysom
informacje odnośnie. nowego systemu gospodarowania odpadami w świetle
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dyskutowano
nt.
zasadności organizowania konkursów: „Najpiękniejsza wieś” lub
„Najaktywniejsza wieś”. Poinformowano o wykorzystaniu środków soleckich za okres
dziesięciu miesięcy br. Przedstawiciel Kola Łowieckiego „Myśliwiec” przekazał
swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie nadmiernej populacji lisów i wałęsających się
psów. W spotkaniu uczestniczyli również radni powiatowi.
3. Rozpatrzono 14 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
4. Wydano 11 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
W zakresie oświaty:
1. W dniu 15 października 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Czaplinku Burmistrz
Czaplinka wręczył nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W bieżącym roku zostali nagrodzeni: nauczyciele szkół czaplineckich: P. Jolanta
Skonieczna – Dyrektor Gimnazjum w Czaplinku, P. Grażyna Danis – nauczyciel
języka niemieckiego w Gimnazjum w Czaplinku, Lucyna Wójciak – nauczyciel języka
angielskiego w Gimnazjum w Czaplinku, P. Aleksander Fudała – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Czaplinku, P. Urszula Tokarz – nauczyciel przyrody w Szkole
Podstawowej w Czaplinku, P. Grażyna Latos – nauczyciel przyrody w Szkole
Podstawowej w Czaplinku oraz P. Ewa Przuchowska – nauczyciel w Przedszkolu
Publicznym w Czaplinku.
2. W dniach od 20 sierpnia do 15 września br. roku przyjęto 322 wnioski na stypendia
szkolne. Wnioski są w trakcie rozpatrywania.
3. Dnia 5 października w Szkole Podstawowej w Broczynie, a 12 października w Szkole
Podstawowej w Czaplinku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I.
W uroczystościach w obu szkołach uczestniczył Burmistrz Czaplinka, którzy wręczył
uczniom składającym ślubowanie upominki.
4. Dnia 12 października br. Burmistrz Czaplinka uczestniczył w obchodach 25-lecia
Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
W zakresie podatków:
1. Wydano 39 zaświadczeń w tym 30 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 9 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 474 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości rolnego, leśnego
i środków transportowych na łączną kwotę 167 524,00zł.
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3. Sporządzono 8 tytuły wykonawczych na kwotę 530,00 zł z zakresu mandatów
karnych.
4. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej i targowej za miesiąc wrzesień 2012r.,
5. Rozliczono inkasentów podatków lokalnych z tytułu zainkasowanej III raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego i naliczono prowizję z tego tytułu w wysokości
8.167,00zł.
6. Z uwagi na nie uzupełnienie wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości przez
podatnika po uprzednim wezwaniu organu podatkowego pozostawiono wniosek bez
rozpatrzenia.
7. Przyjęto 3 wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w postaci
umorzenia zaległości oraz odroczenia terminu płatności.
8. Udzielono 5 letniego zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych
na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.
9. Sporządzono i przesłano do RIO informację o nie udzielonej pomocy publiczne
w rolnictwie i rybołustwie za miesiąc wrzesień 2012r..
10. Odprowadzono 2% podatku rolnego z tytułu III raty podatku rolnego do Izb
Rolniczych w kwocie 3220,70zł.
11. Sporządzono sprawozdania z realizacji dochodów podatków i opłat lokalnych za III
kwartał 2012r..
12. Przygotowano projekty uchwał: w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
i sposobu jej poboru, w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie
zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
a także przygotowano informację i wyliczenia w tym zakresie.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1. 30 września br. Krystyna Wenelska, artystka z Żelisławia, została laureatką
tegorocznego Wojewódzkiego Przeglądu Twórców Nieprofesjonalnych w kategorii
„Rzeźba”. Uroczysty wernisaż odbył się w Wałeckim Centrum Kultury.
2. Gmina Czaplinek od kilku miesięcy współpracuje z księdzem Markiem Kowalewskim
- inicjatorem powstania Hospicjum Domowego im. Świętego Franciszka z Asyżu
w Szczecinku. W wyniku tej współpracy w dniu 13 października br. podczas Festynu
Jesiennego pn. „Ziemniaki pod każdą postacią” odbyła się pieniężna zbiórka
publiczna, której dochód został przeznaczony na budowę Hospicjum. Udało się
uzbierać 1.171,45 zł.
3. Zakończył się sezon kolarski dla pana Jana Dymeckiego, który uczestnicząc
w wyścigach kolarskich promował naszą gminę. W minionym sezonie w swojej
kategorii M-6 zajmował czołowe miejsca, między innymi wywalczył tytuł Mistrza
Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB, w Kielcach wywalczył tytuł
wicemistrza Polski.
4. Karolina Karolewicz zajęła I miejsce w kategorii Quad klasa żeńska podczas XII/XII
Rundy Indywidualnych Mistrzostw o Puchar Morza Bałtyckiego Moto Cross Country,
które odbyły się w dniach 6-7 października 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim.
Karolina będzie startowała w zawodach, które odbędą się w dniach 20-21
października br. w Czaplinku.
5. W dniach 20-21 października br. odbyły się zawody Moto Cross Country. Była to
kolejna Runda Mistrzostw o Puchar Bałtyku.

7

W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Mistrz
Turystyki, Gastronomii i Rozrywki”, badającego jakość usług w zakresie turystyki
i wypoczynku. Jury poddało ocenie miejscowości pod względem atrakcji,
zakwaterowania, gastronomii. Czaplinek zdobył Srebrny Kompas 2012 w kategorii
„Turystyka w mieście". Z naszego miasta, oprócz kategorii „Turystyka w mieście”,
wyróżniono aż 6 laureatów:
a) CHAMPIONEM 2012 w kategorii „Szkoły językowe i warsztaty edukacyjne”
zostało Centrum Edukacji Muzycznej i Językowej „ROKO”.
b) SREBRNY KOMPAS 2012 otrzymało Czaplineckie Bractwo Żeglarskie
w kategorii „Kluby żeglarskie, surfingowe i kajakowe”.
c) BRĄZOWY KOMPAS 2012 w kategorii „Przewoźnicy” otrzymała firma
TRANSBUD – Stanisław Woroń oraz w kategorii „Restauracje” - PAŁAC
W SIEMCZYNIE.
d) NAGRODĘ SEZONU w kategorii „Agroturystyka” zdobyło Gospodarstwo
Agroturystyczne CHATA TONIEGO. Natomiast WYRÓŻNIENIE ROKU
w kategorii „Wypoczynek w siodle” powędrowało do Ośrodka Jeździeckiego
HIPOAS. Organizatorem konkursu jest WYDAWNICTWO REGIONY,
właściciel portalu turystycznego www.turystycznyszlak.pl.
2. Gmina Czaplinek przystąpiła do konkursu o certyfikat „Zachodniopomorska Wieś
Turystyczna” 2012. Głównym organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej. Celem konkursu jest m.in. kształtowanie wizerunku turystyki wiejskiej,
wyłonienie najbardziej interesującej pod względem turystyki wsi w województwie
zachodniopomorskim, a także zainteresowanie i zachęcenie do wypoczynku na wsi
zarówno gości krajowych, jak i zagranicznych. Gmina zgłosiła 3 sołectwa:
Siemczyno, Stare Drawsko oraz Sikory.
3. Gmina Czaplinek zgasiła się do konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju
w kategorii innowacyjna gmina.
Gmina będzie oceniana za pomocą kryteriów:
a) zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie
gminy;
b) liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy;
c) zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców gminy;
d) nowe inwestycje zewnętrzne i usprawnienia we współpracy z inwestorami
zewnętrznymi;
e) podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów w zakresie ochrony
środowiska - zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na
terenie gminy;
f) podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów wspierających lokalną
przedsiębiorczość;
g) projekty finansujące inicjatywy obywatelskie i/lub organizacje pozarządowe;
h) stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym
w stosunku do liczby mieszkańców.
4. 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
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zadanie wpłynęło 7 ofert, żadna z ofert nie spełniła wymogów zawartych w SIWZ.
Ogłoszenie kolejnego przetargu nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 28 września br. Na zadanie wpłynęło 5
ofert. Najniższa oferta przewyższa wartość środków zarezerwowanych na to zadanie
w budżecie Gminy Czaplinek. W związku z powyższym Gmina Czaplinek wystąpiła
z pismem do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o możliwość przedłużenia terminu
zakończenia zadania na dzień 31 maja 2013. Konieczność przeprowadzenia kolejnego
przetargu nieograniczonego skutkuje tym, iż na wykonanie zadań przewidzianych
w projekcie pozostanie zbyt mało czasu. Ponadto w okresie październik-grudzień
mogą wystąpić niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą uniemożliwić
prawidłowe i terminowe wykonanie zadania. Nieuzasadnionym wydaje się również
budowanie placów zabaw przed samym okresem zimowym, ponieważ w tym czasie
dzieci i młodzież nie będą z niego korzystać.
5. 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.
6. Zakończyła się
realizacja projektu „ Organizacja koncertów plenerowych
z Filharmonią Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”. Projekt polegał
na organizacji koncertów muzyki klasycznej w 6 miejscowościach wiejskich Gminy
Czaplinek, tj. Machlinach, Sikorach, Rzepowie, Starym Drawsku, Broczynie. W dniu
7 października br. odbył się koncert w Siemczynie. Projekt został zakończony
i rozliczony.
7. Ponownie ogłoszono
przetarg 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 informacyjnokomunikacyjnych oraz budżetu Gminy Czaplinek. Pierwszy przetarg nie został
rozstrzygnięty z powodu braku ofert.
8. Ogłoszono drugi 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. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu
niespełnienia przez oferentów wymagań stawianych w postępowaniu przetargowym.
9. We współpracy z sołtysami oraz opiekunami świetlic wiejskich opracowywane
są wnioski o dofinansowanie programu „Pożyteczne ferie 2013”. Głównym celem
opracowywanych projektów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości
spędzenia czasu wolnego w czasie ferii zimowych w sposób bezpieczny, ciekawy oraz
pożyteczny dla danej miejscowości.
10. Rozliczono również projekt „IV Spinningowy Turniej Trzech Miast, Ogólnopolskie
Zawody Wędkarskie- IV Festiwal Wędkarski”, który był współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
11. Złożono również uzupełnienia do projektu pn. „Budowa Zielonej Siłowni nad
jeziorem Drawsko w Czaplinku”. Realizacja projektu planowana jest na wiosnę 2013
roku.
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12. Rozliczono projekt Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Sołeckiej w Siemczynie
pod nazwą „Utworzenie ścieżki spacerowej Nordic Walking w Siemczynie” w ramach
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”. Projekt był
realizowany od maja do końca września 2012 r.
13. Przygotowano wniosek o dofinansowanie zatrudnienia animatora sportu na Białym
Orliku. Z programu można uzyskać dofinansowanie w okresie od 5 listopada do 21
grudnia 2012 r.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. 26 października odbędzie się spotkanie odnośnie opracowanego projektu Programu
Współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Projekt Programu będzie zawierał
m.in. główne i szczegółowe cele współpracy, zasady, sfery, obszary i nazwy zadań
obejmujących współpracę.
W zakresie współpracy zagranicznej:
2. W dniach 28-29 września br. w Czaplinku przebywała delegacja z niemieckiego
miasta partnerskiego Marlow. Wśród członków delegacji byli członkowie
Niemieckiego Czerwonego Krzyża, którzy zaproponowali współpracę z MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz „Carits” Parafialnej
w Czaplinku w zakresie pomocy rzeczowej dla potrzebujących mieszkańców
z terenu naszej Gminy.
3. W dniach 2-4 listopada br. odbędzie się Wystawa Gołębi, w której będzie
uczestniczyło 7 wystawców z niemieckiego miasta partnerskiego Marlow.
4. Planowana jest wizyta Burmistrza Czaplinka w Marlow, której celem jest ustalenie
możliwości wspólnego aplikowania o środki pomocowe z programu INTERREG na
realizację wspólnych projektów w zakresie budowy i oznakowania tras rowerowych.
W spotkaniu weźmie udział również Dyrektor Euroregionu Pomerania po stronie
niemieckiej pan Peter Heise.
W zakresie zdrowia:
1. Od 20 września br. były prowadzone bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla
mieszkańców w wieku powyżej 60 roku życia. Szczepienie wykonywane są przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK II” przy ulicy Wałeckiej 54A.
Ze szczepień skorzystało 230 osób.
2. 17 października 2012 r. w Szczecinie, w ramach kampanii „ Prosta na lata” odbyła się
debata zdrowotna pt. „ Walka z nowotworem prostaty w województwie
zachodniopomorskim”. Debata została zorganizowana przez Fundację „Wygrajmy
zdrowie” pod honorowym patronatem Anny Mieczkowskiej- członka Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Celem debaty było znalezienie najlepszych rozwiązań pozwalających na realna walkę
z nowotworem prostaty w województwie zachodniopomorskim oraz podkreślenie
wiodącej roli profilaktyki oraz edukacji społeczeństwa w zakresie onkologii. Gmina
Czaplinek planuje przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród mężczyzn w wieku
50+ w ramach Programu Promocji Zdrowia na rok 2013.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 21 września br Zastępca Burmistrza uczestniczył w Finale Rajdu
Zadaniowego organizowanego prze Nadleśnictwo Czaplinek oraz w Dożynkach
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organizowanych przez Agri Plus Spółka z o.o. w Poznaniu, które odbyły się w Pałacu
w Siemczynie.
2. W dniu 22 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w XII Regionalnych
Targach Gospodarczych w Białogardzie oraz Pikniku Rodzinnym w Byszkowie.
3. W dniu 29 września br. uczestniczyłem w uroczystym nadaniu Sztandaru dla
1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, natomiast Zastępca Burmistrza
uczestniczył w II Regatach Długodystansowych na jeziorze Jamno w Koszalinie.
4. W dniu 30 września br. uczestniczyłem w Wojewódzkim Przeglądzie Twórców
Nieprofesjonalnych w kategorii „Rzeźba”, którego laureatka została Pani Krystyna
Wenelska.
5. W dniu 1 października br. uczestniczyłem w spotkaniu Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
6. W dniu 3 października br. uczestniczyłem w akcji organizowanej przez Nadleśnictwo
Czaplinek pn. „Grzybobranie”
7. W dniu 8 października br. uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesami Ogrodów
działkowych „Mickiewicza” oraz „Wisienka”.
8. W dniu 9 października br. uczestniczyłem w Inauguracji Roku Akademickiego
w Państwowej Wyższej Szkole w Wałczu.
9. W dniu 10 października br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. Systemu gospodarki
odpadami oraz opracowaniu programów, prowadzeniu kampanii edukacyjnej
i informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju.
10. W dniu 12 października br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Obchodach
Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego w Szczecinie.
11. W dniu 15 października br. uczestniczyłem w otwarciu Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego dla dziewcząt w Czaplinku.
12. W dniu 17 października br. uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –
wyborczym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czaplinka.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 72 interesantów.

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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