INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 23 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r.
W okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej wydałem 7 zarządzeń:
1) W sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu
współpracy Gmin Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2) W sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek na 2012 r.
3) W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza Czaplinka.
4) W sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych, stanowiących
własność Gminy Czaplinek.
5) W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
6) W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
( 6 działek pod zabudowę mieszkaniową, 4 działki brak planu, 1 działka pod
zabudowę usługową ).
7) W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2012 Burmistrza Czaplinka z dnia10 września
2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
( 1 działka pod zabudowę mieszkaniową, 4 działki pod zabudowę 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. Wniosek jest w trakcie
rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 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.
2) Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej. Zadanie zostało zakończone.
Wykonawcą
była firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska
Pomorskiego.W dniu 09.11.2012r. dokonano przeglądu przedodbiorowego
wykonanego zadania. Termin ostatecznego odbioru ustalono na dzień 16.11.2012r.
3) Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek. Zakończone zostały roboty budowlane związane z
rozbudową Gminnego Centrum Ratownictwa. Gmina Czaplinek dokonała odbioru
wykonanych prac. W dniu 09.11.2012r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom., kończącym tym

samym proces uzgodnień i opinii z tytułu zrealizowanego obiektu. W dniu 30.10.br.
dokonano odbioru samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym
koszowym. Do końca listopada nastąpi dostawa
zapory przeciwolejowej,
przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych,
namiotu ratowniczego
pneumatycznego z wyposażeniem dla zabezpieczenia długotrwałych akcji
ratowniczych oraz
wyposażenie w meble biurowe i warsztatowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia AGD.W ramach projektu wykonywany jest nowy portal
internetowy dla Centrum Ratownictwa Gminnego przez firmę „Control” Marek Zima
z Tych za kwotę 5.166,-zł. w terminie do 24.11.br. Rozliczenie całego projektu,
zgodnie z umową zawartą przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie,
upływa 31.12.2012r., Gmina Czaplinek w dniu 18.10.2012r. podpisała umowę z
Zarządem WFOŚiGW
na udzielenie
dotacji w kwocie 80.250,75 zł. z
przeznaczeniem na
samochód pożarniczy z podnośnikiem hydraulicznym
koszowym z wyposażeniem, w ramach dofinansowania zapobiegania poważnym
awariom, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich
skutków.
4) 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 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 na początku listopada br. nastąpiła 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).
5) 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 wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego na wyposażenie świetlic wiejskich objętych wnioskiem
o dofinansowanie, dokonano wyboru dostawcy wyposażenia. W dniu 08.11.2012r.
podpisano umowę z firmą Salon Meblowy „STYL” Sp. jawna
z Gorzowa
Wlkp,. na kwotę 269.511,45 zł. z terminem realizacji do 29.11.2012r. Wymienione
świetlice zostaną wyposażone w meble (biurka pod komputery, krzesła, regały, stoły,
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meble kuchenne), telewizory, zestawy komputerowe, odtwarzacze DVD, aparaty
fotograficzne cyfrowe.
6) 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 przygotowała
rozliczenie wykonanego zadania i złożyła w dniu 31.10.2012r. w NFOŚiGW, celem
przekazania przyznanej dotacji w kwocie ok. 300.000,-zł.
7) Budowa pomostu w Kluczewie. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe
na wybór wykonawcy robót, w wyniku którego wykonawcą została firma „MATBUD” Michał Piechowiak z m. Przytoczna. W dniu 09.11.2012r. została podpisana
umowa z wykonawcą na kwotę 158.670,-zł. i z terminem realizacji do 26.11.2012r.W
dniu 12.11.2012r. przekazany został dla wykonawcy plac budowy, natomiast z dniem
13.11.br. wykonawca przystąpił do wykonywania prac, rozpoczynając je od zabicia
pali drewnianych, jako podstawy pokładu pomostu. 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, 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 09.11.2012. zostały podpisane akt notarialny dotyczące
 zbycia działki nr 79/6 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg za kwotę 15.800,00 zł netto,
 zbycia działki nr 261 o pow. 0,1490 ha, położonej przy ul. Kasztanowej 9 w obrębie
ewidencyjnym 02 w Czaplinku za kwotę 33.600,00 zł netto,
 zamiany nieruchomości Gminnej oznaczonej nr 525/18 o pow. 0,1036 ha położonej
na ul. Ceglanej na zabudowaną nieruchomość prywatną oznaczoną nr działki 22/6
o pow. 0,0113 ha, położonej w miejscowości Miłkowo 16 z przeznaczeniem na
świetlice wiejską.
.
2) W dniu 13.11.2012 r. odbył się dwa przetargi
a) 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. Działka została sprzedana za kwotę 47.700,00 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. Działka nie została sprzedana
 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. Działka nie została sprzedana
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b) przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości 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 był do właścicieli nieruchomości
przyległych do działki nr 443/3 z uwagi na brak możliwości ustanowienia
zjazdu z działki na drogę krajową nr 20. Działka nie została sprzedana
3) W dniu 13.11.2012 r. zostały zawarty akt notarialny pomiędzy Gminą Czaplinek
a Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz
Gminy Czaplinek własności nieruchomości oznaczonych działkami:
 nr 106/3 o pow. 0,2300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żerdno
z przeznaczeniem wyposażenia terenu w urządzenia rekreacyjno
wypoczynkowe,
 nr 12 o pow. 1,3843 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 04 w Czaplinku
z przeznaczeniem pod ścieżkę pieszo rowerową
4) Na dzień 27.11.2012 r. ogłoszono ustny przetarg ograniczony na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 389/4 o powierzchni 0,0068
ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Nieruchomość wpisana jest
do Księgi Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim nr
KW KO1D/ 00013126/0. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości przyległych do działki nr 389/4 z uwagi na brak
możliwości samodzielnego zagospodarowania nieruchomości. Cena wywoławcza:
2.700,00 zł netto.
5) Wydano:
a) ostateczną decyzję zatwierdzającą prawny przebieg granic działki oznaczonej
nr ewidencyjnym 106, położonej w obrębie ewidencyjnym Żelisławie.
b) 3 decyzje o warunkach zabudowy:
 dla działki nr 87/20, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko,
 dla działki nr 76/21 powstałej w wyniku podziału działki nr 76/19, położonej
w obrębie ewidencyjnym Sikory,
 dla działki nr 3/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin,
c) decyzję o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 490,
położonej w obrębie ewidencyjnym Machiny.
d) decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 72, położonej
w obrębie Broczyno.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1) Wydano:
a) 10 zaświadczeń z mpzp oraz studium ,
b) 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) 2 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) 3 postanowienia zatwierdzające podział nieruchomości (działka nr 413/1 obr. 03
Czaplinek, działka nr 30/9 obr. Pławno, działka nr 2/165 obr. Kołomąt)
2) Wyłożono do publicznego wglądu dwa projekty zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko:
a) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu położonego u zbiegu ulic Poznańskiej i Pławieńskiej.
b) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek –
dla terenu leżącego przy ul. Leśników
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Projekty wyłożone są do publicznego wglądu w dniach 31 października 2012 r –
27 listopada 2012 r., dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku a także
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek w pokoju
nr 3b w godzinach pracy urzędu
Publiczna debata odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r.
 dla terenu położonego u zbiegu ulic Poznańskiej i Pławieńskiej o godz. 12.30
 dla terenu leżącego przy ul. Leśników o godz. 13.00
W przypadku obu projektów zbieranie uwag odbywa się w nieprzekraczalnym
terminie do 14 grudnia 2012 r.
3) Zawarto 8 umów w tym:
- 3 na najem sal wiejskich,
- 1 dot. dzierżawy placu przy ul. Kochanowskiego dla cyrku,
- 2 na dzierżawę gruntów rolnych,
- 2 na dzierżawę terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej,
4) Przesłano do Urzędu Wojewódzkiego w celu dokonania oceny zgodności z przepisami
prawa dokumentację prac planistycznych dotyczących podjętej w dniu 30
października 2012 r. przez Radę Miejską w Czaplinku Uchwały Nr XXII/264/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czaplinek obejmujący obszar ewidencyjny Sulibórz – „OSTOJA DRAHIMSKA”
(Wojewoda ma na dokonanie oceny 30 dni)
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) W m-cu listopadzie bieżącego roku przydzielono w drodze zamiany lokal socjalny
w miejscowości Żelisławie, decyzja podyktowana była trudną sytuacją finansową
najemcy (zadłużony lokal) w ten sposób Gmina pozyska lokal komunalny o pow.
64,36 m2. Ponadto przydzielono lokal tymczasowy położony w Czaplinku przy ul.
Moniuszki dla rodziny zamieszkującej przy ul. Polnej 17 w związku z decyzją
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim sygn. akt
NB.RD.7143-6/7/2012 nakazującej Gminie Czaplinek wyłączenie z użytkowania
budynku mieszkalnego położonego w Czaplinku przy ul. Polnej 17.
W zakresie robót publicznych:
1) W odpowiedzi na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, złożony
został wniosek na przedłużenie Prac Społecznie Użytecznych do 15.12.2012r. dla
grupy 40 osób. W obowiązującym podpisanym porozumieniu termin zakończenia
w/w prac to 30.11.2012r.
W zakresie ochrony p.poż.:
1) W celu doposażenia OSP w Czaplinku, zakupiono motopompę do przetłaczania
dużych ilości czystej wody na duże odległości.
2) W dniach 24-26. 10.2012 przeprowadzono kontrolę stanu technicznego obiektów
i sprzętu p.pożarowego stanowiącego wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy Czaplinek.
W zakresie melioracji wodnych:
przy
1) W ramach robót publicznych wykonano odwodnienie alejki spacerowej,
Jeziorze Drawsko w obrębie ul. Aptecznej.
2) Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych Ø 200 w miejscowości Czarne Małe.
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3) Wykonano konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na
o og.długości 4100mb. w miejscowościach Żerdno, Czarne Wielkie, Siemczyno,
Piaseczno, Broczyno i Czaplinek.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1) Rozpatrzono 18 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2) Wydano 4 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3) Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano szkolenie dla rolników
nt. „Zasady wypełniania rejestru działań rolnośrodowiskowych oraz ewidencji
zabiegów środkami ochrony roślin”i „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”.
Ze szkolenia skorzystało 20 osób.
W zakresie ochrony środowiska:
1) Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w tym
zakresie zobowiązują gminy do przejęcia gospodarki śmieciowej, zmianie ulegną min.
zasady odbioru i płatności za n/stałe. W związku z powyższym firma Enviro- Joanna
Filipkowska wyłoniona w drodze przetargu w celu przygotowania dokumentów do
wprowadzenia przepisów nowej ustawy i akcji edukacyjnej – przeprowadziła
w dniach 15 i 16 listopada spotkania z mieszkańcami w miejscowościach Siemczyno,
Broczyno, Sikory, Kluczewo, Czaplinek spotkania na których omówiono nowe
zasady, które obowiązywać będą od 01.07.2013r. wyświetlony został krótki film
edukacyjny, oraz rozdano ulotki dla mieszkańców gminy Czaplinek.
W zakresie oświaty:
1) Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla
uczniów. Ogółem wpłynęło 325 wniosków. Wydano 167 decyzje, z tego156 decyzji
pozytywnych. Stypendia przydzielono na okres 4 miesięcy, tj od 1 września do 31
grudnia 2012 roku. Wysokość stypendium za 4 miesiące dla jednego ucznia
uzależniona jest od sytuacji finansowej i losowej rodziny. Termin realizacji bonów
upływa 26 listopada 2012r.Ogółem stypendia wydano na kwotę ok. 99.000,00 zł.
Gmina Czaplinek otrzymała na realizację tego zadania dotację celową.
2) Dnia 29 października 2012 roku zostały przekazane dane do Rejestru Szkół
i Placówek Oświatowych (RSPO) zgodnie z ustalonym harmonogramem wdrażania
„nowego sio”. Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie
oświaty kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazania danych do bazy SIO –
dyrektorzy szkół i przedszkoli (…) składają wnioski o udzielenie upoważnienia do
dostępu do bazy danych SIO: w przypadku szkół i placówek oświatowych –
w terminie od dnia przekazania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki
oświatowej do RSPO do dnia 15 listopada 2012 roku. Stosowne upoważnienia będą
wydawane w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2012 roku zgodnie
z w/w ustawą.
W zakresie podatków:
1) Wydano 13 zaświadczeń w tym 10 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 3 o nie zaleganiu w podatkach,
2) Sporządzono 62 tytuły wykonawcze z zakresu podatków lokalnych na łączną kwotę
16 639,00zł
3) Sporządzono 5 tytuły wykonawczych na kwotę 680,00 zł z zakresu mandatów
karnych,
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4) Rozliczono inkasentów opłaty targowej za miesiąc październik 2012r.,
5) Podjęte przez Radę Miejską w Czaplinku uchwały: 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 zostały przygotowane do przesłania do RIO celem zbadania ich zgodności
z prawem podatkowym.
6) Z uwagi na ważny interes strony udzielono ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
w postaci odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej,
7) Udzielono 5 letniego zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych
na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego,
8) Sporządzono i przesłano do RIO informację o nie udzielonej pomocy publiczne
w rolnictwie i rybołustwie za miesiąc październik 2012r.,
9) Wydano decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe na złożony
wniosek o umorzenie podatku z uwagi na brak zaległości na dzień jego złożenia,
10) Opracowano projekt budżetu z zakresu podatków i opłat lokalnych na 2013r.
11) Przekazano producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
12) Obecnie trwają prace związane z inwentaryzacją mienia gminnego.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1) W ubiegłą sobotę, tj. 10 listopada, z okazji 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
w Czaplinku odbył się koncert najsłynniejszego chóru w Polsce - „Poznańskich
Słowików”. Występ miał miejsce w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
W I części koncertu chór w kameralnym składzie, zaprezentował motety Wacława
z Szamotuł, natomiast w II i III części (już w pełnym składzie) – m.in. utwory
Mikołaja Gomółki, Mikołaja Zielińskiego, Grzegorza G. Gorczyckiego, Feliksa
Nowowiejskiego,
Stefana
Stuligrosza,
Wolfganga
Amadeusa
Mozarta.
Akompaniatorem był Maciej Bolewski. Słowo o muzyce wygłosił dyrygent
"Poznańskich Słowików" Maciej Wieloch – śpiewak, uczeń i asystent prof. Stefana
Stuligrosza, długoletni dyrygent Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu. Pod jego batutą chór kontynuuje dzieło wielce zasłużonego Profesora –
twórcy „Poznańskich Słowików”. Koncert został sfinansowany przez lokalnych
przedsiębiorców, którzy chcą pozostać anonimowymi mecenasami kultury. W imieniu
organizatorów darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.
2) W dniach 24-27 października br. Gmina Czaplinek promowała się na największych
Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Na targach
tych można było zapoznać się z ofertą regionów turystycznych i ich produktami. Targi
TOUR SALON co roku gromadzą na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz publiczność - zarówno
profesjonalistów podczas dwóch pierwszych dni branżowych oraz wszystkich
zainteresowanych, którzy szukają pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu.
Gmina Czaplinek promowana była za pomocą licznych materiałów promocyjnych.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czaplinku zapraszali odwiedzających targi na
wypoczynek na nasze urokliwe tereny. Zwiedzający mogli wziąć udział w konkursie
wiedzy o Czaplinku i skosztować smakowitych czaplineckich krówek.
3) Informujemy, że Czaplinek dołączył do portalu społecznościowego Facebook.
Zważywszy, że ten portal cieszy się wielką popularnością liczymy na częste spotkania
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z Państwem w wirtualnym świecie. Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego
profilu.
4) Uczniowie czaplineckich szkół reprezentowali naszą Gminę w konkursach
krasomówczych. Pierwszy odbył się Czaplinku i był to Ogólnopolski Turniej
Krasomówczy im. J.Ch. Paska. W kategorii młodzieżowej II miejsce zajął Jakub
Bateńczuk, III miejsce zajęła Patrycja Chrzanowska. Oboje są uczniami
czaplineckiego gimnazjum. Wyróżnienie otrzymał również Łukasz Koremba, uczeń
Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku. Natomiast w Wojewódzkim Konkursie
Krasomówczym w Szczecinie w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajął Wiktor
Dworzak, II miejsce Jakub Bateńczuk, III miejsce Oliwia Sęk. Wiktor i Kuba będą
uczestniczyć w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Legnicy, który odbędzie
się w dniach 22-26 listopada br. Uczniów do konkursów przygotowywała pani Alina
Karolewicz- nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Czaplinku.
W zakresie projektów:
1) 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 28 września br. ogłoszono
po raz drugi 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 5 ofert, jednak ceny wszystkich oferentów przewyższały kwotę jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia - była to kwota
160 tys. zł. Najniższa oferta to 192,277 zł, natomiast najwyższa 249,263 zł.
2) Przygotowywany jest wniosek dla miejscowości Pławno do IX edycji konkursu
„Pożyteczne ferie”. W ramach konkursu finansowane będą najciekawsze i najlepiej
przygotowane projekty pod hasłem „Nasi wspaniali sąsiedzi” realizowane w czasie
ferii zimowych 2013. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które
zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób
pożyteczny, atrakcyjny oraz bezpieczny dla siebie i innych.
3) Gmina Czaplinek za pośrednictwem Lokalnej Organizacji Turystycznej przygotowuje
wniosek do Ministerstwa Turystyki i Sportu pn. „Przystań dla przygody –
Międzynarodowy Spływ Kajakowy rzeką Drawą”.
4) 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.
5) Rozstrzygnięto 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 informacyjno- komunikacyjnych oraz budżetu Gminy
Czaplinek. Zamówienie zostało podzielone na 4 części, na jedna z nich nie wpłynęła
oferta. Gmina zawarła umowy na realizację 3 części.
6) We współpracy z sołtysami oraz opiekunami świetlic wiejskich opracowano 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. Wnioski złożono dla sołectw: Sikory, Siemczyno,
Rzepowo, Machliny i Ostroróg.
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) 26 października br. odbyło się spotkanie odnośnie opracowania 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.
2) Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy
Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013. Konsultacje potrwają do 19 listopada 2012 r.
3) Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego rozpoczął cykl bezpłatnych szkoleń dla zachodniopomorskich
organizacji pozarządowych pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO”.
W roku 2012 w cyklu zaplanowano dwa szkolenia:
a) Realizacja zadania publicznego - jak prawidłowo przeprowadzić zadanie
publiczne, jak przygotować sprawozdanie z realizacji zadania.
b) Pozyskiwanie środków na działalność statutową organizacji.
Szkolenia odbywać się będą w Szczecinie i Koszalinie. Zgłoszenia do 16 listopada
2012 r.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1) W dniach 6-7 listopada br. Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider wraz
z pracownikami Urzędu – kierownikiem Referatu Inwestycji i Budownictwa Markiem
Młynarczykiem oraz kierownikiem Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Małgorzatą Fedorowiat-Nowacką odbył roboczą wizytę w niemieckim mieście
partnerskim Marlow. Celem wizyty było omówienie możliwości wspólnej realizacji
trzech projektów. Pierwszy projekt dotyczy wspólnego aplikowania o środki do
programu INTERREG V A, w ramach przynależności obu gmin do Euroregionu
Pomerania. 6 listopada br. Burmistrzowie obu miast odbyli spotkanie robocze
z dyrektorem Euroregionu Pomerania po stronie niemieckiej panem Peterem Heise,
podczas którego omówiono możliwości i warunki przygotowania wspólnego wniosku
w nowej perspektywie czasowej programu INTERREG tj. w latach 2014-2019. Pan
Heise pozytywnie odniósł się do przedstawionej koncepcji wspólnego projektu.
Projekt zakłada budowę w zaprzyjaźnionych miastach ścieżek rowerowych. Gmina
Czaplinek w ramach wspólnego wniosku zamierza aplikować o środki na budowę
ciągu pieszo- rowerowego o długości ok. 2 km, biegnącego wzdłuż jeziora Drawsko,
od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej przy ul. Drahimskiej. Drugi
projekt dotyczy udziału czaplineckich piłkarzy w XI Międzynawowym Turnieju Piłki
Nożnej w Marlow. Uczestnikami turnieju może być młodzież w wieku 11-12 lat
( rocznik 2000-2001). W turnieju biorą udział drużyny z Niemiec, Danii, Szwecji,
Holandii oraz Polski. Turniej odbędzie w terminie 21-23 czerwca 2013 r. Naszą
Gminę w turnieju będą reprezentowali zawodnicy LKS LECH Czaplinek. Kolejny
projekt dotyczy podjętej w tym roku współpracy na płaszczyźnie pomocy społecznej
pomiędzy kołem Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Marlow a czaplinecką Caritas
oraz Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czaplinku.
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2) W dniach 22-23 listopada br. w Czaplinku będzie przebywała 2 osobowa delegacja
z niemieckiego miasta partnerskiego Grimmen. Celem tej krótkiej wizyty jest
dostarczenie paczek dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Mieszkańcy
Grimmen od kilku lat z okazji święta Św. Marcina organizują zbiórkę darów dla
naszych mieszkańców. Dary te dystrybuowane są przez KIWANIS KLUB
w Czaplinku.
3) W dniu 13 grudnia br. Burmistrz Czaplinka wraz z 3 osobową delegacją weźmie
udział w ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Miejskiej w Bad Schwartau,
połączonej ze spotkaniem bożonarodzeniowym. Podczas tego spotkania Burmistrz
Czaplinka odbierze urządzenie do rehabilitacji dla niepełnosprawnego dziecka
z Czaplinka. Urządzenie to zostało ufundowane przez sponsora z Bad Schwartau.
W sprawach organizacyjnych:
1) W dniu 23 października br. uczestniczyłem w spotkaniu z członkami Teatru „YES”
prowadzonego przez Panią Ewę Tamulewicz.
2) W dniu 24 października br. uczestniczyłem w spotkaniu z Ryszardem Ulickim
polskim działaczem, poseł na Sejm RP, II, III i IV kadencji, natomiast Zastępca
Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem firmy Sandmeister, budującej
mieszkania socjalne p. Pawłem Duduć.
3) W dniu 26 października br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym dotyczącym między innymi przedstawienia decyzji o przyznaniu
dofinansowania projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym poprzez doposażenia sortowni odpadów” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
4) W dniu 29 października br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w obchodach 50 - lecia
Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
5) W dniu 31 października br. uczestniczyłem w jubileuszu 90 tych urodzin mieszkanki
Gminy Czaplinek Pani Stefanii Kaczmarek.
6) W dniu 2 listopada br, uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Polskiego Związku
Wędkarskiego w Czaplinku p. Dariuszem Nawrockim.
7) W dniu 8 listopada br. uczestniczyłem w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast Zastępca
Burmistrza wraz Sekretarzem Gminy uczestniczyli w zebraniu Zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Szczecinku.
8) W dniu 9 listopada br,. uczestniczyłem w spotkaniu z Komisją Europejską,
poświęconym przygotowaniu do nowego okresu programowania kierunków i założeń
dla perspektywy finansowej 2014 – 2020 w kierunku interwencji wspieranej środkami
Polityki Spójności oraz w uroczystym otwarciu Centrum Kultury im. Eugeniusza
Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim.
9) W dniu 10 listopada br. wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem uczestniczyłem
w obchodach 94 Rocznicy Odzyskanie Niepodległości na Cmentarzu Komunalnym.
10) W dniu 15 listopada br. uczestniczyłem w Zachodniopomorskim Kongresie Sportu
Powszechnego w Szczecinie.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 28 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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