INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 11 stycznia 2013 r. do 22 lutego 2013 r.
W okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej wydałem 14 zarządzeń:
1. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej dla
Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Ametys” dz nr 10/29,
2. zmieniające Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Czaplinka z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Czaplinka.
3. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom.
4. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie przez szkoły wyższe iż
zakłady kształcenia w jednostce oświatowej Gminy Czaplinek w 2013 roku.
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 2 działki
– ogród przydomowy, 2 działki – grunty rolne, 1 działka działalność gospodarcza ).
6. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości –dla Ludowego Klubu Sportowego
„LECH” Czaplinek zabudowaną nieruchomość oznaczoną dz. nr 17/12 wraz
z budynkiem administracyjno socjalnym,
7. w sprawie nadzorowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
społecznie użytecznych.
8. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania
gruntu w użytkowanie wieczyste.
9. w sprawie organizowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prac
interwencyjnych i robót publicznych.
10. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/U/2012 r. Burmistrza Czaplinka z dnia
8 listopada 2012 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych
komórkowych stanowiących własność Gminy Czaplinek.
11. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
12. w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.
13. w sprawie wprowadzenia Wytycznych w zakresie procedury przechowywania
i archiwizacji dokumentów powstałych
podczas realizacji projektów
dofinansowywanych ze środków Unii Europejskich oraz innych środków
pomocowych w ramach wszystkich Osi Priorytetowych RPO na lata 2007 – 2013
realizowanych przez Urząd Miejski w Czaplinku.
14. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność
pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizacje tych zadań.
W zakresie inwestycji:
1) Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej. W dniu 06.02.2013r. podpisane zostało
porozumienie z udziałem Gminy Czaplinek i Dyrektora ZZDW w Koszalinie
dotyczące wspólnej realizacji w 2013 roku przebudowy odcinka drogi w ul. Polnej
w Czaplinku o l = 200 mb z przebudową skrzyżowania Drahimska – Polna.
Planowany zakres robót określony został na kwotę 1.000.000 zł., w tym
dofinansowanie ze strony Gminy to kwota 200.000 zł. W trakcie rozmów dotyczących
możliwości realizacji tego zadania ustalono, by planowane środki zostały w całości
zagospodarowane na to zadanie, a gdyby ustalony zakres robót nie wyczerpał limitu
środków, a będzie to możliwe do określenia po wyborze wykonawcy robót, wówczas
przewidywane jest rozszerzenie zakresu rzeczowego robót w ul. Polnej. Planowany
termin wykonania prac do 30.06.2013r. Podpisane porozumienie pozwoli zarządcy
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drogi na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy
robót. Czynności te są realizowane przez Zarządcę drogi pomimo tego, że do dzisiaj
nie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego plan
zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Wykonanie uzgodnionych robót
pozwoli na połączenie przebudowy odcinka ul. Drahimskiej od budynku Drahimska
70 do skrzyżowania z ul. Polną, przebudowę skrzyżowania Polna – Drahimska oraz
przebudowę ul. Polnej od ul. Drahimskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową.
Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej. Dokonano analizy
projektu budowlanego pod kątem aktualnych możliwości jego bardziej racjonalnego
wykorzystania przez ZGK Czaplinek. Rozważana była możliwość urządzenia
poddasza użytkowego na pow. ok. 70 m2, a tym samym i zmiany kształtu dachu,
zmiana układu funkcjonalno-użytkowego obiektu w zakresie wygospodarowania
pomieszczenia na garaż dla samochodu pogrzebowego, innego urządzenia
pomieszczeń sanitarnych oraz zagospodarowania pomieszczenia przechowywania
zwłok. Omówione zostały te zagadnienia z projektantem z uwzględnieniem skutków
jakie za sobą niosły by te zmiany. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na zmianę
projektu budowlanego jak i szacunkowego zwiększenia kosztów o ok. 40.000 zł.
ustalono, że nie będzie zmieniany projekt w tak zasadniczym kształcie, dopuszczone
zostaną natomiast takie zmiany, które są zmianami nie istotnymi do treści
zatwierdzonego projektu budowlanego, a które pozwolą na poprawę funkcjonalności
obiektu wewnątrz.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej. Przeprowadzono analizę zakresu
rzeczowego w zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości zabudowanych
zlokalizowanych w ul. Dworcowej. Przygotowano zaproszenie do składania ofert na
wykonanie projektu budowlanego branży sanitarnej wysyłając je do pracowni
projektowych świadczących już takie usługi na rzecz Gminy przy realizacji
podobnych zadań. Na zaproszenie odpowiedziały 3 pracownie projektowe,
a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „EKO-INSTAL” z Gorzowa Wlkp. za
kwotę 10.086 zł. brutto. Termin wykonania projektu ustalony został do 31.07.2013r.
Po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina
przystąpi do realizacji zadania wodociągowego.
Przekazano dla Zarządu Dróg Powiatowych decyzję organów Gminy Czaplinek
w sprawie zaplanowanych do realizacji w budżecie 2013 roku zadań na drogach
powiatowych na terenie naszej gminy. Dotyczy to:
 budowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Prosinko,
 przebudowy drogi powiatowej Wrześnica – Żelisławie,
 wykonania projektu budowlanego przebudowy ul. Jeziornej.
Omówiono z Dyrektorem ZDP w Drawsku Pom. sposób prowadzenia tych zadań
z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań, które towarzyszą procesom
inwestycyjnym. Propozycja Gminy idzie w kierunku szybkiego wdrożenia tych zadań
do realizacji, by zadania o charakterze wykonawczym mogły być zrealizowane do
30.06.2013 r.
Świadczenie usługi Inspektora nadzoru. Przygotowano zaproszenie do złożenia
oferty na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami
inwestycyjnymi oraz robotami remontowymi ogólnobudowlanymi realizowanymi na
terenie gminy Czaplinek, noworozpoczynanymi w roku 2013. Oszacowana wartość
zamówienia na podstawie planowanych w budżecie zadań inwestycyjnych to kwota
poniżej 14.000 euro. Zaproszenie wysłano do trzech profesjonalnych firm
świadczących takie usługi, z terenu Szczecinka, Koszalina i Szczecina. Termin
zbierania ofert upłynął 20.02.2013r.
Wycinka i pielęgnacja drzew. W miesiącu lutym i marcu br. będą wykonywane
prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew zgodnie z zatwierdzonym planem
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wycinki i pielęgnacji na rok 2013 w m. Niwka, Żelisławie, Broczyno, Prosinko
i Kamienna Góra oraz na terenie miasta przy ulicy Poznańskiej, Dworcowej,
Studziennej, Jagiellońskiej, Słonecznej, Jeziornej, Wałeckiej, Kościuszki, Jesionowej
i na terenie szkoły przy ul. Wałeckiej. Wszystkie prace będą wykonane przez firmę
„BOCZULAK” Zakład Usługowy Barbara Boczulak, Nielep 47/6, 78 – 331 Rąbino.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) W dniu 11.01.2013. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia działek:
 nr 29/9 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 05 w Czaplinku za
kwotę 51.196,00 zł netto
 nr 29/5 o pow. 0,0893 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 05 w Czaplinku za
kwotę 33.959,00 zł netto
 nr 11/1 o pow. 0,0464 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 05 w Czaplinku za
kwotę 3.600,00 zł netto
2) W dniu 12.02.2013. został podpisany akt notarialny dotyczący:
 zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 1/4 za kwotę po bonifikacie
3.403,00 zł
 zbycia udziału do ¼ w działce 11, położonej w obrębie ewidencyjnym Żelisławie za
kwotę 24.089,00 zł netto
3) W dniu 20.02.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia lokalu
mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 1/3 za kwotę po bonifikacie 3.892,65 zł,
4) W dniu 12.02.2013 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/28 o pow. 0,4892 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kamiennej 2, obr 03. KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 177.629,00 zł
netto. Działka nie została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 29/3 o pow. 0,1318 ha, położonej przy ul. Tartacznej 10
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7. Cena wywoławcza 47.633,00 zł
netto. Działka została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 29/6 o pow. 0,0844 ha, położonej przy ul. Tartacznej 18
w Czaplinku, obr 05 KW KO1D/00018586/7 Cena wywoławcza 31.945,00 zł
netto. Działka została sprzedana.
 oznaczonej nr działki 129 o pow. 0,0490 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Stare Drawsko, zabudowanej budynkiem letniskowym o pow. 11,75 m2. KW
KO1D/00036270/1.Cena wywoławcza
12.200,00 zł netto. Działka została
sprzedana.
 oznaczonej nr działki 149/4 o pow. 0,3028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kołomąt, KW KO1D/00036141/8 Cena wywoławcza 12.561,00 zł netto. Działka
nie została sprzedana.
5) W dniu 12.02.2013 r. odbył się ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem działki 427/1 o powierzchni 0,0119 ha, położonej
w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Nieruchomość wpisana jest do Księgi
Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim nr KW
KO1D/00018173/9. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości
przyległych do działki nr 427/1 z uwagi na brak możliwości samodzielnego
zagospodarowania nieruchomości. Cena wywoławcza: 6.500,00 zł netto. Działka
została sprzedana.
6) Na dzień 12.03.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 348/3 o pow. 0,1399 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Jarzębinowej 11, obr 02. KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 52 574,00
zł. netto.
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 oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW KO1D/00031455/7
i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisanej do KW KO1D/00005596/6, położone
przy ul. Generała Józefa Bema 5 Czaplinku obr 03. Łączna powierzchnia
nieruchomości 0,1225 ha. Cena wywoławcza 36 700,00 zł netto.
 oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Różanej 7, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 60 400,00 zł netto.
 oznaczonej nr działki 79/7 o pow. 0,1145 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 24 984,00 zł netto.
 oznaczonej nr działki 79/8 o pow. 0,1283 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 27 995,00 zł netto.
7) Wydano:
a) 3 decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla działki:
 nr 61, położonej w obrębie ewidencyjnym Trzciniec,
 nr 334/6, obręb Siemczyno oraz dz. nr 146W, obręb ewidencyjny Stare
Drawsko,
 nr 108, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory.
b) 3 ostateczne decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic
działek:
 nr 53/2 i 54/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
 nr 10, położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno,
 nr 4/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Łazice.
c) 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek:
 nr 49/3, obręb ewidencyjny Czarne Wielkie (przebudowa stacji uzdatniania
wody o wydajności Qmaxh=30m³/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
 nr 4, 91/2, 119, 125, 126/2, 150/2, 254, 255/2, 256, 257, 258, 259, 260/2,
260/3, 262/1, 262/3, 262/4, 263, 264/2, 264/3, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2,
268, 272, 273, 275 obręb ewidencyjny Rzepowo, na dz. 150/1 i 151, obręb
Głęboczek oraz na dz. nr 66/5, 66/6, 67, 68/2, 70/1, 71/2, 71/3, 129, 135, 137,
159/8, 159/9, obręb Piaseczno (budowa sieci wodociągowej).
 nr 236, 5, 102/1, 201/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/7, 7/5, 123, 9, obręb ewidencyjny
Pławno (budowa linii kablowej 0,4 kV, zabudowa złącz kablowo pomiarowych wolnostojących, budowa wewnętrznych linii zasilających (wlz)
i demontażu istniejącej linii napowietrznej).
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1) Wydano:
 10 zaświadczeń z mpzp oraz studium ,
 5 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) Po uwzględnieniu uwagi złożonej przez p. Wawrzyńczaka do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu położonego przy ul. Leśników
"Wabimarket", uzyskano ponowne uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego. W związku z powyższym projekt planu został PONOWNIE wyłożony do
publicznego wglądu w dniach 21 luty 2013 r. – 14 marca 2013 r. W okresie wyłożenia
w dniu 5 marca 2013 r. o godz. 11.00 odbędzie się debata publiczna. Uwagi do
projektu planu można składać w terminie do 28 marca 2013 r.
3) W dniu 19 lutego 2013 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę:
 części działki nr 24/12 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 02;
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części działki nr 59/4 o powierzchni 0,0534 ha, położonej przy ul. Polnej
w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 02;
W wyniku przetargu wylicytowano stawki rocznego czynszu:
 dla działki 24/12 – 70,00 zł.
 dla działki 59/4 – 154,00 zł.
4) Przygotowane zostało 19 umów w tym:
 6 na najem sal wiejskich,
 1 na dzierżawę terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej,
 12 na dzierżawę gruntów rolnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Dnia 7 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Burmistrza
Czaplinka na którym komisja dokonała weryfikacji wniosków o przydział lokalu
złożonych przez rodziny zainteresowane otrzymaniem lokalu.
2. Zaktualizowano listy osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu
socjalnego oraz lokalu komunalnego, odwołania od w/w list można składać w terminie
do 15 marca br.. Z listami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku,
oraz na stronie internetowej www.czaplinek.pl
W zakresie rolnictwa, leśnictwa
1) Rozpatrzono 17 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2) Wydano 3 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3) Przygotowano projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
4) Zorganizowano spotkanie z sołtysami. Podczas którego omówiono m.in. nt. zmiany
zarządzenia dotyczącego wynajmu sal i świetlic wiejskich. Zapoznano sołtysów
z projektami uchwał dot. funduszu sołeckiego i diet dla sołtysów. Poinformowano
o wysokości środków sołeckich i warunkach ich realizacji. Sołtysi otrzymali nakazy
podatkowe na 2013 r. oraz deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze gminy Czaplinek z prośbą o dostarczenie ich mieszkańcom swoich sołectw.
Kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. zapoznał
sołtysów z tematem sprawowania nadzoru przy wykonywaniu nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne przez osoby skazane. W spotkaniu
uczestniczyli radni powiatowi oraz przewodniczący komisji rolnictwa i spraw
wiejskich Rady Miejskiej w Czaplinku.
W zakresie oświaty:
1) Dokonano rozliczenia dotacji, które Gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego w
2012r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty, w tym:
 sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień
nauczyciela mianowanego. Otrzymano dotację w wysokości 532,00 zł.
Na sfinansowanie prac komisji (wynagrodzenie i zwrot kosztów przejazdu ekspertów
z listy Ministra Edukacji Narodowej) wykorzystano dotację oraz środki własne
w kwocie 836,45 zł. W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 2 ekspertów
zatrudnionych w tym samym typie szkoły co nauczyciel przystępujący do egzaminu,
z tego co najmniej 1 ekspert naucza tego przedmiotu, co nauczyciel zdający. W 2012
roku do egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego przystąpiło
6 nauczycieli z jednostek oświatowych Gminy,
 realizacja zadania stypendia i zasiłki szkolne. Otrzymano dotację w wysokości
307.598,43 zł, wykorzystano – 205.850,58 zł., do zwrotu – 101.747,85 zł (zwrócono
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31 stycznia 2013). Stypendium przyznano łącznie 592 uczniom w roku szkolnym
2011/2012 oraz 2012/2013,
 realizacja zadania: cyfrowa szkoła. Otrzymano i wykorzystano całą dotację w kwocie
182.000,00 zł, wykorzystano wkład własny w kwocie 68.000,00. Wsparcie finansowe
dotyczy Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
 realizacja zadania wyprawka szkolna. Otrzymano dotację w kwocie 63.908,00 zł,
wykorzystano 28.714,81, oddano 31 stycznia 2013 roku kwotę 35.193,19 zł.
Z wyprawki skorzystało 121 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej.
2) Zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, po
zakończeniu semestru, dyrektorzy szkół gminnych przyznają uczniom stypendium za
wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe. Stypendium nie udziela się
uczniom klas I-III szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2012/2013 wysokość
stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe została zróżnicowana
w zależności od osiągnięć ucznia (średnia ocen za semestr i ocena za zachowanie)
i wynosiła od 100,00 do 150,00 złotych za wyniki w nauce oraz od 100,00 do 180,00
złotych za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który uzyskał średnią ocen powyżej 5,00
oraz brał udział w zawodach na szczeblu powiatowym (uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Broczynie), wojewódzkim (uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Czaplinku) oraz na szczeblu wojewódzkim i krajowym (uczniowie Gimnazjum).
W szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe za pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013 otrzymało
łącznie 61 uczniów, z tego:
 - Gimnazjum w Czaplinku – 18 uczniów,
 Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1 uczeń,
 Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 42 uczniów.
3) Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Czaplinku informuje, że od 1 do 31 marca br.
trwają zapisy do przedszkola dzieci:
 sześcioletnich i pięcioletnich do oddziałów na 5 i 9 godzin dziennie. Dzieci pięcioi sześcioletnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 trzyletnich i czteroletnich do oddziałów na 9 godzin dziennie,
 które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy - w uzasadnionych przypadkach.
Karty dla dzieci należy pobrać, wypełnić i złożyć w kancelarii Przedszkola Publicznego
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 (dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem tel. 94 375 51 03) oraz w Oddziałach Przedszkolnych w Broczynie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 (dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem tel. 94 375 87 17).
Dyrekcje: Szkoły Podstawowej w Broczynie i w Czaplinku informują, że trwają zapisy
dzieci do klas pierwszych. Do dnia 15 kwietnia br. sekretariaty szkół oczekują na
rodziców przyszłych „pierwszoklasistów” celem zapisania swoich pociech do szkoły.
Dnia 4 marca br. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czaplinku organizuje dzień otwartej
szkoły celem pokazania szkoły i rozwiania wszelkich wątpliwości w związku z posłaniem
dzieci do szkoły szczególnie sześciolatków.
W zakresie podatków:
1) Wydano 28 zaświadczeń, w tym 17 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 11 o nie zaleganiu w podatkach.
2) Sporządzono 101 tytułów wykonawczych z zakresu podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego na łączna kwotę 27 784,00zł.
3) Dokonano zamknięcia roku podatkowego 2012r.
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4) Sporządzono sprawozdania: z realizacji dochodów podatków i opłat lokalnych za IV
kwartał 2012r.; zaległości przedsiębiorców na koniec 2012r.; o udzielonej pomocy
publicznej.
5) Przyjęto deklarację na podatek od nieruchomości, rolny i leśny składane przez osoby
prawne oraz dokonano weryfikacji danych w nich zawartych,.
6) Wydano postanowienie o zajęciu stanowiska Burmistrza Czaplinka w zakresie
umorzenia podatku od spadków i darowizn.
7) Wydano zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
8) Rozliczono inkasentów opłaty targowej za miesiąc styczeń 2013r..
9) Sporządzono i przesłano do RIO informację o nie udzielonej pomocy publiczne
w rolnictwie i rybołustwie za miesiąc styczeń 2013r.,
10) Sporządzono 9 tytułów z zakresu mandatów karnych na łączną kwotę 750,00zł.
11) Dokonano wymiaru zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego na 2013r. i rozesłano decyzje do podatników.
12) Przyjęto deklarację na środki transportu i dokonano ich weryfikacji.
13) Obecnie przyjmowane są wnioski na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
14) Wysłano 1 upomnienie na kwotę 6.142,00zł.
15) W księgach wieczystych ujawniony został wpis hipoteki w kwocie 8 791,20zł
zabezpieczający zobowiązania wobec Gminy Czaplinek.
W zakresie turystyki, sportu i kultury:
1) W dniu 19 stycznia br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego po raz siódmy
odbył się Koncert Noworoczny. Podczas tegorocznego koncertu wystąpił chór
Akademii Morskiej ze Szczecina pod dyrygenturą Sylwii Fabiańczyk-Makuch.
Po występie w świetlicy wiejskiej w Siemczynie dla najstarszych mieszkańców gminy
odbył się Bal. Podczas imprezy wystąpiły dzieci z Siemczyna oraz zespół Klif pod
przewodnictwem Zdzisławy Harańczyk. Zabawę taneczną poprowadziła Czaplinecka
Kapela Podwórkowa Tara.
2) W dniu 12 lutego br. odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z władzami lokalnymi
i instytucjami związanymi z ochroną przyrody w obrębie Drawskiego Parku
Krajobrazowego.
3) Z inicjatywy sołtysa Siemczyna Michała Olejniczaka został zorganizowany Turniej
Tenisa o puchar Burmistrza Czaplinka. W turniej wzięła udział młodzież z dwóch
sołectw: Siemczyna i Rzepowa. Finał turnieju odbył się sali wiejskiej w Siemczynie,
w dniu 7 lutego br.
4) W lutym br. została podpisana umowa z Janem Dymeckim na promocję Gminy
Czaplinek podczas uczestnictwa w zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej. Na
stroju sportowym kolarza będzie zamieszczone logo promocyjne Gminy Czaplinek.
Pan Dymecki będzie również rozpowszechniał wśród uczestników wyścigów
kolarskich materiały promocyjne z naszej gminy oraz zamieszczone będą na portalach
branżowych i w prasie informacji o udziale reprezentanta Czaplinka w zawodach oraz
o osiągniętych wynikach. Wizerunek pana Dymeckiego zostanie wykorzystany
poprzez zamieszczony zdjęć promujących kolarstwo na 3 bilbordach należących do
Gminy Czaplinek.
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 14 lutego 2013 r. ogłoszono
przetarg nieograniczony na
Budowę i modernizację placów zabaw
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie,
Kluczewo, Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno. Termin
składania ofert 27 lutego 2013 r. godz. 12.00
Złożono wyjaśnienia do wniosku o płatność dotyczącego
I etapu projektu
współfinansowanego ze środków PROW –
„Reaktywacja zespołu ludowego
Jarzębiny z Broczyna”,
Nadal trwa realizacja projektu „Cyfrowa szkoła”. Realizacja projektu potrwa do końca
czerwca br.
Trwa rozliczanie projektów w ramach programu Pożyteczne Ferie 2013 (Rzepowo,
Siemczyno, Machliny, Ostroróg),
W trakcie przygotowania jest wniosek o dofinansowanie wymiany młodzieży
pomiędzy czaplineckim Gimnazjum a szkołą w Grimmen. W tym roku 20 osobowa
grupa młodzieży z gimnazjum wyjedzie na wymianę do Grimmen,
Złożono kolejne wyjaśnienia do wniosku po płatność dotyczącego realizacji projektu „
Budowa pomostu drewnianego w Kluczewie”,
Odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dotycząca realizacji
i rozliczenia projektu „ Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią
Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”,
We współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotowano oferty do otwartego
konkursu ofert ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
Oferty dotyczyły dofinansowania zadań z zakresu kultury fizycznej, organizacji
imprez kulturalnych promujących powiat drawski oraz organizacji czasu osobom
starszym,
Gmina Czaplinek zadeklarowała udział w projekcie, którego liderem jest Starostwo
Powiatowe
w
Drawsku
Pomorskim.
Projekt
dotyczy
udostępnienia
szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W zakresie współpracy zagranicznej:
1) Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie udziału czaplineckich
piłkarzy w wieku 11-12 lat w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców
w Marlow, w dniach 21-23 czerwca 2013 r. Wniosek zostanie złożony do Programu
Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
2) Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie projektu, którego celem jest
nawiązanie kontaktów partnerskich zespołu Marianki z Grupą Folklorystyczną
z Marlow oraz udział w obchodach jubileuszu tego zespołu w Marlow, w czerwcu
2013 r.
3) W dniach 28 lutego- 1 marca 2013 r. przebywała 3-osobowa delegacja z niemieckiego
miasta partnerskiego Marlow. W ramach spotkania odbyto warsztaty robocze
w sprawie wspólnego aplikowania o środki w ramach programu INTERREG V A na
budowę ścieżek rowerowych w zaprzyjaźnionych miastach. Gmina Czaplinek
w ramach projektu zamierza zgłosić budowę ciągu pieszo- rowerowego na nabrzeżu
drawskim od ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej- długość odcinka
1, 9 km. Partnerzy projektu pracują nad przygotowaniem opisu projektu oraz zakresu
rzeczowego, który następnie zostanie przedstawiony w Biurze Euroregionu
„Pomerania” w Löcknitz, w Niemczech. Delegacja z Marlow przywiozła również
pomoc rzeczową dla naszych mieszkańców, która zostanie rozdysponowana przez
pracowników MGOPS. Zbiórką darów zajmuje się Stowarzyszenie Niemiecki
Czerwony Krzyż, który już po raz drugi zorganizował akcję na rzecz naszych
mieszkańców
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) W zakresie doradztwa dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „ABC dla
NGO” finansowanego z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W ramach
uczestnictwa w projekcie od stycznia br. rozpoczął się cykl bezpłatny szkoleń dla
lokalnych stowarzyszeń na temat planowania strategicznego, promocji, marketingu,
otoczenia prawnego NGO, pozyskiwania nowych członków, zasad Współpracy
z wolontariuszami, pozyskiwania środków z dostępnych programów pomocowych na
działalność NGO dla członków, wolontariuszy i pracowników NGO oraz w zakresie
powoływania i rejestracji NGO (wybór formy prawnej NGO, procedura powoływania
fundacji, przeprowadzenie zebrania założycielskiego stowarzyszenia, tworzenia
statutu NGO, rejestracja NGO) – dla osób fizycznych. Szkolenia potrwają
do 15 kwietnia br.
2) W dniach 21-22 lutego 2013 r. w ramach uczestnictwa w projekcie "Partycypacja –
nowa jakość w demokracji lokalnej" odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu
zasad modelowania i wzmacniania współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi. W szkoleniu wziął udział zespół roboczy, który
w okresie marzec-wrzesień 2013 pracował nad projektem uchwały w sprawie zasad
przygotowania, wyboru i oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Czaplinek.
3) Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarte konkursy ofert w sprawie realizacji zadań
publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2013 roku
przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Termin
składania ofert 13 marca 2013 r.
W zakresie ochrona zdrowia:
1) Z inicjatywy Burmistrza Czaplinka, Gmina Czaplinek wzięła udział w marszu nordic
walking „Zauważ Mnie 2013 „ marsz (p)o zdrowie”. Akcja ta jest częścią
tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorych na Padaczkę, i polegał na
organizacji marszu nordic walking, który 1 lutego wystartował z Wrocławia,
a zakończył się w Koszalinie 14 lutego br. Organizatorzy akcji w ten sposób chcieli
zwrócić uwagę na potrzeby osób dotkniętych epilepsją, którzy bardzo potrzebują
zrozumienia i akceptacji społecznej. W poniedziałek 11 lutego br. dziewięcioosobowa
grupa uczestników z Czaplinka udała się do Wałcza, aby stamtąd przemaszerować do
Czaplinka. Od granic miasta aż do Rynku do uczestników marszu dołączyli
mieszkańcy Czaplinka, którzy aktywnie włączyli się w marsz. Kolejnego dnia o godz.
7.30
rano uczestnicy marszu, w tym 3 mieszkańców Czaplinka udali się
w dalszą trasę, do Połczyna Zdroju. Marsz 14 lutego dotarł do Koszalina- mety
marszu,
2) W ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013 , na miesiąc
marzec zaplanowano przeprowadzenie badań poziomu PSA (prostaty) u mężczyzn.
Badania będą wykonywane przez laboratorium w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 54A.
Szczegółowe informacje o przebiegu akcji znajdują się na stronie internetowej
Czaplinka oraz na plakatach informacyjnych,
3) W marcu br. planowane są kolejne badania mammograficzne dla kobiet.
4) Gmina rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie do Programu Wyrównywania
Różnic Pomiędzy Regionami, współfinansowanego ze środków PFRON na
likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 15 stycznia br. uczestniczyłem w spotkaniu – panelu technicznym,
poświęconym tematowi „Zagospodarowanie odpadów w regionie Szczecineckim –
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propozycje rozwiązań” organizowanym przez REMONDIS Sanitech Poznań Sp.
z o.o.
2. W dniu 17 stycznia br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym. Natomiast Zastępca Burmistrza wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji
Budownictwa uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkim
w Koszalinie
3. W dniu 18 stycznia br. uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, natomiast Zastępca
Burmistrza uczestniczył w Noworocznym Spotkaniu w Mirosławcu.
4. W dniu 23 stycznia br. uczestniczyłem w uroczystościach związanych z rocznicą
katastrofy samolotu lotniczego CASA pod Mirosławcem, natomiast Zastępca
Burmistrza uczestniczył w Inauguracyjnym posiedzeniu Komisji ds. wymiany
doświadczeń samorządowych.
5. W dniu 25 stycznia br. uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy
Rybackiej w Szczecinku.
6. W dniu 31 stycznia br. uczestniczyłem w uroczystym pożegnaniu z zawodową służą
wojskową Zastępcy Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego pułkownika Mirosława Polasika.
7. W dniu 1 lutego br uczestniczyłem w roboczym spotkaniu burmistrzów, wójtów
i starostów z terenu działania LGD Partnerstwo Drawy dot. realizacji i przyszłości
PROW z udziałem Marszałka Województwa – Andrzejem Jakubowskim oraz
Prezesem Polskiej Sieci Leader – Januszem Bartczakiem.
8. W dniu 4 lutego br. uczestniczyłem w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Drawsku
Pomorskim.
9. W dniu 5 lutego br uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym,.
10. W dniu 6 lutego br. uczestniczyłem w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Starosty
Drawskiego w Kaliszu Pomorskim.
11. W dniu 9 lutego br. uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
Henrykowskiego w Siemczynie.
12. W dniu 12 lutego br uczestniczyłem w spotkaniu Społecznej Rady Zespołu Parków
Krajobrazowych w Siemczynie.
13. W dniu 15 lutego br. uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym projekt „Drawska
segregacja – segreguj razem z nami” w Drawsku Pomorskim, natomiast Zastępca
Burmistrza uczestniczył w Radzie Nadzorczej ZNM Sp z o.o. oraz w Spotkaniu
Noworocznym w Złocieńcu połączonym z Galą Lider 2012.
14. W dniu 18 lutego br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w naradzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
15. W dniu 21 lutego br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w naradzie podsumowującej
prace Policji drawskiej w 2012 r.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 82 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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