INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 22 marca do 18 kwietnia 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 15 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Strażnika Straży
Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Oferty zbierano do 05 kwietnia 2013 r.
Wpłynęła 1 oferta nie spełniająca wymogów formalnych;
2. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji w Urzędzie
Miejskim w Czaplinku w składzie:
1) Zbigniew Dudor – Przewodniczący Komisji,
2) Ewa Sobczak – członek komisji,
3) Maciej Bernat – członek komisji
4) Magdalena Cieśla – członek komisji,
5) Sebastian Matułojć – członek komisji;
3. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2013 r. w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenie świetlicy środowiskowej,
ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2012
rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok;
5. w sprawie określenia regulaminów oraz opłat za korzystanie z mienia komunalnego, tj.
hali widowiskowo-sportowej oraz ośrodka sportów wodnych;
6. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (3 działki pod
grunt rolny, 3 działki pod działalność gospodarczą, budynek z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą, działka z przeznaczeniem pod ogród przydomowy – rolnicze
wykorzystanie);
7. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją
zadań Gminy Czaplinek w 2013 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz turystyki i krajoznawstwa;
8. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, tj. boiska sportowego wraz z budynkiem
administracyjno – socjalnym, dla Ludowego Klubu Sportowego „LECH” Czaplinek,
na okres od 5 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.;
9. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – Strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku
w składzie:
1) Zbigniew Dudor – Przewodniczący Komisji,
2) Ryszard Leśniewicz – członek komisji,
3) Zdzisław Łomaszewicz – członek komisji,
4) Maciej Bernat – członek komisji,
5) Małgorzata Gozdek – sekretarz komisji;

10. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste (sprzedaż 2 działek w Ostrorogu i 1 działki w Czaplinku oraz
sprzedaż lokalu dla dotychczasowego najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie
wieczyste);
11. w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmu sal i świetlic wiejskich;
12. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych stanowiących
własność Gminy Czaplinek;
13. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego
w Czaplinku;
14. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Czaplinku;
15. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
W zakresie inwestycji:
1. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.
W dniu 27.03.2013 r. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
zakończył postępowanie przetargowe i wybrał wykonawcę na przebudowę skrzyżowania
ulicy Drahimskiej z ulicą Polną w Czaplinku, w ciągu drogi nr 163.
Wykonawcą została firma „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A. za kwotę
819.467,86 zł., która była także wykonawcą zadania zrealizowanego w 2012 r. przez Gminę
Czaplinek, związanego z przebudową ul. Długiej i Drahimskiej.
Po podpisaniu umowy przez Inwestora i wykonawcę rozpoczęte zostaną prace, które potrwają
do 30.06.2013 r.
Zakres rzeczowy objęty zakończonym postępowaniem przetargowym obejmuje odcinek
o długości 200 mb, a zgodnie z ustaleniami powziętymi z udziałem ZZDW i Gminy
Czaplinek, przewidywane jest rozszerzenie zakresu rzeczowego w ul. Polnej do kwoty
1.000.000 zł., co pozwoli na wydłużenie remontowanego odcinka o kolejne kilkadziesiąt
metrów.
Planowany zakres robót do wykonania stanowi I etap zadania. Całość projektu obejmuje
odcinek 1.200 mb i kończy się na skrzyżowaniu ul. Szczecineckiej z ul. 7 KPP, obejmuje jego
przebudowę i przebudowę skrzyżowania k. Gimnazjum w Czaplinku.
Pozostały do wykonania odcinek o długości ok. 1 km planowany jest do realizacji w etapach
po roku 2013, o ile wydzielone zostaną środki na ten cel w budżecie zarządcy drogi.
W dniu 15.04.2013 r. Inwestor przy udziale Gminy Czaplinek i zainteresowanych stron
przekazał plac budowy dla Wykonawcy.
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.
W wyniku dokonanego wyboru wykonawcy prac projektowych zadanie to powierzono firmie
„EKO-INSTAL” z Gorzowa Wlkp. za kwotę 10.086 zł. Podpisana została umowa
z wykonawcą z terminem realizacji do 31.07.2013 r.
Z udziałem wykonawcy oraz przedstawiciela ZGK Czaplinek dokonano analizy stanu
formalno-prawnego, rozwiązań technicznych, inwentaryzacji zakresu rzeczowego oraz
ustalono propozycję przebiegu trasy sieci wodociągowej.
Wykonawca przygotował propozycje projektu sieci i przystąpił do uzgodnień z właścicielami
działek, które nie zawsze zakończyły się powodzeniem. W wyniku takich sytuacji
poszukiwano innych rozwiązań umożliwiających zaprojektowanie sieci, tzn. przyjęto
rozwiązania alternatywne. Są one na etapie ponownych uzgodnień.
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Projektem objęte są nieruchomości przy ul. Dworcowej oraz Pławieńskiej po stronie miasta
do torów kolejowych (3 nieruchomości). Dotychczas nieruchomości te zaopatrywane są
w wodę nadal z ujęcia wodociągowego PKP, a więc dla nich planowana jest zmiana źródła
zasilania w wodę.
Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowania środowiskowych
oraz o uzgodnienie projektu z ZZDW Koszalin w zakresie przejścia przez drogę wojewódzką
– ulicę Pławieńską. Czas, jakim dotychczas dysponował Wykonawca na wykonanie zadania,
w ocenie zamawiającego zagospodarował należycie, skupił się na kierunkowaniu zadania
i poszukiwaniu rozwiązań dla sytuacji problemowych. Przyjął właściwe tempo dla
wykonywanego zadania.
3. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo.
W dniu 15.03.2013 r. Gmina wszczęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy
robót związanych z budową sieci wodociągowej w miejscowości Kluczewo. W trakcie
prowadzonego postępowania wpłynęło wiele zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia od potencjalnych wykonawców. W związku z tym Gmina
przedłużyła termin składania ofert z 03.04. na 08.04.br. W wyznaczonym terminie zostało
złożonych 15 ofert. Obecnie trwa badanie i ocena ofert pod kątem spełnienia przez
wykonawców warunków postawionych przez zamawiającego i zgodności treści oferty
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zakończenie postępowania przetargowego
przewiduje się w m. kwietniu, a przy braku odwołań od rozstrzygnięcia przetargowego,
rozpoczęcie robót nastąpiłoby z początkiem maja br.
4. Remont drogi Żelisławie.
W uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Starostwem Powiatowym przystąpiono
do realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych w Gminie Czaplinek, w 2013 r.
Zarządca drogi przygotował dokumenty przetargowe i ogłosił przetarg na remont drogi
powiatowej Wrześnica – Żelisławie do zapiecka, z terminem składania ofert na dzień
29.04.2013 r. Odcinek przewidywany do remontu o długości 530 mb planowany jest
do wykonania w terminie do 31.08.2013 r.
Rodzaj nawierzchni przewidziano taki sam, jaki został zastosowany przy remoncie drogi
gruntowej od drogi krajowej nr 20 do m. Wrześnica, do końca działki stanowiącej własność
Gminy Czaplinek.
Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka drogi od miejsca ukończenia robót
przez Gminę w 2008 r. do nieruchomości, na której znajduje się zapiecek w Żelisławiu.
Zadanie finansuje Gmina Czaplinek i Starostwo Powiatowe po 50% kosztów z udziałem
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 160.000 zł.
Prowadzone postępowanie przetargowe określi poziom kosztów całego zadania.
Zabezpieczone środki w budżecie Gminy na wymienione zadanie to kwota 94.785 zł.
5. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej.
Dokonano analizy rozwiązań projektowych projektu budowlanego rozbudowy kaplicy
cmentarnej wykonanego w 2008 r.
Wykonany projekt nie uwzględnia optymalnego wykorzystania rozwiązań funkcjonalnoużytkowych tak, by efektywniej wykorzystać powierzchnię użytkową obiektu na rzecz usług
świadczonych przez ZGK.
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Przyjęcie uwag i wniosków wypływających z dotychczasowego użytkowania obiektu przez
ZGK pozwoli rozszerzyć, poprawić funkcjonalność obiektu, wykorzystywać go w przyszłości
nie tylko na rzecz świadczonych usług pogrzebowych, ale również chociaż w części na rzecz
poprawy warunków bytowych pracowników.
Zmianie ulegnie kształt dachu, prostszy w wykonaniu i łatwiejszy w utrzymaniu,
wygospodarowana zostanie powierzchnia użytkowa poddasza na potrzeby magazynowe,
zmieniony zostanie układ węzła sanitarnego dla pracowników obsługi, wydzielone zostanie
dodatkowe pomieszczenie socjalne dla pracowników, zmianie ulegnie zagospodarowanie
pomieszczenia przechowalni zwłok oraz układ otworów drzwiowych i okiennych.
Powierzchnia użytkowa parteru będzie wynosiła 160 m2, przy dotychczasowej 86 m2.
Wykonanie zmiany projektu budowlanego, jego adaptację do ustalonych rozwiązań, zlecono
dla dotychczasowego projektanta, tj. firmie „Kompleksowa Obsługa Budownictwa „Inż.Bud” Tadeusz Siwiec z Wałcza za kwotę 16.359 zł brutto, z terminem wykonania
do 31.05.2013 r.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 04.04.2013 został podpisany akty notarialny dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego
w Czarnym Małym 7/1 za kwotę po bonifikacie 5 593,00 zł netto.
2. W dniu 16.04.2013 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 29/8 o pow. 0,1376 ha, położonej przy ul. Tartacznej 12
w Czaplinku, obr. 05 KW KO1D/00018586/7, cena wywoławcza 49 729,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 29/10 o pow. 0,1117 ha, położonej przy ul. Tartacznej 20
w Czaplinku, obr.05 KW KO1D/00018586/7, cena wywoławcza 41 083,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 19/3 o pow. 1,6280 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, KW KO1D/00021600/6, cena wywoławcza 308 132,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 135 o pow. 0,0052 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie
Głowy, zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 15,42 m2,
KO1D/00036269/1, cena wywoławcza 6 900,00 zł netto.
Działka została sprzedana.
3. W dniu 16.04.2013 r. odbył się ustny drugi 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: 28.600,00 zł netto.
Działka została sprzedana.
4. Na dzień 26.04.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 429 o pow. 1,2100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8, cena wywoławcza 19 600,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 427/1 o pow. 2,5577 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8, cena wywoławcza 42 100,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 438/1 o pow. 8,9692 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8, cena wywoławcza 165 900,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 285/1 o pow. 0,0189 ha, położonej przy ul. Rzeźnicka 7A
w Czaplinku, KO1D/00013135/6, cena wywoławcza 8 000,00 zł netto.
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5. Wydano:
- decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką nr 2/4 o pow. 2,6619
ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 w Czaplinku, w wyniku czego wydzielono 33
działki pod teren zabudowy rekreacji indywidualnej,
- decyzję odmowną dot. podziału nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 99
o pow. 0,5036 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy,
- 7 decyzji o warunkach zabudowy dla działek:
 Nr 105/2, Niwka,
 Nr 90, obręb Broczyno,
 Nr 2/71, obręb Łazice,
 Nr 88/4, obręb Siemczyno,
 Nr 28/19, obręb Niwka,
 Nr 76/20, obręb Sikory,
 Nr 53/1 i 54/1, obręb Łysinin,
- decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy wydaną dla inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wraz z garażem w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej wydanej dla działki nr 41/8, obręb Piaseczno,
- decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, długości 0,4 km
wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Żerdno na działkach nr 11/1, 12, 14/3,
31/3, 31/6, 31/7, 31/8, 35/4, 143, 146, 140/2, obręb Żerdno.
- 3 decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic działek oznaczonych:
 Nr 107, obręb Żelisławie,
 Nr 84/2, 84/3, obręb Kluczewo,
 Nr 24, obręb Czarne Małe.
W zakresie podatków:
1. Wydano 15 zaświadczeń w tym 9 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 6 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Po uprzedniej analizie treści wniesionych odwołań i podniesionych zarzutów,
podtrzymując dotychczasowe stanowisko przekazano akt sprawy do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Strony postępowania poinformowano o zajętym
stanowisku organu podatkowego do podniesionych zarzutów.
3. Na wniosek podatnika umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie
umorzenia zaległości podatkowych.
4. Zakończono postępowanie w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku
od nieruchomości za lata 2007 – 2012 w kwocie 15 501,00 zł, odmawiając jej
stwierdzenia z uwagi na nieuzasadnione przepisami prawa podatkowego przesłanki
wyłączenia z opodatkowania budowli. Podatnik, w ustawowym terminie wniósł
odwołanie od powyższej decyzji.
5. Przekazano informację o nie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
za miesiąc luty i marzec 2013 r. oraz sprawozdanie za 2012 rok o udzielonej pomocy
publicznej w rolnictwie oraz o nie udzielonej pomocy publicznej w rybołówstwie.
6. Naliczono i przekazano sołtysom prowizję z tytułu zainkasowanej I raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w łącznej kwocie 13 301,00 zł.
7. Przyjęto wniosek o umorzenie IV raty podatku za 2012 r.
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8. Przekazano 2% podatku rolnego z tytułu I raty Izbom Rolniczym w wysokości 5 896,30 zł.
9. Z uwagi na ważny interes podatnika umorzono I ratę podatku od nieruchomości w kwocie
104,00 zł.
10. Sporządzono sprawozdania za I kwartał 2013 roku z zakresu podatków i opłat lokalnych.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
6. Rozpatrzono 17 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
7. Wydano 25 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
8. Zaopiniowano plany łowieckie na rok gospodarczy 2013/2014.
9. W związku ze złożoną przez Pana sołtysa sołectwa Stare Drawsko rezygnacją z pełnienia
funkcji sołtysa, w dniu 15 kwietnia br. odbyło się zebranie wiejskie. Zgłaszani kandydaci
nie wyrażali zgody na kandydowanie. W związku z powyższym mieszkańcy poprosili
obecnego sołtysa aby funkcje tą pełnił nadal. Pan Ryszard Swęd wycofał swoją
rezygnację.
10. Rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa złożyła również Pani sołtys sołectwa Ostroróg.
Zebranie wyborcze odbyło się w dniu 16 kwietnia 2013 r. Uczestniczący w zebraniu
wyborczym mieszkańcy wybrali na sołtysa Panią Urszulę Dzieżak.

W zakresie oświaty:
1. W dniu 15 kwietnia 2013 roku ogłosiłem konkursy na kandydatów na stanowiska
dyrektorów: Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz Szkoły Podstawowej
w Czaplinku. Termin składania ofert ustalono na dzień 6 maja 2013r. do godz. 15:00
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-500 Czaplinek, pokój nr
7 - sekretariat. Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach
gminnych.
2. Do końca marca 2013 roku przyjmowano podania o przyjęcie dzieci do Przedszkola
w Czaplinku oraz oddziału w Broczynie. Do Przedszkola w Czaplinku wpłynęło 247 kart
(w przedszkolu jest 220 miejsc), do przedszkola w Broczynie 37 kart ( w oddziale jest 50
miejsc).
Wykaz dzieci zapisanych do Przedszkola Publicznego według roczników:
- dzieci urodzone w 2011 roku – 2,5 latki – 7 kart,
- dzieci urodzone w 2010 roku – 3 latki – 44 kart,
- dzieci urodzone w 2009 roku – 4 latki – 67 kart,
- dzieci urodzone w 2008 roku – 5 latki – 73 kart,
- dzieci urodzone w 2007 roku – 6 latki – 93 kart.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Przygotowano wspólny wniosek o dofinansowanie udziału grupy śpiewaczej „Marianki”
z Czaplinka w Prezentacjach Kulturalnych w Marlow, które odbędą się w terminie
14-16 czerwca 2013 r.
2. Burmistrz Czaplinka otrzymał oficjalne zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach
100 - lecia nadania nazwy „zdrój” dla miasta partnerskiego w Bad Schwartau.
Uroczystości te odbędą się w terminie 31 maja - 2 czerwca 2013 r.
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W zakresie ochrony zdrowia:
1. Od 11 marca w ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013
prowadzone były badania poziomu PSA (prostaty) u mężczyzn. Badania zostały
wykonywane przez laboratorium w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 54A. Z badań
skorzystało 150 mężczyzn z terenu naszej gminy.
2. W dniach 19-20 kwietnia br. zostały przeprowadzone badania mammograficzne dla
kobiet. Badania zostały przeprowadzone przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
w Szczecinie.
3. W dniu 17 kwietnia br. w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyło się
spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Amazonek ze Szczecinka Panem Kazimierzem
Margolem. Tematy poruszane podczas spotkania to: profilaktyka zdrowych piersi,
wykonywanie badań profilaktycznych oraz profilaktyka chorób układu krążenia.
4. W dniu 25 maja br. planowane jest przeprowadzenie akcji poboru krwi pod hasłem
„Czaplinek oddaje krew”. Poboru dokona Stacja Poboru Krwi ze Szczecina.
O szczegółach akcji będziemy informować na bieżąco.
W zakresie kultury:
1. Podpisano umowę na wymianę winyli na bilbordach promocyjnych, zlokalizowanych
na wjazdach do Czaplinka. Na bilbordach będzie promowana turystyka rowerowa przez
kolarza z Czaplinka Pana Jana Dymeckiego.
2. Na początku marca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Czaplinka z prezesem
Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży z Piły - ks. Wiesławem Psionka,
przedstawicielem Towarzystwa Salezjańskiego - ks. Dariuszem Gojko oraz proboszczem
parafii Czaplinek - ks. Mirosławem Kurkiewiczem w sprawie organizacji 20. Święta
Ministranckiego Dominika Savio w Czaplinku, które odbędą się w terminie 30 kwietnia 3 maja br.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. W ramach uczestnictwa w projekcie „Partycypacja nowa jakość w demokracji lokalnej”
odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, który w okresie marzec – wrzesień
pracuje nad przygotowaniem projektu uchwały na temat zasad, przygotowania, wyboru
i oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie
Czaplinek.
2. Zostały rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek
z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2013 roku przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Gmina zawarła
umowy na realizację następujących zadań:
1) realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w roku 2013
Lp.
1.
2.

Nazwa oferenta
Ludowy Klub
Sportowy LECH
Stowarzyszenie
Lokalne
Salezjańskiej
Organizacji
Sportowej im.
Aniołów Stróżów

Tytuł zadania
„Sport moją pasją”
Organizacja całorocznych
zajęć
sportowych i wyjazdów na igrzyska

Kwota dotacji
34.000 zł
21.000 zł
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3.

4.

5.

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Koszalinie – Koło
nr 10 w Czaplinku
Uczniowski
Klub
Sportowy
„Volley
Team” Czaplinek
Klub Karate
Kyokushin
Złocieniec

6.

„Wędkarstwo to też sport”

2.500 zł

Organizacja turniejów mini siatkówki
o zasięgu wojewódzkim promujących
powiat
drawski
i walory rekreacji ruchowej
Organizacja całorocznych zajęć
sportowo-rekreacyjnych
adresowanych dla mieszkańców
gminy, udział reprezentantów gminy
w zawodach o charakterze
regionalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
Sport moje hobby

1.500 zł

Miejsko-Gminny
Szkolny Związek
Sportowy
w Czaplinku
7.
Uczniowski
Klub Poprzez
sport
kształtowanie
Sportowy IRAS
właściwych postaw społecznych oraz
prawidłowego rozwoju fizycznego
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Czaplinek
RAZEM

2.000 zł

3.000 zł

14.000 zł

78.000 zł

2) realizacja zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej
w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta
Salezjańskie
Stowarzyszenie
Wychowania
Młodzieży w Pile

Tytuł zadania
Kwota dotacji
Prowadzenie świetlicy środowiskowej
9.000 zł
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Czaplinek przy Oratorium św. Jana
Bosko w Czaplinku

3) realizacja zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
w roku 2013
Lp.

Nazwa oferenta

1.

Polski Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów, Zarząd
Rejonowy
Stowarzyszenie
„Wspólnota
Lokalna”

2.
Razem

Tytuł zadania

Kwota
dotacji
Przeciwdziałanie izolacji i samotności
2.000 zł
ludzi starszych poprzez organizację
różnorodnych
form
aktywnego
spędzania czasu wolnego
Zwiększenie aktywności osób starszych
w Gminie Czaplinek

1.000 zł
3.000 zł
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4) realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Kwota
dotacji
Stowarzyszenie
Aktywizacja i rehabilitacja osób
8.000 zł
Klub
Abstynenta niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek
Ametyst

5) realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w roku 2013
Lp.
1.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Kwota
dotacji
Chorągiew
Edukacja kulturalna i wychowawcza
1.500 zł
Zachodniopomorska dzieci i młodzieży, podtrzymywanie
Związku
tradycji narodowych
Harcerstwa
Polskiego

6) realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2013
Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Kwota
dotacji
1.
Chorągiew
Organizacja
imprez turystycznych
2.000 zł
Zachodniopomorska i krajoznawczych w formie rajdów
Związku
i złazów pieszych i rowerowych
Harcerstwa
Polskiego
2.
Stowarzyszenie
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
1.000 zł
Klub
Abstynenta na Wyspę Bielawę
Ametyst
Razem
3.000 zł

7) realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym o w roku 2013
Lp.

Nazwa oferenta

1.

Chorągiew
Zachodniopomorska
Związku
Harcerstwa
Polskiego

2.
3.

Tytuł zadania

Harcerski program edukacji dzieci
i młodzieży, którego celem jest
zmniejszenie zainteresowania
alkoholem i narkotykami oraz
promujący zdrowy tryb życia bez
nałogów.
Stowarzyszenie
Działania
na
rzecz
środowiska
Klub
Abstynenta abstynenckiego w Gminie Czaplinek
Ametyst
Klub Karate
Organizowanie działań sportowych
Kyokushin
połączonych z profilaktyką uzależnień
Złocieniec

Kwota
dotacji
2.000 zł

2.000 zł
1.000 zł
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4.
5.

Ludowy Klub
Sportowy LECH
Stowarzyszenie
Lokalne
Salezjańskiej
Organizacji
Sportowej im.
Aniołów Stróżów

„Życie jest tylko jedno. Twój wybór”

5.000 zł

Organizacja
i młodzieży

5.000 zł

Razem

czasu

wolnego

dzieci

15.000 zł

W zakresie turystyki i promocji:
1. Przygotowano i wysłano dokumenty w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2013 r.
2. Wysłano zgłoszenia uczestnictwa Gminy Czaplinek w systemie informacji Turystycznej
w technologii mobilnej. (Locativus). Koszt usługi na rok to 250 zł.
3. Przygotowano materiały i wysłano zgłoszenia do konkursu „Sołtys Roku”
organizowanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Do konkursu
zgłoszono sołtysa Tomasza Marciniaka i sołtysa Zdzisława Łomaszewicza.
4. Przygotowano Biuletyn Informacyjny.
W zakresie projektów:
1. Podpisano umowę na budowę zielonej siłowni nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku.
2. Podpisano umowę na wykonanie 2 drewnianych straganów wystawienniczych w ramach
realizacji projektu „Organizacja Jarmarków Odpustowych na terenach wiejskich gminy
Czaplinek”.
3. W ramach projektów dofinansowanych z PROW: „Aktywizacja terenów wiejskich gminy
Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią” oraz „Organizacja
Jarmarków Odpustowych na terenach wiejskich gminy Czaplinek” zebrano oferty na
wykonanie namiotu ekspresowego, plakatów i zaproszeń, transport wyposażenia, transport
zespołów ludowych, usługę komunalną na potrzeby realizacji projektów.
4. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
skateparku w Czaplinku. Najniższa oferta opiewa na kwotę 17 000,00 zł netto
(20 910,00 zł brutto). Zlecono również przygotowanie badań geotechnicznych terenu
za Orlikiem, na działce gdzie rozważa się możliwość zlokalizowania Skateparku.
5. Podpisano umowę na wykonanie 11 placów zabaw w ramach realizowanego projektu
ze środków PROW.
6. Ogłoszono przetarg na wykonanie kolejnych 6 placów zabaw, z terminem zbierania ofert
do 19 kwietnia.
7. Ogłoszono przetarg na remont metalowych części pomostu oraz wymianę pokrycia
poszycia pomostu na kąpielisku nad jeziorem Drawsko, w ramach realizowanego projektu
ze środków PO RYBY.
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Udział Gminy Czaplinek w projekcie pn. „Centralna Strefa Funkcjonalna jako
platforma wielopoziomowej współpracy”
Gmina Czaplinek, w partnerstwie z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego, Gminą Łobez, Gminą Resko, Gminą Dobra, Gminą
Złocieniec i Gminą Połczyn-Zdrój, przygotowała projekt pn. „Centralna Strefa Funkcjonalna
jako platforma wielopoziomowej współpracy”, który w dniu 19.04.2013 r. zostanie złożony
o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2009-2014.
Rolę Lidera projektu przyjęła na siebie Gmina Łobez. Zgodnie z wytycznymi konkursu
liderem może być tylko jednostka samorządu terytorialnego.
Koszt całkowity projektu wynosi 2,6 mln zł. Dofinansowanie w ramach konkursu MRR może
wynieść do 85% kosztów projektu.
W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:
1. Zarządzanie.
2. Informacja i promocja.
3. Analiza stanu istniejącego.
4. Analiza istniejących gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
w kontekście ewentualnych niezgodności z planem zagospodarowania województwa
i innymi studiami Centralnej Strefy Funkcjonalnej.
5. Opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju dla całego obszaru Centralnej Strefy
Funkcjonalnej.
6. Opracowanie zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.
7. Opracowanie innych projektów zwiększających atrakcyjność subregionu.
Działanie 1 i 2 realizowane będzie przez Lidera projektu, działania od 3 do 5 przez
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast
działania 6 i 7 przez każdą z gmin partnerskich w zakresie zgłoszonym przez te gminy
do projektu.
Gmina Czaplinek w ramach działania 6 zaplanowane ma opracowanie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, a w ramach działania 7 przedsięwzięcie
pn. „Projekt rewitalizacji zabytkowego centrum Czaplinka”.
Przedmiotem zadania pn. „Projekt rewitalizacji zabytkowego centrum Czaplinka” jest
opracowanie i uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków koncepcji oraz
wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla:
a) zagospodarowania zabytkowego centrum Czaplinka w obszarze ulicy Rynek oraz ulicy
Sikorskiego w Czaplinku,
b) przebudowy dróg komunikujących centrum Czaplinka z nadbrzeżem Jeziora Drawsko
w ulicach Aptecznej, Ogrodowej i Górnej,
c) przebudowy zejść przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w kierunku
ul. Leśników.
Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wynosi 180.000 zł, z czego 153.000 zł stanowiłaby
dotacja ze środków MF EOG, a 27.000 zł wkład własny Gminy Czaplinek.
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Szacunkowy koszt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
wynosi 144.000 zł, z czego 122.400 zł stanowiłaby dotacja ze środków MF EOG, a 21.600 zł
wkład własny Gminy Czaplinek.
Wkład Gminy Czaplinek do działań 1 i 2 może wynieść do 10.000 zł. Zadania od 3 do 5
współfinansować będzie w 100% Województwo Zachodniopomorskie.
Podsumowując koszty za niecałe 60.000 zł Gmina Czaplinek w ramach projektu otrzyma
opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz kompletną
dokumentację architektoniczno-budowlaną rewitalizacji centrum Czaplinka w ulicach Rynek
i Sikorskiego, wraz z przebudową ulic Aptecznej, Ogrodowej i Górnej oraz przebudową zejść
po obu stronach kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.
Zadania Gminy Czaplinek w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy oraz przedsięwzięcia pn. „Projekt rewitalizacji zabytkowego
centrum Czaplinka” zaplanowane są do zrealizowania w roku 2015.
W wyniku realizacji projektu Gmina Czaplinek w roku 2016 będzie przygotowana pod kątem
formalno-prawnym do przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji zabytkowego centrum
Czaplinka wraz z osiami widokowymi w kierunku nadbrzeża Jeziora Drawsko, ulicami
Apteczną, Ogrodową i Górną. Wykonana dokumentacja pozwoli Gminie na aplikowanie
o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na realizację zaprojektowanej inwestycji.
Możliwości pozyskania takiego dofinansowania pojawią się w ramach funduszy unijnych
zaplanowanych w okresie programowania na lata 2014-2020.
W zakresie sportu i rekreacji:
Z dniem 02.04.2013r. rozpoczął działalność Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
1. W pierwszej kolejności zostały przyjęte od Czaplineckiego Ośrodka Kultury: Hala
widowiskowo – sportowa, Orlik Biały i Zielony oraz Ośrodek Sportów Wodnych.
2. Wykonano coroczny przegląd gaśnic, hydrantów oraz przewodów kominowo –
wentylacyjnych.
3. Podpisano umowę użyczenia stadionu miejskiego z Vice Prezesem Klubu Sportowego
Lech Czaplinek Panem Wojciechem Paulińskim.
4. Podpisano umowę na organizację Pucharu Polski Jachtów Kabinowych w Czaplinku,
w dniach 13 – 14.07.2013r.
5. W dniu 06.04.2013 r. odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Czaplinka.
Uczestniczyło w nim 10 zespołów w tym 3 żeńskie z całego województwa
Zachodniopomorskiego.
6. W dniu 07.04.2013 r. w hali sportowej odbyły się Międzywojewódzkie Zawody w Tenisie
Stołowym Kadetów w którym wzięło udział 64 zawodników i zawodniczek
z województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego.
7. W dniu 10.04.2013 r. Pan Janusz Ziętkiewicz Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji
uczestniczył w Złocienieckiej Gali Sportu.
8. Przygotowano kalendarz imprez sportowych na kwiecień – maj br.
9. Trwają prace związane z przygotowaniem Ośrodka Sportów Wodnych do sezonu.
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10. W okresie od 01 – 03 maja br. zaplanowano następujące imprezy:
01. 05. 2013r. (środa) – hala widowiskowo – sportowa, stadion, boisko Orlik, OSW
 Otwarty Turniej Mini-Siatkówki (dwójki) Dziewcząt w Piłce Siatkowej – 1000organizator Urząd Miejski, Referat Sportu i Rekreacji, współorganizator UKS IRAS
Czaplinek
 XX Ministranckie Święta Dominika Savio –LEKKOATLETYKA – 915- 1600 – organizator
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, współorganizator Urząd Miejski,
Referat Sportu i Rekreacji

 Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czaplinka – 1100 - organizator Urząd Miejski,
Referat Sportu i Rekreacji, Bractwo Żeglarskie. Po zakończeniu regat odbędzie się wspólne
ognisko oraz SZANTY braci Bateńczuk.
02. 05. 2013r. (czwartek) – hala widowiskowo – sportowa, stadion, boisko Orlik
 Dzień Otwarty Hali (bezpłatne korzystanie z hali, siłowni, fitness oraz boiska Orlik) dla
mieszkańców Miasta Gminy Czaplinek – 1000 - 1600 – organizator Urząd Miejski, Referat
Sportu i Rekreacji

 XX Ministranckie Święta Dominika Savio – PIŁKA NOŻNA – 1000- 1530- organizator
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, współorganizator Urząd Miejski,
Referat Sportu i Rekreacji

 XX Ministranckie Święta Dominika Savio – MECZ SALEZJANIE – MINISTRANCI –

1530-1630 - organizator Salezjańskie Stowarzyszenie
współorganizator Urząd Miejski, Referat Sportu i Rekreacji.

Wychowania

Młodzieży,

03. 05. 2013r. (piątek) – hala widowiskowo – sportowa
 Otwarty Turniej Piłki Koszykowej Chłopców - 1000- organizator Urząd Miejski, Referat
Sportu i Rekreacji.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 25 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym wspólnego projektu
pt. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014
w Urzędzie Miejskim w Łobzie, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył
w Jubileuszu 90 - tych urodzin mieszkanki Czaplinka p. Janiny Fiedoruk, oraz
wielkanocnym spotkaniu w 2 Brygadzie Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Złocieńcu.
2. W dniu 26 marca br. uczestniczyłem w spotkani wielkanocnym organizowanym przez
Siostry Salezjanki w Kościele Parafialnym w Czaplinku.
3. Na ogłoszony w marcu br. nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –
Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji wpłynęły 3 oferty, w tym wszystkie spełniły
wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
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4.
5.

6.

7.
8.
9.

W wyniku zakończonej procedury na powyższe stanowisko wybrany został Pan Janusz
Ziętkiewicz zamieszkały w Czaplinku uzyskując najwyższą liczbę punktów. Pan Janusz
posiada długoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, a także dużą wiedzę
na temat funkcjonowania sportu w naszej gminie.
W dniu 9 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Robertem Zborowskim
Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Drawsku Pomorskim.
W dniu 10 kwietnia br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim
w Połczynie Zdroju, którego głównym tematem było podjęcie uchwały dotyczącej zmiany
umowy spółki. Natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia w Drawsku Pomorskim oraz w spotkaniu dotyczącym podjęcia działań
mających na celu przejęcie majątku ruchomego i nieruchomego Placówki Terenowej
w Złocieńcu PKS Sp. z o.o. w Szczecinku.
W dniu 11 kwietnia br. uczestniczyłem w kolejnym spotkaniu poświęconym wspólnie
realizowanemu projektowi pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek
samorządu
terytorialnego,
dialog
społeczny
oraz
współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014”, które odbyło się w Urzędzie
Miejskim w Łobzie.
W dniu 12 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji nt. spółek
wodnych, które odbyło się w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie.
W dniu 15 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego
w Drawsku Pomorskim.
W dniu 17 kwietnia br. uczestniczyłem w Posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Drawsku Pomorskim.

Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 45 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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