INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 16 maja do 13 czerwca 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 9 zarządzeń:
1. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań;
2. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku
oraz wysokości opłat za jej udostępnienie;
3. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników
i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy
Czaplinek;
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2
zarządzenia (część działki pod grunt rolny w Broczynie oraz część nieruchomości w tym
dwa pomieszczenia w budynku byłej szkoły w Kluczewie pod działalność gospodarczą,
na okres 10 lat budynek amfiteatru wraz z terenem przyległym - obecnie przygotowywany
jest projekt ogłoszenia o przetargu wraz z umową, cześć działki pod grunt rolny
w Starym Gonnym);
5. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
6. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora
systemu w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Na inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego wyznaczono p. Agnieszkę Kałamajską – inspektora ds. ewidencji
działalności gospodarczej, a na administratora systemu wyznaczono p. Zbigniewa
Krasonia – informatyka;
7. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013 r.;
8. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (działkę
w Czarnym Małym, działkę w Żerdnie, 3 działki w Czaplinku, działkę z budynkami
gospodarczymi w Czaplinku, budynek hydroforni w Karsnie, budynek mieszkalny na
rzecz dotychczasowego najemcy w Czaplinku, dwa lokale mieszkalne dla
dotychczasowych najemców).
W zakresie inwestycji:
1. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.
Od 15.04.2013 r. wykonawca robót, tj. firma „Pol-Dróg Drawsko Pom.” S.A. realizuje
zadanie związane z przebudową skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w Czaplinku.
Wykonywane są prace związane z przebudową chodników, ustawianiem krawężników,
przebudową i budową sieci deszczowej, przebudową kolidujących z projektem urządzeń
infrastruktury technicznej, budową zatok postojowych i miejsc utwardzonych przy
projektowanym układzie komunikacyjnym skrzyżowania. Prowadzone są roboty
przygotowawcze pod warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej.
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.
Projekt budowlany został wykonany i przekazany Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca
- firma „EKO-INSTAL” z Gorzowa Wlkp. działając z upoważnienia Gminy złożyła wnioski
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.
i Wojewody Zachodniopomorskiego.

3. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo.
Trwają roboty związane z budową sieci wodociągowej, prowadzone przez Wykonawcę
zadania - Firmę Budowlano-Usługową „SULIMAR” z Międzywodzia.
Do dnia dzisiejszego Wykonawca wykonał odcinek sieci od Starego Drawska do Kuźnicy
Drawskiej o długości 1600 mb oraz odcinek od Prosinka do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 163 o długości 1916 mb.
Na tych odcinkach decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzone są
ratownicze badania archeologiczne przy wykonywaniu robót ziemnych z uwagi na lokalizację
w poboczu stanowisk archeologicznych.
W dniu 29 maja 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę
nr 846/13 w sprawie zatwierdzenia listy operacji przeznaczonych do współfinansowania dla
naboru w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej oraz w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu
odpadów komunalnych.
Do współfinansowania ujęto 19 zadań, w tym również inwestycję Gminy Czaplinek
pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo”, której całkowity koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 086 645,17 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1.157.362,00 zł, co stanowi 75% kosztów
kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Wielkość dofinansowania zostanie dostosowana
do kosztów najkorzystniejszej oferty, tj. 1.151.605,64 zł i stanowić będzie wielkość około
600.000 zł.
4. Remont drogi Żelisławie.
Zarząd Dróg Powiatowych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
dokonał wyboru wykonawcy robót, którym został „Pol-Dróg Drawsko Pom.” S.A. za kwotę
312.000 zł z terminem realizacji do 30.09.2013 r.
Planowany do remontu odcinek drogi wykonany zostanie z nawierzchni bitumicznej
na długości 560 mb.
5. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej.
Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy kaplicy wraz z kosztorysem inwestorskim
i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych został wykonany
w terminie umownym przez firmę „Inż. – Bud” Tadeusz Siwiec z Wałcza. Gmina złożyła
wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Jednocześnie w dniu 06.06.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy
robót z terminem zbierania ofert do dnia 21.06.br. Umowny termin wykonania zadania
założono do dnia 15.10.2013 r.
6. Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze przetargu nieograniczonego dokonał wyboru
wykonawcy budowy chodnika. Została nim firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.
za kwotę 122.000 zł. Zadanie przewidywane jest do wykonania do dnia 31.07.2013 r.
Chodnik o szer. 2,0 mb z kostki polbrukowej zostanie wybudowany na odcinku 286 mb
na długości Osiedla Wieszczów wraz z przejściem dla pieszych z terenu Osiedla na teren
Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
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7. Projekt budowlany kanalizacji m. Broczyno.
W drodze przeprowadzonych negocjacji dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych
budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Broczyno wraz z przesyłem ścieków do Czaplinka oraz
kanalizacji w ul. Dworcowej i Pławieńskiej od ul. Dworcowej do Osiedla Wieszczów,
do studni kanalizacyjnej na zakończeniu istniejącej kanalizacji sanitarnej.
W dniu 17.05.br. podpisano umowę z „Biurem Inżynierskim Budzisz” Sp. z o.o. z Konikowa.
Projekt budowlany zostanie opracowany za kwotę 50.430 zł w terminie do dnia 30.11.br.
8. Dodatkowe dofinansowanie na rekultywację składowiska odpadów w m. Niwka.
W związku z ogłoszonym w dniu 11.02.2013 r. przez Ministra Środowiska naborem w trybie
konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013), Gmina
Czaplinek może uzyskać dodatkowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na zadanie polegające na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Niwka
na terenie gminy Czaplinek.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013
może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie deklaruje dofinansowanie
na poziomie 10% kosztów kwalifikowalnych. Zatem całkowite dofinansowanie projektu
może wynieść do 95% kosztów kwalifikowalnych.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, we współpracy między innymi
z Gminą Czaplinek, przygotował i złożył w dniu 27.05.2013 r. do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie partnerski wniosek
o dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych
na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”. W ramach tego
wniosku zostało ujęte zadanie Gminy Czaplinek pn. „Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niwka, gmina Czaplinek”.
Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 2012 roku za kwotę 604.000,00 zł.
Ze środków NFOŚiGW została wykorzystana dotacja w kwocie 297.040,63 zł.
Dodatkowe dofinansowanie do już poniesionych kosztów z budżetu Gminy Czaplinek może
wynieść ok. 275.000,00 zł. Ponadto, w przypadku uzyskania dodatkowego dofinansowania,
w ramach partnerskiego projektu złożonego przez ZMiGDP w pobliżu zrekultywowanego
składowiska powstanie ścieżka edukacyjna, która uatrakcyjni ten teren.
9. Remonty dróg wiejskich.
Prowadzone są remonty dróg o nawierzchni gruntowej.
W miesiącu maju i pierwszej dekadzie czerwca
wykonano remont bieżący drogi
w m. Kluczewo – ul. Polna do plaży, drogi do m. Prosino i do m. Drahimek, drogi Żerdno –
Sikory, drogi w m. Sikory do jez. Komorze oraz w m. Czarne Małe – droga do pól.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 21.05.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia działki 285/1
o pow. 0,0189 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 03 w Czaplinku przy
ul. Rzeźnickiej 7A 6 970,00 zł netto.
2. W dniu 29.05.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Zbożowej 19/1 – 4 527,06 zł po bonifikacie,
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- działki 135, położonej w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy za kwotę 6 970,00 zł
netto.
W dniu 05.06.2013 r. został podpisany akty notarialny dotyczący nabycia przez Gminę
Czaplinek od Pana Wojciecha Marcewicza działek nr 42/44, 42/46, 42/48, 42/50, 42/52,
42/54 o łącznej pow. 0,0805 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołomąt w celu
polepszenia warunków zagospodarowania działki nr 8/1 o pow. 1,8671 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym 02 w Czaplinku (poszerzenia ulicy Pięciu Pomostów).
W dniu 21.05.2013 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kalinowej 1, obr. 03, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 217 388,00 zł
netto. Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 264 o pow. 0,1348 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Kasztanowej 15, obr. 02, KW KO1D/00018120/3.Cena wywoławcza 46 668,00 zł
netto. Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 84/8 o pow. 0,1697 ha i nr 84/9 o pow. 0,0130 ha, położone
w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Łączna powierzchnia działek 0,1827 ha, KW
KO1D/0008965/5. Cena wywoławcza 39 061,00 zł netto. Działki zostały sprzedane 39 461,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 224/9 o pow. 0,0998 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, KW
KO1D/00008723/7. Cena wywoławcza 14 600,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 224/11 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, KW
KO1D/00008725/1. Cena wywoławcza 20 000,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, zabudowanej budynkiem magazynowo - gospodarczym o pow. 340,60 m2
i budynkiem magazynowym o pow. 308,00m2, KW KO1D/00018759/1. Cena
wywoławcza 49 571,00 zł netto. Działka nie została sprzedana.
Na dzień 21.05.2013 r. ogłoszono trzeci 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: 25 100,00 zł netto. Działka została sprzedana
- 25 360,00 zł netto.
W dniu 11.06.2013 r. odbył się trzeci 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 42 100,00
zł netto. Działka została sprzedana – 42 530,00 zł netto;
 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 w Czaplinku obr 03. Łączna powierzchnia
nieruchomości 0,1225 ha. Cena wywoławcza 27 500,00 zł netto. Działka nie została
sprzedana;
 oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 7, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 45 300,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
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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. Działka
nie została sprzedana.
7. Na dzień 25.06.2013 r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 79/12 o pow. 0,1092 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.Cena wywoławcza 21 700,00 zł netto;
 oznaczonej działką 29/11 o pow. 0,0980 ha, położonej przy ul. Tartacznej 22
w Czaplinku i działką nr 40/3 o pow. 0,0424 ha, położonej przy ul. Tartacznej 24
w Czaplinku, obr. 05. Łączna pow. działek 0,1404 ha, KW KO1D/00018586/7. Cena
wywoławcza 52 688,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha, położonej przy ul. Lipowej 23
w Czaplinku, obr. 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 88 323,00 zł
netto;
 oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 3, obr. 03, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 81 396,00 zł
netto;
 oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha, położonej przy ul. Jeziornej 46A
w Czaplinku, obr. 03, KW KO1D/00019127/9. Cena wywoławcza 200 300,00 zł
netto.
8. Na dzień 02.07.2013 r. ogłoszono 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;
 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;
 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 142 200,00 zł
netto;
 oznaczonej nr działki 149/4 o pow. 0,3028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kołomąt, KW KO1D/00036141/8. Cena wywoławcza 10 100,00 zł netto.
9. Wydano:
 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką nr 66/8, położonej
w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko;
 decyzję o warunkach zabudowy dla działki nr 81/2, położonej w obrębie
ewidencyjnym Łazice.


W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego:
1. Wydano:
 15 zaświadczeń z mpzp oraz studium;
 4 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 6 postanowień zatwierdzających wstępne projekty podziałów.
2. Dokonano dwóch zgłoszeń do Starosty Drawskiego dotyczących przystąpienia do robót
budowlanych polegających na wykonaniu:
 rozbiórki budynku stodoły przy ul. Waleckiej 42 w Czaplinku;
 rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Drahimskiej 72 w Czaplinku.
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3. W dniu 13 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w sprawie opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare
Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt.
4. Przygotowano 12 umów w tym:
 5 na najem sal wiejskich;
 7 na dzierżawę gruntów rolnych.
5. Przygotowywany jest pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę części
działki nr 17/12 o pow. 4621 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym 02 Czaplinek
zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej - AMFITEATR, położonym
w Czaplinku przy ul. Parkowej 1, o łącznej powierzchni użytkowej 408,56 m2 w tym
scena o pow. 104 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno –
gastronomicznej.
W zakresie podatków:
1. Wydano 16 zaświadczeń w tym 7 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 9 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 511 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
i środków transportowych na łączną kwotę 112 053,00 zł.
3. Przekazano do Urzędu Skarbowego 176 tytułów wykonawczych na łączna kwotę
26 102,10 zł.
4. Rozliczono inkasentów z tytułu zainkasowanej II raty podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego oraz naliczono należną prowizję w wysokości 7 745,00 zł.
5. W ustawowym terminie przekazano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej kwotę
3 180,00 zł stanowiącą wartość 2% podatku rolnego z tytułu II raty.
6. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz osób, który w roku 2012
udzielono pomocy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia w 2012 roku.
7. Wystąpiono do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie wątpliwości w interpretacji
przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
8. Rozliczono inkasentów opłaty targowej i miejscowej za miesiąc maj.
9. Sporządzono i przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego okresowe
sprawozdanie rzeczowe – finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej oraz okresowe rozliczenie dotacji celowej w realizacji ww. wypłat.
10. Opracowano i przekazano do Ministerstwa Finansów ankietę z zakresu podatków i opłat
lokalnych za lata 2012 - 2013.
11. Na wniosek podatnika umorzono zaległość z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie
107,00 zł z uwagi na ważny interes strony.
12. Rozpatrzono i zajęto stanowisko w związku z przesłanymi przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Drawsku Pomorskim dokumentami w sprawie wniosku o umorzenie
zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowiącego dochód gminy.
13. Ujawniono w księgach wieczystych zabezpieczenie zaległości podatkowych poprzez wpis
3 hipotek na łączną kwotę 15 051,60 zł.
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W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W terminie 31 maja - 2 czerwca 2013 r. uczestniczyłem w obchodach 100 - lecia nadania
nazwy „zdrój” dla miasta partnerskiego w Bad Schwartau.
2. W terminie 7 - 9 czerwca br. grupa seniorów z Klubu Seniora z Czaplinka na zaproszenie
klubu seniora z Bad Schwartau przebywała w Bad Schwartau.
3. W dniu 7 - 8 czerwca przedstawiciele miasta Marlow przywieźli dwa busy pomocy
rzeczowej dla mieszkańców gminy m.in. sprzęt rehabilitacyjny oraz odzież dla dzieci.
4. W dniach 14 - 16 czerwca 2013 r. odbędzie się wyjazd grupy śpiewaczej „Marianki”
na Prezentacje Kulturalne w Marlow.
5. W terminie 21 - 23 czerwca do miasta partnerskiego Marlow wyjedzie 25 osobowa grupa
młodzieży z UKS IRAS, która weźmie udział w Międzynarodowych Rozgrywkach
w Piłkę Nożną chłopców.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W dniu 6 czerwca br. zostały przeprowadzone badania mammograficzne
Badania zostały przeprowadzone przez Zachodniopomorskie Centrum
ze Szczecina.
2. W dniu 19 czerwca br. zostanie przeprowadzone badania mammograficzne
Badania zostanie przeprowadzone przez firmę medyczną DIAGNOSTYK
Góry.

dla kobiet.
Onkologii
dla kobiet.
z Zielonej

W zakresie projektów:
1. Trwają prace nad realizacją inwestycji budowa zielonej siłowni nad Jeziorem Drawsko
w Czaplinku, z terminem wykonania do 30 czerwca 2013 r.
2. Trwa realizacja projektu pn. Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez
organizację koncertów plenerów z Filharmonią.
Koncerty planowane są w terminach:
OSTRORÓG - 15 CZERWCA - godz. 16:00 Msza Św., godz. 17:00 koncert;
KLUCZEWO - 22 CZERWCA- godz. 17:00 Msza Św., godz. 18:30 koncert;
SIEMCZYNO - 6 LIPCA- godz. 20:00 koncert;
MACHLINY- 13 LIPCA;
STARE DRAWSKO - 14 LIPCA- godz. 13.00 Msza Św., godz. 14:00 koncert;
CZARNE MAŁE - 15 SIERPNIA.
3. Trwa realizacja projektu „Organizacja Jarmarków Odpustowych na terenach wiejskich
gminy Czaplinek”. Koncerty planowane są w terminach:
OSTRORÓG - 15 CZERWCA - od godz. 17:40;
KLUCZEWO - 22 CZERWCA- od godz. 19:00
MACHLINY- 13 LIPCA;
BROCZYNO - 27 LIPCA;
SIKORY- 3 SIERPNIA- od godz. 16:00;
CZARNE MAŁE - 15 SIERPNIA.
4. W dniu 10 maja br. podpisano umowę na wykonanie kolejnych 6 placów zabaw. Zadanie
będzie realizowane za kwotę 79 tys. złotych, w terminie do 15 czerwca br.
5. Trwa realizacja projektu Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad Jeziorem Drawsko
w Czaplinku. Obecnie w ramach projektu trwają prace remontowe metalowych części
pomostu oraz wymiana pokrycia poszycia pomostu na kąpielisku nad jeziorem Drawsko.
Termin wykonania zadania do 15 czerwca 2013r.
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6. W ramach programu Pożyteczne Wakacje 2013 złożono 10 wniosków o dofinansowanie
organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas wakacji letnich. Wnioski zostały
złożone we współpracy z sołectwami: Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Machliny, Broczyno,
Byszkowo, Pławno, Prosinko, Ostroróg. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymały
dwa sołectwa: Machliny i Siemczyno.
W zakresie kultury:
1. Wsparto wyjazd młodzieży do Drawska Pomorskiego na Powiatowy Przegląd Zespołów
Tanecznych. Młodzież została przygotowana przez Panią Zdzisławę Cudecką Harańczyk. Grupa baletowa w musicalu „Ech życie” otrzymała tytuł laureata i będzie
reprezentowała Czaplinek w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych.
2. Burmistrz Czaplinka objął honorowy patronat nad imprezą Henrykowskie Dni
w Siemczynie.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań gminy w roku 2013 w zakresie: WYPOCZYNKU LETNIEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY CZAPLINEK. Na konkurs
wpłynęły trzy oferty złożone przez:
- ZHP w Czaplinku;
- UKS IRAS;
- Caritas Parafialne.
W zakresie turystyki i promocji:
1. Podpisano umowę ze Spółdzielnią socjalną Promienista na remont i przygotowanie
do sezonu turystycznego infrastruktury turystycznej.
2. Zlecono oznakowanie i odnowienie 4 tras rowerowych na terenie naszej gminy,
z naniesieniem korekt w terenie związanych ze zmianą stosunków własnościowych.
3. Zlecono dodruk materiałów promocyjnych: plan miasta, baza noclegowa, przewodnik
rowerowy.
4. W dniu 17 czerwca br. odbędzie się Zebranie Członków LOT.
5. Podpisano umowę firm ARMA na zakup gadżetów promocyjnych.
6. Wybrano wykonawcę na obsługę ratowniczą kąpieliska nad jeziorem Drawsko oraz
miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Czaplino w zakresie bezpieczeństwa
osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, utrzymania czystości, ładu i porządku
na w/w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz prowadzenia działań
w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych
na obszarze Gminy Czaplinek. Jest nią firma WOPR Powiatu Drawskiego za kwotę
37.000 zł.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 20 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 7 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plany finansowo-rzeczowe następujących sołectw: Drahimek, Czarne Małe,
Niwka, Żerdno, Trzciniec, Kołomąt.
4. Rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa złożył sołtys sołectwa Psie Głowy. Wybory
nowego sołtysa zaplanowano na 12 czerwca br.
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W zakresie ochrony środowiska:
Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Czaplinek – etap IV. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego
oszacowano wartość zadania na kwotę 162 054,38 zł. Dotacja na powyższy cel wynosi
do 100% wartości zadania, obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest. W przypadku uzyskania dofinansowania, Gmina Czaplinek usunie
i zutylizuje pokrycia dachowe z eternitu w 51 obiektach w 14 miejscowościach gminy:
Czaplinek, Sikory, Kluczewo, Prosino, Drahimek, Stare Drawsko, Nowe Drawsko, Rzepowo,
Piaseczno, Siemczyno, Łąka, Machliny, Broczyno, Czarne Wielkie.
W zakresie oświaty:
1. Dyrektorzy szkół i przedszkola w terminie do 30 kwietnia 2013 roku przedłożyli projekty
organizacyjne na rok szkolny 2013/2014. Po analizie arkuszy, Burmistrz jako organ
prowadzący dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w dniu 22 maja br.
zatwierdził arkusze organizacyjne Szkół i Przedszkola, uwzględniając propozycje
dyrektorów szkół.
2. Sprawdzian szóstoklasisty oraz egzamin gimnazjalny w szkołach przeprowadza
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Za organizację i przebieg sprawdzianu
i egzaminu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
Sprawdzian szóstoklasistów jest badaniem umiejętności w pięciu obszarach standardów
wymagań egzaminacyjnych: czytanie, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji,
wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Sprawdzian trwa 60 min. Każdy uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
W roku szkolnym 2012/2013 do sprawdzianu szóstoklasistów przystąpiło 108 uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Czaplinku i 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Broczynie.
Wyniki sprawdzianu uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 przedstawia
poniższa tabela.
Rok
szkolny
2011/2012
2012/2013

Szkoła
Podstawowa
w Broczynie
18,23
18,64

Szkoła
Podstawowa
w Czaplinku
19,25
22,79

Średnia
okręgu

Średnia
powiatu

Średnia
województwa

Średnia
kraju

22,01
23,37

20,65
22,40

21,92
22,98

22,75
24,03

3. 20 maja 2013r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej
w Czaplinku oraz Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Na stanowisko dyrektora
w Szkole Podstawowej w Czaplinku wpłynęła jedna oferta – kandydatem został Pan
Aleksander Fudała, dotychczasowy dyrektor tej Szkoły. Na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego w Czaplinku wpłynęła również jedna oferta, jednak kandydat
nie uzyskał akceptacji Komisji Konkursowej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
stanowisko dyrektora zostanie powierzone wybranemu kandydatowi, po uzyskaniu opinii
Rady Pedagogicznej Szkoły.
W zakresie sportu i rekreacji:
1. Wykonano pomost na Ośrodku Sportu Wodnych oraz prace porządkowe na obiektach
sportowych.
2. W dniu 20 maja 2013r. w Czaplinku odbył się wyścig kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour.
3. Odbył się mały wyścig kolarski dla dzieci z klas I – III.
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4. W okresie od 26.05 – 01.06.2013 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w Europejskim
Tygodniu Sportu. Liczba przeprowadzonych imprez – 38. Łączna liczba startujących
2721 osób.
5. Uczestniczono w regatach ogólnopolskich w Złocieńcu.
6. W dniu 31.05.2013r. uczestniczono w III Międzyszkolnym Turnieju Trójek Siatkarskich
Dziewcząt.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 16 maja Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowym Święcie Dnia
Strażaka, które odbyło się w ….
2. W dniu 17 maja br. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w II Europejskich
Słonecznych Dniach w Siemczynie.
3. W dniu 20 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu z Dowódcą 21 Bazy Lotnictwa
Taktycznego 2 w Świdwinie.
4. W dniu 22 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w seminarium pt. „Dochodowa
gmina: Ryzyko. Inwestycje finansowe”, które odbyło się w Szczecinie.
5. 27 maja br. uczestniczyłem w konferencji pt. „Rowerowe przyśpieszenie, transport
miejski i rowerowy w perspektywie finansowej 2014-2020, zorganizowanej przez
Województwo Zachodniopomorskie wraz ze Stowarzyszeniem „Rowerowy Szczecin”
w Szczecinie.
6. W dniu 1 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w XLI Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Łowiectwie podwodnym oraz w XIV Memoriale Fotografii
Podwodnej im. Jerzego Macke.
7. W dniach 3 – 4 czerwca br. uczestniczyłem w 9 Forum samorządowym poświęconym
tematyce – Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycję w innowacyjną
i konkurencyjną gospodarkę regionu, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył
w kolejnym spotkaniu dotyczącym wypracowania koncepcji utworzenia hospicjum
na terenie powiatu drawskiego.
8. W dniu 5 czerwca br. uczestniczyłem w Gali z okazji Jubileuszu 20 – lecia
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
9. W dniu 7 czerwca br. wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłem w obchodach
XX – lecia miasta Bornego Sulinowa.
10. W dniu 8 czerwca br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w V Spinningowym Turnieju
Trzech Miast – X Poligon Wędkarski w Bornem Sulinowie.
11. W dniu 9 czerwca br. uczestniczyłem w XII Festynie Radości w Trzcińcu.
12. W dniu 10 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Posiedzeniu Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym w Drawsku
Pomorskim.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 53 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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