INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 14 czerwca do 24 czerwca 2013 r.
Wydałem 6 zarządzeń:
1. 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 wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu Gminy Czaplinek;
2. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę
na okres 10 lat nieruchomości o powierzchni 0,4621 ha będącej częścią działki 17/12
zabudowanej budynkiem amfiteatru, położonej w Czaplinku przy ul. Parkowej, obręb 02
Czaplinek, w składzie:
1) Zbigniew Dudor – przewodniczący;
2) Ewa Sobczak – członek;
3) Maciej Bernat – członek;
4) Małgorzata Fedorowiat – Nowacka – członek;
5) Zenon Giwojno – członek;
3. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
4. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku”;
5. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
6. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Strażnika Straży
Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Oferty można składać do dnia 5 lipca
2013 r. do godz. 1300.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo. W dniu 21.06.2013 r. w Urzędzie Gminy Szczecinek nastąpiło uroczyste
podpisanie kilku umów na realizację inwestycji dofinansowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w obecności Wicemarszałków Pana
Andrzeja Jakubowskiego i Pana Wojciecha Drożdża. Jedna z tych umów dotyczyła
inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w
miejscowości Kluczewo”, na realizację której zostało przyznane dofinansowanie w
kwocie 1.157.362,00 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
Dotacja ta nie zostanie w pełni wykorzystana z uwagi na zmniejszenie kosztu całkowitego
inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego.
2. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej. W przedmiotowym przetargu
zostały złożone 4 oferty. Ceny wszystkich ofert (najniższa cena 435.000,- zł., najwyższa
cena 683.000,- zł.) przekraczają kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie
(350.000,-zł.). W związku z tym w dniu 24.06.br. dokonano unieważnienia postępowania
w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 25 czerwca
ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę domu
pogrzebowego z terminem zbierania ofert do dnia 10.07.2013 r. Termin realizacji zadania
założono do dnia 31.10.2013 r.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 13.06.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący:
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zbycia działki 443/3, położonej w obr 03 w Czaplinku za kwotę -25 360,00 zł netto
- wniesienie aportu do Zarządu Nieruchomościami Miejskimi w Czaplinku w
formie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanych
oznaczonych działkami 492 i 499, położnych w obrębie 03 w Czaplinku. Wartość
aportu wynosi 874 000,00 zł. Utworzono 1748 nowych udziałów w Spółce
2. Wydano:
 -decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności działki 391/2, położonej w obrębie 03 w Czaplinku przy ul. Długiej 51
za kwotę 3 1 674,33 zł
3. 3 r. ogłoszony został przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat
nieruchomości o powierzchni 0,4621 ha będącej częścią działki 17/12 zabudowanej
budynkiem amfiteatru położonej w Czaplinku przy ul. Parkowej, obręb 02 Czaplinek.
Termin składania ofert: 4 lipca 2013 r.
W zakresie oświaty:
Egzamin gimnazjalny: wyniki dla porównania dwa lata szkolne.
Rok 2011/2012
Lp. Kierunek
1
2
3

Wynik

Część humanistyczna
Język polski
Część matematyczno –
przyrodnicza
Matematyka
Część
Język angielski
język
podstawowy (77
nowożytny uczniów) rozszerzony
Język niemiecki
podstawowy (46
uczniów) rozszerzony

58,44
58,09
47,83

Średnia
okręgu
59,48
63,10
48,89

Średnia
powiatu
57,45
58,72
46,81

Średnia
województwa
58,57
62,34
48,55

44,53
63,42

45,91
62,13

43,75
56,20

45,14
61,92

52,17
49,21

56,32

54,29

55,51

Średnia
powiatu
52,36
53,80
54,26

Średnia
województwa
55,36
58,06
56,17

41,19
54,40

44,75
61,36

38,80
56,31

45,41
57,76

38,77

39,06

18,66
w Gimnazjum w Czaplinku do egzaminu przystąpiło 123 uczniów
Rok 2012/2013
Lp. Kierunek
1

Wynik

Średnia
okręgu
56,17
59,45
57,59

Część humanistyczna
53,29
Język polski
52,91
2
Część matematyczno –
55,22
przyrodnicza
Matematyka
38,48
46,64
3
Część
Język angielski
56,64
61,80
język
podstawowy
nowożytny rozszerzony
45,64
45,35
Język niemiecki
55,60
57,74
podstawowy
rozszerzony
39,10
37,85
w Gimnazjum w Czaplinku do egzaminu przystąpiło 151 uczniów
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W zakresie rolnictwa:
W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyło się zebranie wyborcze w Psich Głowach, podczas którego
uczestniczący w zebraniu mieszkańcy wybrali na sołtysa P. Roberta Chabowskiego.
W zakresie podatków:
1. Wydano 9 zaświadczeń w tym 5 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 4 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Przekazano do Urzędu Skarbowego 50 tytułów wykonawczych na łączna kwotę
22 413,00 zł.
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie pozostawiło bez rozpatrzenia
odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na 2013 r. z uwagi
na jego nie uzupełnienie poprzez podanie zarzutów wobec zaskarżonej decyzji, określenia
istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazania dowodów
uzasadniających to żądanie.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 15 czerwca br. uczestniczyłem w spotkaniu Hodowców Gołębi.
2. W dniu 18 czerwca br. uczestniczyłem w promocji wojska w powiecie. Zastępca
Burmistrza uczestniczył w konferencji pn. „Dobre praktyki we współpracy samorządów
z organizacjami pozarządowymi”, zorganizowanej w ramach „V Zachodniopomorskiego
Forum Pełnomocników ds. NGO”. Głównymi tematami konferencji było między innymi:
partnerstwo na linii JST – NGO oraz źródła ich finansowania, przykłady dobrych praktyk
współpracy JST-NGOs w projektach realizowanych przez KCWIS na terenie
województwa oraz prezentacja Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego. Tegoroczne
forum rozpoczęło się uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród oraz
dyplomów dla laureatów konkursu Marszałka Województwa pn. „Samorządowy Lider
Współpracy z NGO”, w którym Gmina Czaplinek otrzymała wyróżnienie. Na
zakończenie uczczono obchody 10 - lecia ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, poprzez przygotowanie propozycji zmian do ustawy, które przedłożone
będą w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
3. W dniu 19 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w ceremonii przekazania
dowodzenie w koszarach 2 Brygady Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Złocieńcu.
4. W dniu 20 czerwca br. uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym projektu „Oszczędzanie
energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, zorganizowanym przez Związek
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
5. W dniu 24 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji zorganizowanej
przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie nt. „Oświetlenia dróg
i miejsc publicznych – nowe możliwości”.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 16 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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