INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 23 sierpnia do 19 września 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 5 zarządzeń:
1. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazania majątku placówek oświatowych
Gminy Czaplinek w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora;
2. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek
za I półrocze 2013 r.;
3. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Czaplinku na czas zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
4. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działek pod
grunt rolny w Czarnym Wielkim i Niwce, część działek na ogród przydomowy
w Czaplinku, Obr. 03, działkę pod pole biwakowe w Rzepowie;
5. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 5/1, położonej w obrębie 05
w Czaplinku przy ul. Sławieńskiej.
W zakresie inwestycji:
1. 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.
Wojewoda wydał decyzję pozwolenia na budowę wodociągu w zakresie przejścia przez
ul. Pławieńską, natomiast Starostwo Powiatowe prowadzi postępowanie administracyjne
związane z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Postanowieniem nałożyło
obowiązek uzupełnienia dokumentacji o niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.
Koszty wykonania zadania wynikające z kosztorysu inwestorskiego i analizy finansowej
zamykają się kwotą 400.000 zł, wobec czego Rada Miejska na sesji w dniu 29.08.2013 r.
zwiększyła środki o kwotę 280.000 zł. W dniu 30.08.2013 r. ogłoszony został przetarg na
wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert na dzień 16.09.2013 r. Złożone
zostały 4 ważne oferty. Dokonano wyboru Wykonawcy robót, tj. Zakład Instalacyjno –
Budowlany „INŻBET” Danuta Kowalik ze Szczecinka, za kwotę 286.652 zł. Zadanie
planowane jest do wykonania do końca 2013 r., a końcowe rozliczenie zadania nastąpi
w I kwartale 2014 r.
2. 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. Wykonane zostały prace w zabudowie kolonijnej
w obrębie Kluczewa. Wykonawca kontynuuje prace w m. Kluczewo w zabudowie zwartej
przy budowie sieci przesyłowej i przyłączy wodociągowych.
Zaawansowanie robót umożliwiło wystawienie przez Wykonawcę drugiej faktury
przejściowej na kwotę 348.000 zł.

Realizacja zadania w m. Kluczewo napotyka na wiele problemów wykonawczych
i formalnych, ich załatwienie musi być spójne z dokumentacją budowlaną, finansową,
umową z Urzędem Marszałkowskim, wydanymi pozwoleniami.
3. Remont drogi Żelisławie.
Zakończone zostały prace związane z wyremontowaniem odcinka drogi o długości
560 mb w m. Żelisławie, która stanowi swobodny i bezpieczny dojazd do Zapiecka.
Wyremontowana droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej do 4 mb
z uregulowaniem poboczy. Zadanie zostało odebrane w dniu 30.08.2013 r.
4. Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej.
W drodze drugiego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane
Ireneusz Rogowski z Czaplinka, za kwotę 510.210,95 zł.
W dniu 17.07.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy.
Do dnia dzisiejszego wykonano stan surowy zamknięty bez okien. Wewnątrz wykonano
posadzki oraz instalacje wod.-kan. i elektryczne. Wykonano sufity podwieszane z izolacją
termiczną. Utwardzony jest plac manewrowy kostką betonową typu polbruk.
Wykonywane są tynki wewnętrzne. Roboty wykonywane są zgodnie z przyjętym
harmonogramem rzeczowo-czasowym. Dokonano odbioru częściowego robót w toku,
co umożliwiło Wykonawcy wystawienie faktury przejściowej na kwotę 255.000 zł.
5. Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej.
Roboty zostały wznowione po ustaniu przeszkód formalnych. Wykonawca dokonał
wycinki 3 drzew, kontynuuje roboty związane z układaniem zaprojektowanej części
chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego.
Chodnik układany będzie do bramy głównej wjazdowej na teren Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Wisienka” w Czaplinku, gdzie planowane jest również przejście dla
pieszych przy ul. Pławieńskiej w celu bezpiecznego skomunikowania mieszkańców
Osiedla Wieszczów z terenem ogrodów działkowych.
W ramach wykonywanych prac skorygowany, zmieniony zostanie wjazd
z ul. Pławieńskiej na ul. Mickiewicza.
6. 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.
Wykonawca przygotował wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych oraz ustalenia inwestycji celu publicznego.
7. Budowa pomostu nad jez. Drawskim w m. Siemczyno.
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
pomostu stacjonarnego bądź pływającego na jeziorze Drawsko w Siemczynie.
Wykonawcą dokumentacji jest firma Projektowanie, Nadzór i Budowa Urządzeń WodnoMelioracyjnych, Piotr Daniliszyn z Łubowa za kwotę 10.000 zł brutto.
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Opracowanie projektu budowlanego, operatu wodnoprawnego, uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę wyznaczono do dnia
30.11.2013 r.
Wykonawca pozyskał już decyzje o warunkach zabudowy i o uwarunkowaniach
środowiskowych. Złożył operat wodno-prawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu.
8. Remont drogi w Prosinku.
Zarząd Dróg Powiatowych w drodze postępowania przetargowego dokonał wyboru
wykonawcy robót, którym została firma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie za kwotę
274.096 zł.
W dniu 30.07.2013 r. podpisał umowę z wykonawcą, a w dniu 13.08.2013 r. z udziałem
przedstawiciela Gminy przekazał plac budowy. Remont drogi przez m. Prosinko został
rozszerzony o odcinek 100 mb drogi w kierunku Kuźnicy Drawskiej, obejmując
nieruchomości zamieszkałe na tym kierunku.
9. Oznakowanie kierunkowe z numerami posesji.
W miesiącu wrześniu zostały wykonane prace związane z montażem tabliczek
kierunkowych z numerami posesji w obrębie Kołomąt.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 03.09.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia lokalu
mieszkalnego położonego w Czaplinku, przy ul. Moniuszki 5-7/5 za kwotę 15 716,69 zł
netto po bonifikacie.
2.W dniu 11.09.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia
budynku mieszkalnego stanowiącego całość przedmiot najmu, położonego w Czaplinku,
przy ul. Młyńskiej 1 za kwotę 19 154,80 zł netto po bonifikacie.
3. W dniu 27.08.2013 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33, obr. 02
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 91 900,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha, położonej przy ul. Jaśminowej 5
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 70 608,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha, położonej przy ul. Jaśminowej 6
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 83 942,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 532/25 o pow. 0,3627 ha, położonej przy ul. Jaśminowej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 103 116,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 24 o pow. 0,0887 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Czarne Małe, KO1D/00035278/0. Cena wywoławcza 17 500,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 79/13 o pow. 0,1092 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KW KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 20 300,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 10/1 o pow. 0,0715 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Żerdno, KO1D/00035278/0. Cena wywoławcza 12 300,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
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4. W dniu 03.09.2013 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 174 000,00
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 37 500,00 zł
netto. Działka została sprzedana za kwotę 37 880,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 224/9 o pow. 0,0998 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, KW KO1D/00008723/7. Cena wywoławcza 11 700,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 224/11 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo, KW KO1D/00008725/1Cena wywoławcza 16 000,00 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
KW
KO1D/00018759/1.
i budynkiem magazynowym o pow. 308,00 m2,
Cena wywoławcza 39 700,00 zł netto. Działka nie została sprzedana;
 oznaczonej nr działki 438/1 o pow. 8,9692 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8. Cena wywoławcza 133 000,00 zł netto.
Działka została sprzedana za kwotę 154 500,00 zł netto.
5. Na dzień 24.09.2013 r. ogłoszono trzeci 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 17 400,00 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 70 700,00 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 48 900,00 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 140 300,00 zł
netto;
 oznaczonej nr działki 149/4 o pow. 0,3028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kołomąt, KW KO1D/00036141/8. Cena wywoławcza 8 800,00 zł netto.
6. Na dzień 8.10.2013 r. ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 48/15 o pow. 0,0350 ha, położonej przy ul. Dąbrowskiego 6-8,
obr. 03 w Czaplinku, zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej
24,51 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 12,87 m2. KW
KO1D/00009765/0. Cena wywoławcza 20 150,00 zł netto;
 oznaczonej numerem działki 394/1 o powierzchni 0,0849 ha, położonej w Czaplinku,
obręb ewidencyjny 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 34 300,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha, położonej przy ul. Kalinowej 3
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 80 175,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 9/27 o pow. 0,0672 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Łazice, miejscowość Karsno, zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni o pow.
użytkowej 17,68 m2. KW KO1D/00013257/7.
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7. Na dzień 24.10.2013 r. ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 33, Obr. 02
w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 73 600,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 532/25 o pow. 0,3627 ha położonej przy ul. Jaśminowej 4
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 82 500,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 24 o pow. 0,0887 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne
Małe, KW KO1D/00035278/0. Cena wywoławcza 17 500,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 79/13 o pow. 0,1092 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg, KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 16 300,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 10/1 o pow. 0,0715 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Żerdno, KW KO1D/00035278/0. Cena wywoławcza 12 300,00 zł netto;
 oznaczonej nr działki 427/1 o pow. 2,5577 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sikory, KW KO1D/00020533/8. Cena wywoławcza 33 700,00 zł netto.
8. Wydano:
- decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
działki 322 o pow. 0,1263 ha, położonej w obrębie 02 w Czaplinku przy
ul. Lipowej 18 za kwotę – 2 259,60 zł netto po bonifikacie;
- 7 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek:
 nr 2/9, obręb Kołomąt,
 nr 97/1, obręb Siemczyno,
 nr 146/1, obręb Stare Drawsko,
 nr 97/2, obręb Siemczyno,
 nr 103/5, obręb Piaseczno,
 nr 3/4, obręb Łysinin,
 nr 96/6, obręb Żelisławie.
- 2 decyzje o rozgraniczeniu zatwierdzające prawny przebieg granic działek:
 nr 84 i 72, obręb Żerdno,
 nr 9/7, obręb Broczyno.
- 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych działkami
ewidencyjnymi:
 nr 102/1, 102/2, 102/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Pławno (podział na 28
działek),
 nr 10/32 i 10/34, położonych w obrębie 03 w Czaplinku (podział na 4 działki),
 nr 98, położonej w obrębie ewidencyjnym Niwka (podział na 2 działki),
 nr 502/17, położonej w obrębie ewidencyjnym 03 w Czaplinku (podział na 2
działki).
- 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegających na:
 budowie doziemnej sieci kablowej średniego i niskiego napięcia SN 15kV i nn 0,4
kV wraz ze słupem z głowicami kablowymi, słupową stacją transformatorową
i złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek ewidencyjnych nr 403/1, 369/7,
421/12, obręb Głęboczek;
 budowie instalacji oświetlenia drogowego na terenie działek ewidencyjnych nr 404,
403/1, 361/24, 191/1, 376/15, 362, obręb Głęboczek;
 budowie stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na
terenie działki ewidencyjnej nr 4/9, obręb Łazice.
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9. W dniu 11 września br. została podpisana przez Burmistrza umowa z Panem Karolem
Jaworskim prowadzącym firmę E-Projekt z siedzibą w Drawsku Pomorskim,
ul. Klinowa 4 na zadanie dotyczące opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka dla terenu ok. 18.00 ha, zgodny
z uchwałą Nr LIX/488/10 z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka, oraz
ok. 8.00 ha zgodny z uchwałą Nr XIX/227/12 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w zakresie ustalonym
w art. 15 tej ustawy i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z przepisami innych ustaw
związanych z problematyka planowania przestrzennego.
W zakresie podatków:
1. Wydano 25 zaświadczeń w tym 19 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 6 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 5 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym,
leśnym i środków transportowych na łączną kwotę 7 953,00 zł.
3. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej za miesiąc sierpień – 7 555,00 zł oraz opłaty
targowej – 1 116,00 zł, a także sołtysów z tytułu zainkasowanej III raty podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
4. Sporządzono sprawozdanie z nie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
i rybołówstwie za miesiąc lipiec 2013 r.
5. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. dokonał przeliczenia górnych
stawek o 0,9 %, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 lipca 2013 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r.
6. Odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
na okres 6 miesięcy od lipca 2013 roku do stycznia 2014 roku oraz zmniejszenia
wymiaru podatku od nieruchomości w kolejnym okresie z uwagi na brak uprawnień
burmistrza do stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. W ramach prowadzonych czynności sprawdzających wezwano podatnika do udzielenia
wyjaśnień czy w wartości deklarowanych do opodatkowania podatkiem od
nieruchomości wartości budowli w latach 2008 – 2012 ujęto wartość słupów
oświetleniowych, a tym umieszczonych w pasach dróg publicznych wykorzystywanych
do oświetlenia, stanowiących własność podatnika.
8. Ze względu na ważny interes strony umorzono zaległość z tytułu podatku od
nieruchomości i rolnego w kwocie 202,00 zł.
9. Przyjęto wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą o umorzenie
zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
10. Prowadzono czynności wyjaśniające w toku prowadzonego postępowania w sprawie
określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2008 –
2012.
11. Na wniosek podatnika wszczęto postępowanie w sprawie uchylenia decyzji ustalającej
podatek od nieruchomości za lata 2012 – 2013.
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12. Przyjęto i zweryfikowano 149 wniosków złożonych przez producentów rolnych na
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej i wydano decyzję w tym zakresie.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
W miesiącu sierpniu br. przydzielono lokal komunalny położony w Czaplinku przy
ul. Mickiewicza 3 dla rodziny umieszczonej na liście osób uprawnionych do ubiegania się
o przydział lokalu komunalnego.
W zakresie oświaty:
1. W terminie od 20 sierpnia do 15 września br. dla uczniów oraz do 15 października dla
słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych przyjmowano wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego. Do 15 września wpłynęło 315 wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia.
2. Od 1 września 2013r. naukę w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina
Czaplinek, rozpoczęło 1109 uczniów, z tego w szkołach podstawowych 738 uczniów (674
– SP Czaplinek i 64 – SP Broczyno), w Gimnazjum – 371 uczniów. Klasę I w szkołach
podstawowych rozpoczęło 113 uczniów (108 Czaplinek + 5 Broczyno), z tego 19,
to dzieci 6-letnie.
Do Przedszkola Publicznego zapisanych zostało 295 dzieci, z tego 258 do Przedszkola
w Czaplinku oraz 37 dzieci do 2 oddziałów w Broczynie. Dwa oddziały dzieci 6 letnich
mieszczą się na parterze, w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku, jeden oddział w budynku Biblioteki Publicznej. Ogółem w tym roku szkolnym zorganizowano
9 oddziałów przedszkolnych w Czaplinku oraz 2 oddziały w Broczynie. Ponadto dzieci
przedszkolne uczęszczają do trzech grup w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr
Salezjanek.
Od 1 września dowożonych jest 493 dzieci do szkół gminnych oraz dzieci 5-cio i 6-cio
letnich do przedszkoli. Do przedszkoli dowożone są również chętne dzieci 3 i 4 letnie,
z tym, że za ich bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą rodzice wspólnie
z opiekunami .
Dwa razy w tygodniu do Hali Widowiskowo – Sportowej w Czaplinku dowożeni są
uczniowie Szkoły Podstawowej w Broczynie. Przewóz odbywa się na podstawie biletów
miesięcznych.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W dniach 13-15 września br. Gmina Czaplinek wspólnie z niemieckim miastem Bad
Schwartau obchodziła jubileusz 20–lecia współpracy. W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele miasta Bad Schwartau wraz z delegacją z Francji - miasta partnerskiego
Bad Schwartau oraz przedstawiciele Marlow, przedstawiciele czaplineckich organizacji
pozarządowych oraz osoby, które pracowały na rzecz naszych partnerstw.
2. W ramach uzyskanego dofinansowania z Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży grupa piłkarzy z UKS IRAS uczestniczyła w turnieju sportowym Flensburgu,
jest to drugi polsko-niemiecki projekt klubu UKS IRAS.
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3. W dniach 26-29 września br. 20 osobowa grupa uczniów czaplineckiego gimnazjum
uczestniczyć będzie w wyjeździe do Niemieckiego miasta partnerskiego Grimmen.
Projekt dofinansowany jest z Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia w dniach 09-13.09.2013 r.
we współpracy ze specjalistami z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
- przedstawicielami nauk biologicznych i kultury fizycznej z bogatym dorobkiem
z zakresu: auksologii, antropomotoryki, fizjoterapii i korekcji wad postawy ciała zostały
przeprowadzone badania wśród sześciolatków oraz uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Badaniami objęto blisko 400 dzieci. W ramach projektu dzieciom
wykonano również badanie składu ciała analizatorem składu ciała Jawon Medical IOI
363. Przy pomocy urządzania określa się wiele parametrów między innymi: kaloryczność
zalecanej diety, kalorie zalecane do spalenia w trakcie ćwiczeń, wagę faktyczną, wagę
optymalną, masę mięśni, masę tłuszczu w organizmie, beztłuszczową masę ciała, procent
tkanki tłuszczowej, ilość wody w organizmie, proteiny i minerały, wiek odpowiadający
ciału (wiek metaboliczny), poziom tłuszczu trzewnego.
2. Od 16 września br. prowadzone są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla
mieszkańców Gminy Czaplinek w wieku powyżej 65 roku życia. Szczepienia prowadzone
są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDYK" przy ul. Wałeckiej 54a.
3. Gmina Czaplinek nawiązała współpracę z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek
Macierzystych w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz promocji, popularyzacji
i organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Od października 2013 r.
potencjalni dawcy szpiku będą mogli bezpłatnie zarejestrować się w centralnej bazie
potencjalnych dawców komórek macierzystych przychodząc do czaplineckiego Ratusza.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza z danymi osobowymi i pobrania wymazu
ze śliny z wewnętrznej strony policzka, potrzebnej do określenia antygenów HLA.
Już wkrótce poinformujemy o szczegółach prowadzonej akcji pn. „ZOSTAŃ DAWCĄ
SZPIKU”.
W zakresie projektów:
1. Dobiegła końca realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. W ramach projektów zrealizowano następujące odpusty i koncert:
1) W ramach projektu „Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez
organizację koncertów plenerowych z Filharmonią” odbyły się następujące koncerty:
Rzepowo - 2.06, godz. 13.00, o 12.00 Msza Św.
Czarne Wielkie - 8.06, godz. 15.00, o godz. 14.00 Msza Św.
Ostroróg - 15.06, godz. 17.00, o godz. 16.00 Msza Św.
Kluczewo - 22.06, godz. 18.30, o godz. 17.00 Msza Św.
Siemczyno - 6.07, godz. 20.00
Machliny - 13.07, godz. 15.45, o godz. 15.00 Msza Św.
Stare Drawsko - 14.07, godz. 13.45, o godz. 13.00 Msza Św.
Czarne Małe - 15.08, godz. 14.30, o godz. 13.30 Msza Św.
2) W ramach projektu „ORGANIZACJA JARMARKÓW ODPUSTOWYCH NA
TERENACH WIEJSKICH GMINY CZAPLINEK” odbyły się następujące jarmarki:
Siemczyno - 1.06, od godz. 14.00
Czarne Wielkie - 8.06, od godz. 14.00
Ostroróg - 15.06, od godz. 16.00
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Kluczewo - 22.06, od godz. 17.00
Machliny- 13.07, od godz. 15.00
Broczyno - 27.07, od godz. 15.00
Sikory- 3.08, od godz. 16.00
Czarne Małe - 15.08, od godz. 13.30
2. Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie działania w ramach Odnowy
i Rozwoju Wsi. Wniosek został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Drawy” z siedziba w Złocieńcu. Projekt dotyczy:
- Budowy placu zabaw w Broczynie. Wartość zadania 49 824,26 złotych, wnioskowana
kwota dotacji 32 525,69 złotych.
3. Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie działania w ramach Wzmocnienia
konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Wniosek
został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy”
z siedzibą w Szczecinku. Projekt dotyczy:
- Wyposażenia kąpieliska nad jeziorem Drawsko przy ul. Drahimskiej w Czaplinku.
Wartość zadania 72 380,21 złotych, wnioskowana kwota dotacji 50 957,06 złotych.
4. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej na złożenie wniosku
na Budowę zielonej siłowni na Osiedlu Wieszczów.
W zakresie kultury:
1. W dniu 1 września br. w Czaplinku odbyły się obchody 74. rocznicy agresji Niemiec na
Polskę i wybuchu II Wojny Światowej.
2. W dniu 7 września br. w Byszkowie odbyły się GMINNE DOŻYNKI – ŚWIĘTO
CHLEBA.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W okresie od 9 września do 16 września 2013 r. można było wnosić uwagi do złożonej
oferty na realizację zadania publicznego Gminy Czaplinek pn. Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, tj. stacjonarnego stołu do masażu z elektryczną zmianą wysokości wraz
ze schodkiem dwustopniowym zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536
z późn. zm.). W wyniku konsultacji do oferty nie wniesiono uwag.
W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1. Rozpatrzono 18 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 7 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plan finansowo-rzeczowy sołectwa Sikory.
4. Zorganizowano dla chętnych rolników i osób zainteresowanych branżą rolną wyjazd
na XXVI Targi Rolne AGRO POMERANIA do Barzkowic. Targi były okazją
do nawiązania nowych kontaktów handlowych i branżowych oraz skorzystania z wielu
atrakcyjnych ofert promujących lokalne i regionalne produkty. Można było pooglądać
zwierzęta, rośliny, sprzęt rolniczy, występy zespołów ludowych itp. oraz w atrakcyjny
sposób spędzić wolny czas. Z wyjazdu skorzystało 50 osób.
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W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 30 sierpnia br. wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłem w konferencji
podsumowującej projekt na rzecz osób niepełnosprawnych z obszaru 6 – u Lokalnych
Grup Rybackich z województwa zachodniopomorskiego „Razem możemy więcej”,
zorganizowanej
przez
Lokalną
Grupę
Rybacką
„Partnerstwo
Drawy”
w Szczecinku.
2. W dniu 31 sierpnia br. uczestniczyłem w Festynie Lotniczym z okazji Święta
12. Komendy Lotniska w Mirosławcu.
3. W dniach 3 – 5 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w VII Forum Regionów
Muszyna / Krynica Zdrój.
4. W dniu 9 września br. uczestniczyłem w spotkaniu dot. wspólnego przygotowania
projektu wniosku w nowym konkursie MRR, zorganizowanym przez Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie.
5. W dniu 10 września br. uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Spółki ENEA Wałcz
w Pławnie.
6. W dniu 11 września br. uczestniczyłem w spotkaniu Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego w Złocieńcu. Spotkanie dotyczyło między innymi podpisania listu
intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Czaplinek a ZMiGPD oraz
określenia wspólnych projektów zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego.
7. W dniu 14 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w I Manewrach Ratowniczych
pod kryptonimem PARAMEDYK 2013 oraz w Festynie dożynkowym Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza.
8. W dniu 15 września br. uczestniczyłem w Jubileuszu 25 – lecia koronacji figury Matki
Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.
9. W dniach 18 – 20 września br. uczestniczyłem w I Samorządowym Kongresie
Finansowym w Dźwirzynie.
10. W dniu 18 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu roboczym nt.
przygotowania wspólnego polsko – niemieckiego projektu „Turystyka rowerowa”
i „Energia odnawialna” na okres finansowania INTERREG V 2014-2010 w Pinnow.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 50 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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