INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 21 listopada do 11 grudnia 2013 r.
W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 4 zarządzenia:
1. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji finansowych składników majątkowych Gminy
i inwestycji w toku;
2. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013 r.;
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste (do zbycia: dwa lokale mieszkalne dla dotychczasowych
najemców, działka przy ul. Tartacznej, Czaplinek obr. 03 na poprawienie warunków,
działka obręb Kluczewo, dwie działki po byłej hydroforni, obręb Motarzewo, lokal
mieszkalny dla dotychczasowego najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie
wieczyste);
4. w sprawie przyjęcia środków trwałych na mienie komunalne Gminy Czaplinek
do ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, powstałych w wyniku
zrealizowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa domu pogrzebowego przy
ul. Szczecineckiej w Czaplinku;
W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej.
Wykonane zostały już prace związane z ułożeniem sieci przesyłowej PE 90 od budynku nr 23
przy ul. Dworcowej do ul. Pławieńskiej wraz z odcinkiem tej ulicy. Wybudowana sieć została
uzbrojona w zestawy hydrantowe – 8 szt. Wykonawca zakończył także wykonywanie
przyłączy wodociągowych do budynków oraz dokonał przełączenia w budynkach z sieci
projektowanej na sieć istniejącą, z wyjątkiem budynku stacji, gdzie przełączenie leży w gestii
PKP. Uzgodniono z PKP zasady dokonywania przełączeń w budynkach i rozliczenia umów
z odbiorcami wody z dotychczasowego ujęcia.
2. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo.
Wykonawca wykonał zaprojektowaną sieć wodociągową przesyłową PE fi 110 i fi 90
ze Starego Drawska do Kluczewa oraz przyłącza wodociągowe w zabudowie kolonijnej.
Obecnie prowadzi prace związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych do budynków
w m. Kluczewo, prace budowlano-montażowe na terenie ujęcia i stacji w m. Prosinko, gdzie
zamontowany został zbiornik retencyjny o poj. 50 m3. W obecnym obiekcie stacji, po zmianie
sposobu jego użytkowania, zamontowany zostanie zestaw pompowy podnoszący ciśnienie
wody, która będzie przesyłana do m. Kluczewo. Przystąpiono już do częściowego
uruchomienia wybudowanego odcinka sieci wodociągowej z ujęcia i stacji w m. Stare
Drawsko.
Zaprojektowane przyłącza i miejsca przełączenia w budynkach sieci projektowanej z siecią
istniejącą w kilku przypadkach wymagają zmiany, innego rozwiązania przełączenia, z uwagi
na zaistniałe zmiany w budynkach, już po wykonaniu projektu budowlanego.
Taki stan rzeczy wymaga zmiany formalno-prawnej pozwolenia na budowę oraz zgody
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na proponowane zmiany. W zaistniałych sytuacjach
dodatkowo zakupiono i zamontowano 29 kpl. studni wodomierzowych, rozwiązując tym
samym problemy przełączenia występujące w 29 budynkach.
Wykonywane są również prace dotyczące przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
w terenach nieutwardzonych oraz utwardzonych z kamienia polnego.

Zakres tych prac jest znaczny, dotychczasowe efekty nie zawsze spełniają warunki określone
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dlatego wymagają
poprawy.
Gmina dokonała zapłaty dwóch faktur przejściowych na kwotę 700.000 zł.
3. Projekt budowlany kanalizacji m. Broczyno.
Projekt budowlany 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 wykonywany jest przez „Biuro Inżynierskie BUDZISZ” Sp. z o.o. z Konikowa
k/Koszalina.
Zakończenie projektu może nastąpić po uzyskaniu prawomocnej decyzji inwestycji celu
publicznego, co przy inwestycji liniowej wymaga szczególnej staranności aby uzgodnienia
z właścicielami działek mogły nastąpić w pełnym zakresie.
Na wniosek Wykonawcy Gmina, biorąc pod uwagę względy formalno - prawne oraz
charakter projektu związany z inwestycją liniową, wydłużyła termin wykonania prac
projektowych do 31.03.2014 r.
4. Budowa pomostu nad jez. Drawskim w m. Siemczyno.
Zakończone zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowokosztorysowej budowy pomostu stacjonarnego na jeziorze Drawsko w Siemczynie.
Wykonawca pozyskał
decyzje o warunkach zabudowy i o uwarunkowaniach
środowiskowych. Złożył operat wodno-prawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu, wystąpił z wnioskiem do RZGW Poznań o uzgodnienie
i wydanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.
Projektant w dniu 29.11.2013 r. przekazał Zamawiającemu komplet projektu budowlanego
wraz z załącznikami, tj. kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Remont drogi w Prosinku.
Zakończone zostały prace związane z remontem drogi powiatowej przebiegającej przez
m. Prosinko, rozszerzone o odcinek 100 mb drogi prowadzącej w kierunku Kuźnicy
Drawskiej, przy której zlokalizowane są budynki.
Na remontowanej drodze o nawierzchni brukowcowej oraz gruntowej położona została
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, zamknięta warstwą wiążącą w technologii Sluary-sil.
Zadanie to Gmina Czaplinek realizowała wspólnie z Powiatem Drawskim, gdzie udział
finansowy stron wynosił po 50% kosztów, przy wartości zadania 320.000 zł.
Wykonane zadanie zostało odebrane przez Inwestora, tj. Starostwo Powiatowe w Drawsku
Pom. i Gminę Czaplinek.
Wyremontowana droga pozwoliła na wyeliminowanie stałych utrudnień komunikacyjnych
dla mieszkańców wsi i sołectwa oraz pozostałych użytkowników drogi, zmieniła znacząco
warunki życia przede wszystkim dla mieszkańców wsi Prosinko.
6. Remont drogi 171 Czaplinek – Barwice.
Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drawsko Pomorskie w drodze drugiego postępowania
przetargowego dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została firma „POL-DRÓG
Drawsko Pomorskie” S.A., na wykonanie remontu odcinka drogi o długości 210,00 mb
na trasie Sikory – Kuszewo.
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Remont wyznaczonego odcinka drogi polega na wzmocnieniu konstrukcji pobocza i jezdni
na szerokości 1,5 mb, która wykazuje tendencje systematycznego osiadania, ułożenia nowego
dywanika bitumicznego – warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z uregulowaniem poboczy
destruktem i mieszanką kruszywa oraz ułożeniem ścieku trójkątnego o l = 156 mb
do odprowadzenia wód opadowych.
Wartość prac zamyka się kwotą 226.448 zł. Zakres robót został wykonany w ustalonym
terminie do 25 listopada 2013 r.
7. Remont muru oporowego przy ul. Słonecznej.
Kontynuowane są prace remontowe ściany oporowej przy ul. Słonecznej w Czaplinku. Ściana
ta uległa zawaleniu na długości 10 mb w miesiącu sierpniu br.
Po przeprowadzonych uzgodnieniach z zarządcą drogi ustalono, że inwestorem zadania
będzie Powiat Drawski, który po ustaleniu zasad wykonania i finansowania zadania zlecił
jego wykonanie dla firmy Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z Czaplinka za kwotę
41.500 zł. brutto.
Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie ściany oporowej żelbetowej wraz ze schodami
metalowymi umożliwiającymi wejście z drogi na ogród przydomowy oraz ogrodzeniem.
Wyremontowany został także chodnik bezpośrednio przyległy do remontowanej ściany
na pow. 20 m2 z kostki polbrukowej.
Na dzień 30.11.2013 r. prace zostały wykonane z wyjątkiem schodów metalowych. Termin
umowny zakończenia całego zadania ustalony został do 31.12.2013 r.
8. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzepowo.
Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Gminie Czaplinek została przyznana dotacja
na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości
Rzepowo”. Przyznane dofinansowanie wynosi 522 549,00 zł, natomiast koszt całkowity
inwestycji według kosztorysu inwestorskiego jest oszacowany na kwotę 856 981,01 zł.
Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Inwestycja planowana jest do zrealizowania w 2014 roku.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejących ujęć wody oraz instalacji
technologicznych w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody, jak również remont
samego budynku stacji. Celem inwestycji jest zapewnienie dostarczenia do sieci
wodociągowej wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz uzdatnienie
jej do parametrów spełniających wymogi jakim powinna odpowiadać woda do picia.
Ze zmodernizowanego ujęcia wody w Rzepowie będą docelowo zasilane w wodę
miejscowości Rzepowo, Piaseczno i Głęboczek.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 19.11.2013 r. został podpisany akt notarialny dotyczący sprzedaży działki 40/3
i 29/11, położonych przy ul. Tartacznej w Czaplinku – 53 218,00 zł netto.
2. W dniu 25.11.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące:
- sprzedaży działki 79/13 o pow. 0,1092 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg
za kwotę 16 470,00 zł netto;
- sprzedaży działki 24 o pow. 0,10887 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne
Małe za kwotę 16 470,00 zł netto.
3. W dniu 10.12.2013 r. zostały podpisane akty notarialne dotyczące zbycia:
- działki 31/2 o pow. 0,4224 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Gonne –
7 480,00 zł netto;
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- działki 31/5 o pow. 0,4038 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Gonne –
7 070,00 zł netto.
4. W dniu 26.11.2013 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
- oznaczonej nr działki 224/9 o pow. 0,0998 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo KW KO1D/00008723/7. Cena wywoławcza 10 300,00 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 14 000,00 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. 308,00 m2. KW KO1D/00018759/1. Cena
wywoławcza 29 800,00 zł netto.
Działka nie została sprzedana;
- 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 106 600,00 zł
netto. Działka nie została sprzedana.
5. Na dzień 14.01.2014 r. ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
- oznaczonej numerem działki 394/1 o powierzchni 0,0849 ha, położonej
w Czaplinku, obręb ewidencyjny 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza
27 500,00 zł netto;
- oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej przy ul. Jaśminowej 5
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 56 500,00 zł netto;
- oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej przy ul. Jaśminowej 6
w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 67 500,00 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.Cena wywoławcza 10 000,00 zł netto.
6. Wydano:
- decyzję o warunkach zabudowy dla działki nr 191, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania
realizowanego budynku szkolnego na budynek hotelowy z częścią edukacyjną;
- decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną
nr 540 o pow. 0,1795 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 03 w Czaplinku;
- decyzję o rozgraniczeniu zatwierdzającą w toku postępowania rozgraniczeniowego
prawny przebieg granic działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/1, 67/2,
67/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy.
W zakresie budownictwa i planowania przestrzennego:
1. Wydano:
 9 zaświadczeń z mpzp oraz studium,
 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przygotowanych zostało 15 umów w tym:
 5 na najem sal wiejskich,
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 10 na dzierżawę gruntów rolnych (w tym jedna na podstawie przetargu – część działki
nr 459 obr. Piaseczno).
3. Przygotowane zostało i przesłane pismo do firmy Global w którym wyznaczono na dzień
15 grudnia 2013 r. ostateczny termin wykonania Gminnej ewidencji zabytków.
4. Przygotowane i rozesłane zostały materiały na posiedzenie Gminnej Komisji
Urbanistyczno Architektonicznej zaplanowanej na dzień 12.12.2013 r. o godz. 11.30.
Tematem posiedzenia będą:
 opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe
Drawsko i Kołomąt;
 opiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinka (teren pomiędzy ulicami Rzeźnicka, Wałecka, Pławieńska,
Poznańska);
 opiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinek Czaplinka (6 załączników m.in. działki p. Sobola. p. FornalGromadzkiej, p. Fudały).
W zakresie podatków:
1. Wydano 12 zaświadczeń w tym 7 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 5 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Sporządzono 155 tytułów wykonawczych i przesłano je do Urzędu Skarbowego na kwotę
27 226,40 zł.
3. Sporządzono 521 upomnień na łączną kwotę 265 105,00 zł z tytułu nie uiszczenia IV raty
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
4. Udzielono odpowiedzi na wezwanie do naruszenia przepisów prawa podatkowego
w zakresie wydanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wskazując, iż nie
naruszono wskazanych w wezwaniu przepisów.
5. Uwzględniono wniesione zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej
w prowadzonym postępowaniu i z uwagi na wykonanie żądania organu uchylono
uprzednio nałożoną karę.
6. Odprowadzono 2% z IV raty podatku rolnego do Izb Rolniczych w kwocie 2 925,08 zł.
7. Opracowano uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwały do których
w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzono zmiany oraz projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XXIII/277/12
Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 22 listopada 2012 r. wraz z materiałami
zaprezentowanymi na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
8. Naliczono i przekazano sołtysom prowizję za zainkasowaną IV ratę podatku w łącznej
kwocie 6 856,00 zł.
9. Przyjęto dwa wnioski o umorzenie zaległości podatkowej.
10. Udzielono 5 – letniego zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych
na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego.
11. Sporządzono wykaz należności przedawnionych.
12. Przekazano sprawozdania z realizacji dotacji przeznaczonej na wypłatę części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych.
13. Wydano decyzję w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego
w związku z nabyciem od ANR nieruchomości na kwotę 2 496,00 zł
14. Zakończono wznowione postępowania uchylając decyzje ostateczne i określając
wysokość nadpłaty.
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15. Sporządzono i przekazano sprawozdanie z nie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
i rybołówstwie.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W listopadzie przedstawiciele miasta Marlow, którzy od kilku lat wpierają podopiecznych
MGOPS dostarczyli 2 busy darów rzeczowych. W listopadzie dary rzeczowe dostarczyli
również przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Grimmen, które trafiły
do podopiecznych Stowarzyszenia KIWANIS.
2. 19 grudnia br. planowana jest wizyta Burmistrza Czaplinka w Bad Schwartau. Delegacja
z Czaplinka weźmie udział w corocznym spotkaniu Bożonarodzeniowym.
W zakresie ochrony zdrowia:
1. W dniu 7 grudnia br. Stowarzyszenie „Filar” oraz Starosta Drawski zorganizowali
powiatowe obchody „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”.
W spotkaniu wzięła udział Wicemarszałek ds. zdrowia i opieki społecznej Pani Anna
Mieczykowska. W trakcie spotkanie prezentowały się organizacje pozarządowe z terenu
powiatu drawskiego działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Z gminy
Czaplinek swoją działalność przedstawiło Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst”
Koło
Osób
Niepełnosprawnych
oraz
Stowarzyszenie
KIWANIS KLUB
INTERNATIONALE Czaplinek. Na zakończenie spotkania goście mogli podziwiać prace
oraz występy artystyczne dzieci niepełnosprawnych.
2. W dniu 12 grudnia br. odbędą się badania mammograficzne dla kobiet. Panie w wieku
49-69 lat objęte programem badanie mają wykonywane bezpłatnie. Natomiast panie
w wieku nieobjętym programem mogą wykonać badanie odpłatnie. Koszt badania wynosi
86 złotych.
W zakresie projektów:
Zakończyła się realizacja 4 projektów na które Gmina Czaplinek złożyła rozliczenie:
1. „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny oraz organizacja „Dożynek na ludową
nutę” w Broczynie”. Projekt był realizowany w dwóch etapach od lutego 2012 r.
do grudnia 2013 r. Projekt został dofinansowany ze środków PROW w ramach
Małych Projektów w wysokości 19 675,41 złotych. Środki te zostały wykorzystane
między innymi na zakup strojów ludowych, akordeonu oraz prowadzenie warsztatów
muzycznych dla zespołu i udział zespołu w przeglądach i imprezach kulturalnych
odbywających się w regionie. W ramach projektu we wrześniu br. odbyły się także
dożynki „Na ludową nutę” w Broczynie.
2. „Organizacja jarmarków odpustowych na terenach wiejskich gminy Czaplinek”.
W ramach zadania odbyły się jarmarki odpustowe w ośmiu sołectwach: Siemczyno,
Ostroróg, Czarne Wielkie, Kluczewo, Machliny, Broczyno, Czarne Małe i Sikory.
Z uzyskanej dotacji w wysokości 22 680 złotych zostały pokryte wydatki związane
z organizacją jarmarków, zakupiono 2 drewniane stragany wystawiennicze, nagrody
rzeczowe dla dzieci biorących udział w konkursach przeprowadzanych podczas
jarmarków oraz krzewy ozdobne, które zostały posadzone na terenach przy
kościołach.
3. „Aktywizacja terenów wiejskich poprzez organizacje koncertów plenerowych
z Filharmonią Koszalińską”. Koncerty zostały zorganizowane w ośmiu
miejscowościach: Siemczyno, Rzepowo, Czarne Wielkie, Ostroróg, Kluczewo,
Machliny, Stare Drawsko i Czarne Małe. Z uzyskanej dotacji w wysokości 17 346
złotych zostały pokryte koszty związane z organizacją koncertów oraz honorarium dla
Filharmonii Koszalińskiej oraz zakupiono namiot plenerowy.
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4. „Budowa zielonej siłowni nad jeziorem Drawsko w Czaplinku” został dofinansowany
w wysokości 63 451,94 złotych. Całkowita wartość projektu wyniosła 89 274,69
złotych. W ramach projektu zamontowano 10 zestawów do ćwiczeń fizycznych,
4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz zorganizowano działania promocyjne podczas imprezy
pod nazwą „Święto wody i ryby”.
W zakresie kultury:
1. Czaplinecki Ośrodek Kultury jest organizatorem pokonkursowej wystawy plastycznej
pn. „Polska Kartka Świąteczna”, która odbywa się w Izbie Muzealnej, ul. Rynek 1.
13 grudnia (piątek) 2013 r., o godz. 11:00. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy.
Podczas wystawy zostały wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów oraz wyróżnionych
osób w konkursie plastycznym. Na wystawie prezentowane są kartki świąteczne
inspirowane motywami Bożego Narodzenia, wykonane różnorodną techniką przez dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu
Drawskiego. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach projektu „Organizacja
Powiatowego Konkursu pn. „Polska Kartka Świąteczna” ze środków Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w zakresie: wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów.
2. 10 grudnia br. o godz.16.00 odbyła się II Powiatowa Gala Wolontariatu, podczas której
z gminy Czaplinek zostało wyróżnionych 9 osób.
3. 14 grudnia 2013 r. na Rynku Miejskim w Czaplinku – w godz. od 10:00 do 14:00.
odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. W Jarmarku udział wezmą mieszkańcy,
uczniowie wraz z nauczycielami, lokalni artyści, rękodzielnicy, rzemieślnicy, wytwórcy
produktów lokalnych, stowarzyszenia oraz świetlice z naszego regionu.
4. 13 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 w kinie „MEWA” w Złocieńcu odbędzie się projekcja
filmu pt. „Do przerwy 0:2”, realizowanego z udziałem czaplineckich aktorów
i w czaplineckich plenerach.
Dzięki uprzejmości firmy „IRAS” była możliwość skorzystania z bezpłatnego przejazdu
na seans. Firma „Iras” zapewniła trzy autokary.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Trwają prace nad przygotowaniem regulaminu w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone
konkursy dla organizacji pozarządowych.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 20 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 10 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
3. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano szkolenie chemizacyjne
dla rolników, które odbyło się w dniach 28-29 listopada w Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Czaplinku.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. W miesiącu listopadzie br. przydzielono dwa lokale komunalne do remontu położone
w Czaplinku przy ul. Jagiellońskiej 2, oraz przy ul. Górnej 4 dla rodzin umieszczonych
na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.
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2. Dnia 19.11.2013 r. oraz 02.12.2013 r. odbyły się posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
Burmistrza Czaplinka w celu zaopiniowania propozycji przydziału lokali mieszkalnych
dla rodzin umieszczonych na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział
lokalu, oraz zapoznania się ze stanem technicznym zwolnionych lokali mieszkalnych.
W zakresie ochrony środowiska:
Trwają konsultacje społeczne opracowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Szczecinie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 „Ostoja
Drawska” i „Jeziora Czaplineckie”.
Z projektami planów zadań ochronnych oraz dokumentacjami sporządzonymi na ich potrzeby
można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,
ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin w godzinach 8.00 – 15.00 (po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 91 43 05 222), na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie http://szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Plany
zadań ochronnych” oraz za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK)
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem http://pzo.gdos.gov.pl/
Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można składać do dnia 31 grudnia 2013 r.
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: pzo.szczecin@rdos.gov.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie.
W zakresie bieżącego utrzymania i remontów świetlic wiejskich:
1. W istniejącym budynku wykonano adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską
w miejscowości Miłkowo. W trakcie robót adaptacyjnych uzyskano świetlicę
o powierzchni ok. 30m2 oraz pomieszczenia sanitarne i kuchenne. Wartość wykonanego
zadania wyniosło 26.500 złotych.
2. W miesiącu październiku i listopadzie bieżącego roku w uzgodnieniu z Radą Sołecką
wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostroróg. Roboty polegały
na wymianie stolarki okiennej konserwacji drzwi, podłogi oraz wykonaniu robót
tynkarsko - malarskich. Wartość zadania kształtuje się w kwocie 19.000 złotych.
3. Do 12 świetlic wiejskich za kwotę ok. 7000 złotych dostarczono opał na cele grzewcze.
4. Przystąpiono do odbudowy dachu oraz wymiany stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej
w Psich Głowach. W miesiącu grudniu br. odebrano pierwszy zakres zadania.
Zakończenie zadania przewiduje się do 20 grudnia br. Wartość zadania wyniesie
59.186 zł.
W zakresie melioracji wodnych:
Zakończono budowę rurociągu burzowego w miejscowości Sikory. Celem zadania jest
uregulowanie stosunków wodnych wód powierzchniowych i gruntowych na terenach
nieruchomości zabudowanych oraz pasie drogi gminnej. Wartość zadania wynosi 11.000
złotych
W zakresie sportu i rekreacji:
1. W dniu 01.12.2013r. w Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się kolejny Turniej Piłki
Nożnej Orlików w ramach Ligi Bałtyckiej w której uczestniczyły dwie drużyny UKS
IRAS Czaplinek.
2. Dnia 05.12.2013r. odbył się Mikołajkowy Turniej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Broczynie.
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3. W dniu 07.12.2013r. odbyła się druga runda (rewanżowa) Międzymiastowej Ligi Piłki
Siatkowej. Następna kolejka odbędzie się 14.12.2013r. o godzinie 1600.
4. W dniu 08.12.2013r. odbył się Turniej Leśników w piłkę siatkową, organizatorem było
Nadleśnictwo Czaplinek, współorganizatorem Gmina Czaplinek.
5. Dnia 15.12.2013r. o godzinie 1400 rozpocznie się kolejna edycja Czaplineckiej Halowej
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, której organizatorem jest p. Zbigniew Kibitlewski,
współorganizatorem Gmina Czaplinek.
6. Dnia 16.12.2013r. o godzinie 1900 planowane jest rozpoczęcie I Zimowej Spartakiady
Zakładowej, której uczestnikami będą osoby pracujące w czaplineckich firmach.
Organizatorem Spartakiady jest Gmina Czaplinek.
7. W dniu 21.12.2013r. o godzinie 1000 odbędą się Mistrzostwa Czaplinka – Mini
Koszykówka Chłopców, organizatorem jest Salos Czaplinek, współorganizatorem Gmina
Czaplinek.
8. W ostatni weekend grudnia tj. 28.12.2013r. zaplanowany jest Świąteczny Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt oraz Chłopców, organizatorem turnieju jest p. Adam Solarek,
współorganizatorem Gmina Czaplinek.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 21 listopada br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym,
natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowym Dniu Pracownika Socjalnego
w Drawsku Pomorskim.
2. W dniu 22 listopada br. uczestniczyłem w debacie wojewódzkiej nt. Wykorzystywania
środków z perspektywy finansowej UE 2007 – 2013 – wnioski. Perspektywa 2014 – 2020
– plan wykorzystania w rejonie zachodniopomorskim, natomiast Zastępca Burmistrza
uczestniczył w konferencji nt. „Fundusze na rozwój i innowację”.
3. W dniu 4 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. omówienia szczegółów współpracy
przy realizacji projektu dot. Strefy Centralnej w nadchodzącym roku 2014, które odbyło się
w Urzędzie Miejskim w Łobzie.

4. W dniu 5 grudnia 2013 r. uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Połczynie
Zdroju nt. zmian umowy spółki Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami w Wardyniu Górnym.
5. W dniach 9 – 10 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w V konferencji
szkoleniowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie pt. „EKO fundusze szansą Rozwoju Pomorza Zachodniego. Podsumowanie
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz nowa perspektywa finansowa
2014 – 2020r.”, która odbyła się w Kołobrzegu.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 45 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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