INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 22 marca 2014 do 17 kwietnia 2014 r.
w okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 7 zarządzeń:
1. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
2. w sprawie przedstawienia sprawozdania z budżetu Gminy Czaplinek za 2013 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2013
rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za
2013 rok.
3. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2014 r.
4. w sprawie wprowadzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej obowiązującego
w jednostkach podległych Gminy Czaplinek.
5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 2 działki –
grunty rolne, 7 działek – ogród przydomowy, 5 działek – działalność gospodarcza ).
6. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Broczynie.
7. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Czaplinku – w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolna sobotę dnia 3 maja
2014 r.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej. W dniu 25.03.2014 r. dokonano odbioru
końcowego zadania i przekazano go do eksploatacji dla ZGK w Czaplinku. Dokonano
również zgłoszenia o zakończeniu zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Drawsku Pom., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.
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, przyłącza wodociągowe w
pełnym zakresie oraz prace budowlano-montażowe na terenie ujęcia i stacji w m.
Prosinko,
gdzie
zamontowany
został
zbiornik
retencyjny
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o poj. 50 m . Uruchomiona została wybudowana sieć wodociągowa zasilana z ujęcia i
stacji w m. Stare Drawsko, z której korzysta Kuźnica Drawska, Prosinko z koloniami i
Prosino. 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 projektu budowlanego oraz jego
uzgodnienia w ZUDP w Drawsku Pom. Czynności z tym związane są w trakcie
przygotowywania. W zaistniałych sytuacjach dodatkowo zakupiono i zamontowano 29
kpl. studni wodomierzowych, rozwiązując tym samym problemy przełączenia
występujące w 29 budynkach. Wykonywane są również prace poprawkowe dotyczące
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w terenach nieutwardzonych oraz
utwardzonych
z
kamienia
polnego.
Zakres
tych
prac
jest
w fazie końcowej, jednakże dotychczasowe efekty nie zawsze spełniają warunki określone
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakończone zostały
prace budowlano-montażowe w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych
związanych z modernizacją ujęcia i stacji w m. Prosinko na pompownię wody
podnoszącej ciśnienie wody dla m. Kluczewo. Uzgodniono warunki oraz zakres rzeczowy
prac związanych z wykonaniem systemu automatyki na obiekcie z przesyłem danych do
centralnej bazy. Prace te wykona firma Grundfos Pompy Sp. z o.o. z Klonowa k/Poznania

za kwotę 3.089,07 euro, z terminem realizacji do 15.04.2014 r. Prace montażowe zostały
wykonane w terminie, natomiast rozruch pompowni wody i układu wodociągowego
zasilanego z tej pompowni zaplanowano na III dekadę miesiąca kwietnia.
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, ważne są tu
uzgodnienia z właścicielami terenu, które stanowią coraz większy problem. W kilku
przypadkach występuje nieuregulowany stan prawny, brak przeprowadzonych
postępowań spadkowych, co wymaga innych rozwiązań trasy sieci kanalizacyjnej w
obrębie m. Broczyno. Uzgodniono trasę sieci przesyłowej kanalizacji tłocznej w obrębie
m. Broczyni, jednakże ustalona nowa trasa zwiera działki, które uprzednio nie były
uwzględnione w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wobec czego zachodzi
potrzeba przeprowadzenia procesu postępowania administracyjnego w celu uzyskania
nowej decyzji środowiskowej. Taki stan rzeczy wstrzymuje procedurę administracyjną
związaną z uzyskaniem decyzji inwestycji celu publicznego. Na kolejny wniosek
Wykonawcy z dnia 20.03.2014 r. Gmina, biorąc pod uwagę względy formalno - prawne
oraz charakter projektu związany z inwestycją liniową, wydłużyła termin wykonania prac
projektowych do 30.06.2014 r. W dniu 19.03.2014 r. odbyło się spotkanie mieszkańców
wsi z projektantem, na którym uzgadniano trasę przyłączy kanalizacyjnych do
poszczególnych nieruchomości. Wykonawca w miesiącu marcu złożył ponownie wnioski
do Gminy Czaplinek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz
decyzji inwestycji celu publicznego.
4. Budowa pomostu nad jez. Drawskim w m. Siemczyno. 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. Uzyskał też decyzję pozwolenia wodnoprawnego oraz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od RZGW
Poznań. Gmina Czaplinek podpisała umowę użytkowania na dzierżawienie gruntów
pokrytych wodami. W dniu 03.01.2014 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom., a w dniu 10.02.2014 r. uzyskano
stosowne pozwolenie. W dniu 10.03.2014 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą , tj.
firmą „MAT-BUD” Michał Piechowiak z Przytocznej na wykonanie robót. Wykonawca
planuje rozpoczęcie robót od kwietnia br. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków
UE w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na
kwotę 58.000 zł.
5. 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 20072013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W dniu
20.12.2013
r.
Gmina
podpisała
umowę
o
dofinansowanie
zadania
z Marszałkiem Województwa. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2014 roku.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejącego ujęcia wody oraz instalacji
technologicznych w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody, jak również remont
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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. Przygotowany został również wniosek o
dofinansowanie
zadania
dot.
budowy
sieci
wodociągowej
z m. Rzepowo do m. Piaseczno, który w terminie do 24.01.2014 r. został złożony
w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, który jest przedmiotem oceny. Przewidywany
jest termin zakończenia oceny wniosków i ustalenia listy rankingowej do 31.05.2014 r. W
dniu 09.04.2014 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie niniejszego
zadania z terminem składania ofert na dzień 28.04.2014 r. oraz terminem wykonania
zadania do 15.10.2014 r.
6. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej
w m. Stare Drawsko. Zakończony został proces wyboru wykonawcy prac projektowych
na wykonanie modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej. Wykonawcą projektu
budowlanego została firma „Eko- Projekt” Magdalena Budzisz z Koszalina za kwotę
57.687 zł. brutto, z terminem wykonania do 31.10.2014 r. Umowa
z
wykonawcą
została
podpisana
w
dniu
19.02.2014
r.
Zakres prac projektowych obejmował będzie:
 modernizację układu technologicznego stacji, przewidując pełną automatykę
procesów technologicznych, trzystopniowe pompowanie wody i dwustopniową
filtrację z wykorzystaniem istniejącego zestawu pompowego, zbiornik
kontaktowy i retencyjny,
 modernizację ujęcia wody, w tym wymiany obudów studni głębinowych na
naziemne, wymianę pomp wraz z rurociągami tłocznymi i wymianę
rurociągów i kabli energetycznych od studni do budynku stacji,
 remont budynku stacji z wymianą konstrukcji dachowej, nowym pokryciem,
termomodernizacją budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wyprawą elewacyjną, wymianą okładzin ściennych i podłogowych wewnątrz
budynku, wymianą instalacji elektrycznych zalicznikowych,
 pełne oprogramowanie planowanych procesów technologicznych na terenie
ujęcia i stacji z wyprowadzeniem sygnałów na zewnątrz do stanowiska
operatorskiego na terenie oczyszczalni ścieków w Czaplinku,
 wyposażenie stacji w agregat prądotwórczy stały z automatycznym rozruchem,
 modernizacją systemu oczyszczenia i odprowadzenia wód popłucznych,
 instalację alarmową obejmującą wnętrze budynku oraz włazy obudów studni
głębinowych,
 wykonanie nowego operatu wodno-prawnego na zwiększony pobór wody
i odprowadzenia wód popłucznych,
 wymianę ogrodzenia zewnętrznego na ogrodzenie panelowe.
W dniu 28.03.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie z zespołem projektantów branży
budowlanej, technologicznej i elektrycznej, na którym omawiano i analizowano zakres
rzeczowy potrzeb modernizacyjnych.
7. Przebudowa chodnika w ul. Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej do
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Podpisano porozumienie z ZZDW – Rejon
Drawsko Pom. dot. realizacji zadania w 2014 r. z udziałem współfinansowania jego przez
Gminę w kwocie 75.000 zł. W dniu 06.03.br. omówiono z zarządcą drogi przewidziany
do wykonania zakres rzeczowy, w celu przygotowania przedmiarów robót i kosztorysu
inwestorskiego oraz postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
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8. Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej. Przekazano na piśmie stanowisko Gminy
o wysokości współfinansowania tego zadania w kwocie 80.000 zł. w 2014 r.
i podpisano z ZZDW – Rejon Drawsko Pom. Porozumienie o realizacji przedsięwzięcia.
ZZDW
Koszalin
wystąpił
z
wnioskiem
do
Zarządu
Województwa
o zatwierdzenie listy zadań inwestycyjno-remontowych na drogach wojewódzkich
w 2014 r., która zawiera zadanie przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej, uzyskując zgodę
na realizację tego zadania. Gmina wystąpiła także z wnioskiem do zarządcy drogi o
korektę projektu budowlanego przebudowy ul. Polnej w obrębie byłego budynku Polna 2
tak, by pas drogowy na odcinku ok. 30 mb został poszerzony o pas terenu zielonego i
chodnika, nawiązując tym samym do parametrów technicznych elementów pasa
drogowego na pozostałym odcinku drogi. Wniosek Gminy uzyskał akceptację ze strony
zarządcy drogi, prace związane ze zmianą projektu budowlanego zostały podjęte.
Zarządca drogi przygotowuje dokumentację przetargową na dalszy odcinek przebudowy
ul.
Polnej
od
ul.
Lipowej
do
skrzyżowania
przy
Gimnazjum
w Czaplinku. Skalkulowany zakres robót pozwoli na wykonanie przebudowy drogi na
odcinku ok. 250 mb, tj. do wartości posiadanych środków przez zarządcę drogi, do kwoty
650.000 zł. W dniu 27.03.2014 r. Gmina Czaplinek podpisała porozumienie z ZZDW
dotyczące wspólnej realizacji wymienionego zadania w 2014 r. Przygotowane zostało
postępowanie przetargowe na wykonanie zadania i z dniem 16.04.2014r. zostało
zatwierdzone do realizacji.
9. Przebudowa drogi w ul. Leśników od ul. Rzeźnickiej do ul. Bema. Przekazano do
Starostwa 1 kpl. dokumentacji projektowej celem przygotowania zadania do realizacji pod
względem formalno-prawnym i przetargowym. Zlecono dla geodety wytyczenie odcinka
drogi zgodnie z projektem, na długości budynków przy ul. Leśników 22 i 24, celem
uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową Leśników warunków przejęcia części ich
działki na potrzeby wykonania drogi i chodnika. Pas drogowy na tym odcinku drogi w ul.
Leśników jest wąski i nie pozwala zmieścić się z projektowanymi elementami
składowymi drogi. Zadanie po stronie Starostwa Powiatowego jeszcze nie znajduje się w
budżecie, jednakże po decyzjach Urzędu Marszałkowskiego odnośnie dofinansowania
innych zadań powiatowych z RPO WZ, które nie wszystkie uzyskają dofinansowanie,
Starosta Drawski przewiduje dofinansowanie tego zadania po uzyskaniu pozytywnych
decyzji ze strony Zarządu i Rady Powiatu. Przewidywany termin podjęcia decyzji przez
Zarząd Powiatu do dnia 15.05.2014 r.
10. Przebudowa drogi w m. Psie Głowy. Przekazano pismo do Starostwa ze stanowiskiem
partycypacji w kosztach tego zadania ze strony Gminy w kwocie 150.000 zł. oraz
oczekiwaniem Gminy, aby zadanie to zostało tak przeprowadzone, żeby zostało
zakończone do 30.06.2014 r. W dniu 11.03.2014 r. podpisana została umowa pomiędzy
Zarządem Województwa a Starostą Drawskim, w sprawie dofinansowania w kwocie
185.000 zł. przebudowy drogi przebiegającej przez miejscowość Psie Głowy, ze środków
na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Gmina Czaplinek i Starostwo
Drawskie dofinansowuje to zadanie po 150.000 zł. Praktyczna realizacja planowana jest
do 30.06.2014 r. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu
14.04.2014 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożyła firma „COLAS” z
Koszalina za kwotę 455.000 zł. Jeszcze w kwietniu nastąpi podpisanie umowy z
wykonawcą. Przebudowa drogi polegać będzie na zmianie rodzaju nawierzchni z
brukowcowej na beton asfaltowy z robotami towarzyszącymi. Wykonanie zadania
pozwoli na wyeliminowanie nie kończących się problemów ze stanem technicznym drogi
oraz utrudnieniami użytkowników drogi i mieszkańców. Gminie Czaplinek przybędzie
kolejny odcinek drogi o nawierzchni trwale utwardzonej.
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11. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatoki postojowej.
Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych rozszerzonego
odcinka przebudowy ul. Mickiewicza. Uzgodniono również warunki wykonania projektu
budowlanego na rozszerzony zakres robót z firmą Projektowanie i Obsługa Inwestycji –
Michał Ułan z Koszalina, za kwotę 3.690 zł. brutto, z terminem realizacji do 30.04.2014 r.
12. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. J.Ch. Paska w Czaplinku. Przeprowadzono
postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót. Ofertę najkorzystniejszą
złożyła firma „INSTAL” S.c. z Wałcza za kwotę 125.614 zł.
W
postępowaniu przetargowym uczestniczyło 5 wykonawców, przy rozpiętości cenowej
ofert od najniższej 125.614 zł. do najwyższej 233.079 zł. W dniu 31.03.2014 r. podpisano
umowę z Wykonawcą, a rozpoczęcie robót nastąpi w III dekadzie kwietnia. Zakończenie
prac ustalono na dzień 30.06.2014 r. Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę
odcinka sieci sanitarnej o l= 158 mb oraz wykonanie 4 nowych przyłączy do istniejących
budynków. Przebudowa ma miejsce na odcinku, który od dłuższego już czasu był
uszkodzony, załamany, co skutkowało potrzebą jego systematycznego czyszczenia i
groziło utratą drożności sieci sanitarnej.
13. Budowa pomostu w m. Stare Drawsko. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na
wybór wykonawcy budowy pomostu pływającego w kształcie litery „T”, o pow. 200 m2
na jez. Drawskim w m. Stare Drawsko.
Na to zadanie zostały złożone
2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„KAROS” z m. Sędławki k/ Bartoszyc, za kwotę 218.576,42 zł.
W zakresie zagospodarowanie przestrzennego:
1. Wydano:
 13 zaświadczeń z mpzp i studium
 7 wypis z mpzp
 6 wyrysy z mpzp
 1 postanowienie zatwierdzające wstępny projekt podziału działki nr 38 obr.
Psie Głowy
 1 zawiadomienie o nadaniu numerów porządkowych.
2. Podpisano aneks do umowy nr 227/2012 z dnia 26 września 2012 r. zawartej Czaplinku
pomiędzy Gminą Czaplinek, a Panem Andrzejem Jaguckim zam. Poznań, ul.
Marcelińska 61/8 dotyczącej sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare
Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt – został wyznaczony nowy termin zakończenia prac
projektowych tj. 30 września 2014 r.
3. W dniu 3 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Jaguckim wykonawcą
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla
terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt
– omówiono dalszy kierunek działania.
4. W dniu 4 kwietnia br. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niwka, gmina
Czaplinek oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek
dla działek 164 i 165/2 obr. 02 Czaplinek. Termin składania ofert 23 kwietnia br. do godz.
14.00.
5. Przeprowadzono proces waloryzacji czynszu – umowy związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
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6. Przygotowano 13 umów dzierżawy w tym 9 na dzierżawę gruntów rolnych i 1 na
pomieszczenie gospodarcze oraz 3 umowy na najem sal wiejskich.
7. Wydano:
a) 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek:
 Nr 40/6, obręb Niwka,
 Nr 334/2, obręb Sikory,
 Nr 63/4 i 63/2, obręb Broczyno,
 Nr 80/26, obręb Żelisławie,
 Nr 38, obręb Kołomąt,
 Nr 80/15, obręb Żelisławie,
 Nr 30/7, obręb Pławno,
 Nr 361/4 i 361/3, obręb Głęboczek.
b) 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonych działkami:
 -Nr 131/5, obręb Sikory (podział na 2 działki),
 Nr 107, obręb Psie Głowy (podział na 3 działki), nr 105/2, obręb Psie Głowy
(podział na 3 działki), nr 99, obr. Psie Głowy (podział na 4 działki),
 Nr 319/4, obr. 03 Czaplinek (podział na 3 działki),
 Nr 366/1, obr. Machliny (podział na 2 działki).
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 31.03.2014 r. zostały podpisane dwa akty notarialne dotyczące:
 zbycia działki oznaczonej nr 71/5 o powierzchni 0,0111 ha położonej przy ul.
Parkowej
w Czaplinku za kwotę 14.000,00 zł netto
 zbycia działki oznaczonej nr 118 o powierzchni 0,0422 ha położonej przy ul. Tartacznej
w Czaplinku za kwotę 13.954,00 zł netto. Działka została zbyta na poprawienie warunków
zagospodarowania działki przyległej nr 119.

2. W dniu 07.04.2014 r. został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia działki nr 227
położonej przy ul. Lipowej 33 w Czaplinku za kwotę 92.120,00 zł.
3. Został ogłoszony czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 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 64 400,00 zł netto
(Cena nieruchomości została obniżona o 30 %).
 oznaczonej nr działki 532/28 o pow. 0,4892 ha położonej przy ul. Kamiennej 2 w
Czaplinku,
KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 106 600,00 zł netto (Ceny
nieruchomości została obniżona o 40 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
4. W dniu 15 kwietnia odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 7, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 39 000,00 zł
netto
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 oznaczonej nr działki 79/8 o pow. 0,1283 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Ostroróg, KO1D/00010041/9. Cena wywoławcza 17 300,00
zł netto
 oznaczonej numerem działki 394/1 o powierzchni 0,0849 ha, położonej
w Czaplinku, obręb ewidencyjny 02, KW KO1D/00018120/3. Cena
wywoławcza 24 010,00 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 8 800,00 zł netto
Żadna nieruchomość nie została sprzedana.
W zakresie podatków:
1. Wydano 21 zaświadczeń w tym 10 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych oraz 11 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 495 upomnień na zaległości z tytułu I raty podatku rolnego, leśnego od
nieruchomości i środków transportowych w łącznej kwocie 214 677,40 zł.
3. Udzielono ulgi w spłacie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości
w wysokości 8 870,00 rozkładając należność na 10 rat płatnych w 2014 roku.
4. Sporządzono roczne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2013 roku.
5. Sporządzono informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
za miesiąc marzec 2014 r.
6. Odmówiono wszczęcia postępowania na złożony wniosek o umorzenie zaległości
w podatku od nieruchomości z uwagi na wniesienie go przez osobę nie będącą stroną.
Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez podmiot ubiegający się o ulgę, a akt
sprawy po ustosunkowaniu się do wniesionego środka zaskarżenia przekazano do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego .
7. Uwzględniono złożony przez podatnika wniosek o stwierdzenie nadpłaty w wysokości
2 939,00zł wraz z korektami deklaracji na podatek od nieruchomości i zaliczono ją na
poczet bieżącego zobowiązania podatkowego.
8. Naliczono i wypłacono sołtysom prowizję w łącznej wysokości 11 385,00 zł z tytułu
zainkasowanej I raty podatku za 2014 r.
9. W toku prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
przeprowadzono oględziny nieruchomości oraz przesłuchano świadków.
10. Odprowadzono 2% podatku rolnego z tytułu I raty do Izby Rolniczej.
11. Wykonano sprawozdania z realizacji podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2014 r.
12. W związku ze zbyciem nieruchomości w drodze licytacji, na uprzednie wezwanie
komornika sądowego, wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności tytułom
wykonawczym.
W zakresie współpraca zagraniczna:
1. Gmina Czaplinek zadeklarowała udział we wspólnym projekcie kulturalnym
z niemieckim miastem partnerskim Grimem. W ramach projektu trzech artystów
z naszej gminy wystawi swoje prace na specjalnie do tego celu przygotowanym stoisku
wystawienniczym w Grimmen oraz przeprowadzą warsztaty tematyczne
dla mieszkańców Grimmen. W dniach 8-11 maja 2014 r. swoje prace prezentować będzie
Helena Brożek, Edward Szatkowski i Krystyna Wenelska.
2. Gmina Czaplinek przygotowała dwa projekty wymiany młodzieży: pierwszy z nich
dotyczy udziału czaplineckich piłkarzy w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w
7

niemieckim mieście partnerskim Marlow, drugi dotyczy przyjazdu 20 osobowej grupy
młodzieży z Grimmen do czaplineckiego Gimnazjum, we wrześniu br.
W zakresie ochrona zdrowia:
1. Nadal trwa akcja profilaktyczna pn.: „Pudełko życia”. Kampania "Pudełko życia" porusza
temat bezpieczeństwa zwłaszcza osób starszych i samotnych. Polega na ratowaniu życia
człowieka poprzez umieszczenie najważniejszych informacji o ich stanie zdrowia w
opatrzonym naklejką pudełku umieszczanym w lodówce. Naklejki są dostępne dla
mieszkańców naszej Gminy w Centrum Turystyki przy ul. Rynek 1, NZOZ Medyk przy
ul. Wałeckiej, NZOZ Balticmedica przy ul. Pławieńskiej oraz w Miejsko- Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplinku.
2. W dniu 26 marca br. (środa), w godz. 11.00-16.00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku
mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość skorzystania z mobilnego stanowiska do
zakładania kont w ZIP. Zintegrowany Informator Pacjenta to nowoczesny, stale
aktualizowany, dostępny w Internecie poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia - łatwy w
użytkowaniu i przyjazny. Poza częścią ogólnodostępną, proponuje wszystkim
zainteresowanym osobom dostęp do własnego konta zdrowotnego, w którym można
znaleźć dane o swoim leczeniu, wykonanych badaniach, zapisanych lekach i ich kosztach
od 2008 roku. Do systemu zarejestrowało się 240 osób.
3. Na 7 maja zaplanowano spotkanie profilaktyczne dla mieszkańców naszej gminy na
temat: ZDROWY KRĘGOSŁUP - czynniki wpływające na kręgosłup wg. medycyny
chińskiej. W ramach spotkania zostaną omówione nastepujące zagadnienia: syndrom
"KRÓTSZEJ NOGI", odpowiedzialnego za wszelkie skrzywienia kręgosłupa oraz
dewastację stawów, wpływ czynników; stresu, odżywiania, klimatycznych, ubioru na
organizmu, zapobieganie bólom w obszarze pleców i zespołów napięć mięśniowych,
wpływ masaży, ćwiczeń.
W zakresie projekty:
1. Gmina Czaplinek realizuje projekt: „Wydanie materiałów promocyjnych promujących
walory przyrodnicze i kulturowe gminy Czaplinek”. W ramach projektu wydano
kalendarz na 2014 r. promujący walory przyrodnicze Gminy Czaplinek.
W trakcie opracowania są: album przyrodniczy, informator turystyczny, baza noclegowa i
przewodnik rowerowy w polskiej i niemieckiej wersji językowej.
W zakresie kultura:
1. 12 kwietnia br. odbył się po raz kolejny na czaplineckim rynku Jarmark Wielkanocny. Na
stoiskach królował przede wszystkim świąteczny asortyment: własnoręcznie wykonane
pisanki, palmy, wyroby z wikliny, stroiki i ozdoby wielkanocne, domowa gastronomia i
świąteczne wypieki. Godnie prezentowały się wielkanocne baby, serniki, mazurki.
Ponadto można było zakupić ręcznie wykonaną biżuterię, ozdoby szydełkowe, zabawki i
oczywiście nasz Regionalny Produkt - Miód Drahimski.
2. Gmina Czaplinek i Czaplinecki Ośrodek Kultury organizują OTWARTY TURNIEJ
SZACHOWY o Puchar Burmistrza Czaplinka z okazji świąt majowych, który odbędzie
się 3 maja 2014 r. o godz. 10:00. Celem turnieju jest popularyzacja szachów w naszej
Gminie i Gminach sąsiadujących, oraz integracja społeczności lokalnej i ożywienie życia
kulturalno – oświatowego.
3. Czaplinecki Ośrodek Kultury jest organizatorem Powiatowych Eliminacji
Wojewódzkiego Przeglądu Prac Plastyków Nieprofesjonalnych. W związku z powyższym
zaprasza wszystkich artystów plastyków nieprofesjonalnych (wyłączeni są absolwenci
średnich i wyższych szkół artystycznych) z Powiatu Drawskiego do udziału w
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Przeglądzie, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 14 czerwca 2014 r. o godz. 16:00 w
Ośrodku Kultury w Czaplinku. Termin nadsyłania prac na adres: 78-550 Czaplinek, ul.
Pławieńska 1a upływa z dniem 30 maja 2014 r.
4. W dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbył się XXXI Turniej
Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Jana Chryzostoma Paska, XVI edycja ogólnopolska.
Zamierzeniem i celem Turnieju jest propagowanie żywego słowa, doskonalenie sztuki
recytacji i upowszechnianie trudnej dziś do mówienia literatury staropolskiej.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali: Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider oraz
Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Janina Gąszcz. W turnieju wzięło udział: 6
recytatorów w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich, 3 recytatorów z
kategorii dorosłych oraz 2 osoby w kategorii poezji śpiewanej w kategorii młodzież i 1
osoba w poezji śpiewanej kategoria „dorosłych” - łącznie w Turnieju wzięło udział
dwanaście osób.Nad dokonaniem formalności czuwała prowadząca Turniej Maria Spirin,
która po oficjalnym powitaniu i przedstawieniu programu zaprosiła recytatorów do
zaprezentowania się na scenie. Uczestnicy prezentowali dwa utwory, z których co
najmniej jeden musiał pochodzić z literatury staropolskiej lub europejskiej powstałej do
końca XVIII wieku w kategorii recytacji i poezji śpiewanej, w dwóch kategoriach
wiekowych: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Po sobotnich
przesłuchaniach konkursowych uczestnicy Turnieju mieli możliwość wzięcia udziału w
warsztatach aktorskich przeprowadzonych przez aktora BTD w Koszalinie Marcina
Borchardta, a następnie uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym recytatorów,
instruktorów i jurorów. Niedzielne spotkanie rozpoczęła prezentacja utworów w kategorii
poezji śpiewanej. Po zakończeniu zmagań turniejowych, podczas obrad komisji
konkursowej na scenie sali widowiskowej pojawiła się grupa artystyczna „Wypożyczalnia
skrzydeł” reprezentująca Gimnazjum w Czaplinku, w spektaklu teatralnym pt.
„Kałabania”, reżyserii Aliny Karolewicz. Sąd Turniejowy w składzie: Przewodniczący
Marcin Borchardt – aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, Iwona
Mirońska- Gargas – instruktor teatralny MOK w Szczecinie, reprezentant Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie, Bożena Lemisz – nauczyciel z Czaplinka, wielokrotny juror
konkursów recytatorskich i teatralnych ogłosił werdykt: I miejsce w kategorii recytacji
młodzieży zajęła Klaudia Hanusewicz z III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, II
miejsca otrzymali: Wiktor Dworzak z Gimnazjum w Czaplinku oraz Michał Słomka z
Centrum Kultury 105 w Koszalinie, (komisja przyznała dwa II miejsca),
w kategorii dorosłych, recytacja: I miejsce otrzymała Paulina Sobczak z Warszawy, II
miejsce Czesław Kaszubiak z Centrum Kultury 105 w Koszalinie, natomiast w kategorii
poezji śpiewanej młodzieży/ dorosłych I miejsce przyznano Natalii Matusewicz z
Centrum Kultury 105 w Koszalinie, wyróżnienie w tej kategorii przyznano Dominice
Łuczyszyn
ze
Społecznego
Ogniska
Muzycznego
w
Czaplinku.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali grawertony „Nagroda Dyrektora Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie” ufundowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,
statuetkę „Nagroda Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury” oraz nagrody
książkowe. Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i dyplomy
ufundowane przez Gminę Czaplinek i CzOK oraz książki ufundowane przez Zamek
Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wszystkim uczestnikom zmagań turniejowych
wręczone zostały dyplomy za udział.
5. W dniu 1 kwietnia br. w czaplineckim Gimnazjum odbyły się warsztaty filmowe, które
poprowadził Pan Grzegorz Bals, scenarzysta i reżyser filmu „NEMESIS”.
Podczas warsztatów m.in. omawiane były role do etiudy filmowej. Młodzież przejdzie
wszystkie etapy produkcji filmowej od scenariusza, gry aktorskiej, po montaż wraz z
udźwiękowieniem. Następne warsztaty odbędą się 17 maja br.
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6. Zgłoszono kandydaturę pana Zbigniewa Januszańca do nagrody kulturalnej Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego PRO ARTE.
7. W dniu 25 kwietnia 2014 r. obędzie się Gminna Gala Kultury i Sportu. Podczas Gali
Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider wręczy wyróżnionym sportowcom i działaczom
kultury statuetki.
W zakresie turystyka:
1. W dniu 12 kwietnia 2014 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w Targach Wypoczynku,
Wellness i Spa w Strasburgu w Niemczech. Bezpłatny udział w tragach był możliwy
dzięki współpracy Gminy Czaplinek z Centrum Usług Doradczych w Karlinie.
2. W dniu 26 kwietnia 2014r. Gmina będzie się prezentowała na dużej imprezie promocyjnej
pn. „Święto Ziemi” , która odbywa się na Polach Mokotowskich w Warszawie. Udział w
tej imprezie jest możliwy dzięki uzyskaniu wyróżnienia przez naszą Gminę w konkursie
na Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną Eden.
3. Gmina Czaplinek zakupiła ściankę wystawienniczą o wymiarach 3x3, ladę, stojak Expo.
Sprzęt będzie wykorzystywany na potrzeby promocji gminy Czaplinek podczas imprez
targowych i innych wydarzeń. Sprzęt po raz pierwszy został wykorzystany podczas
targów w Strasburgu w Niemczech.
4. 14 czerwca br. na jeziorze Czaplino rozegrane zostaną już po raz szósty Ogólnopolskie
Spinningowe Zawody Wędkarskie, nad którymi patronat medialny objęła redakcja
Wiadomości Wędkarskich. Trzy miasta: Borne Sulinowo, Czaplinek i Szczecinek tworzą
jedną imprezę, promującą niepowtarzalne walory Pojezierza Drawskiego, która z roku na
rok skupia coraz większe grono wędkarzy. Serdecznie zapraszamy wędkarzy z całej
Polski do wzięcia udziału w zawodach.
5. Gmina Czaplinek ogłosiła zaproszenie do składania ofert na realizację w 2014 roku
obsługi ratowniczej 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. Oferty będą przyjmowane
w terminie do dnia 18.04.2014 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
18.04.2014 r. o godz. 12.15 w sali Narad Urzędu Miejskiego (pokój nr 5).
6. Gmina Czaplinek we współpracy z Lokalną Grupą Działania w Złocieńcu realizuje
projekt pt. „Włóczykije Pojezierza”. W ramach projektu w gminie Czaplinek zostały
wytyczone 2 nowe trasy Nordic Walking. Jedna z tras przebiega wzdłuż Nadbrzeża
Drawskiego, druga biegnie od ul. Wiejskiej do Kołomątu. W chwili obecnej trwają pracę
nad formalnym ustaleniem przebiegu tras, w następnym etapie zostaną one oznakowane.
7. Gmina Czaplinek złożyła aplikację do konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z
NGO”. W ubiegłym roku w konkursie tym Gmina uzyskała wyróżnienie i została
nagrodzona urządzeniem wielofunkcyjnym.
W zakresie funduszy pomocowyck i kontroli:
1. Kontrakt Samorządowy. W ostatnim okresie trwały prace nad propozycjami zadań do
Kontraktu Samorządowego (KS). Ustalona została lista zadań proponowanych do ujęcia w
KS, która została wstępnie zweryfikowana przez zespół składający się z przedstawicieli
powiatów Drawskiego, Łobeskiego i Świdwińskiego oraz pracowników Regionalnego
Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie (RBGP). Do dnia 31.03. zostały
opracowane i wysłane do Powiatu Drawskiego i RBGP wszystkie karty dla przedsięwzięć
Gminy, w kolejnych dniach były dosyłane karty przesyłane do Urzędu Miejskiego przez
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przedsiębiorców. Wstępna koncepcja KS dla Centralnej Strefy Funkcjonalnej została
złożona w Urzędzie Marszałkowskim do dnia 04.04.2014 r.
Budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Rzepowo-Piaseczno. Złożone
zostały w Urzędzie Marszałkowskim uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku
o dofinansowanie w ramach PROW operacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej
przesyłowej na trasie Rzepowo-Piaseczno. Trwa ocena wniosków. Koszt całkowity
inwestycji został oszacowany na kwotę 310 909,73 zł, natomiast kwota wnioskowanego
dofinansowania wynosi 189 579,00 zł. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na rok
2014.
Wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ na wykonanie dokumentacji
modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku. W dniu 28.03.2014 r. odbyła się Sesja
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Podczas sesji podjęto
uchwałę w sprawie
składania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wykonanie dokumentacji technicznej i
ekonomicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Ponadto powołano
Burmistrza Czaplinka na członka komisji rewizyjnej w strukturach ZMiGPD. W trakcie
opracowania jest zakres modernizacji oczyszczalni dla ZMiGPD.
Sprawozdania z trwałości 3 projektów realizowanych w ramach RPOWZ.
Przygotowane zostały sprawozdania z trwałości 3 projektów realizowanych w ramach
RPOWZ. Sprawozdania dotyczyły projektów pn.: „Budowa boisk sportowych „Orlik
2012”w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową
wewnętrznej drogi dojazdowej”; „Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek”; „Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach
Wiejskieji Akacjowej”.
Wniosek Gminy Czaplinek w ramach POIiŚ pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Czaplinek”. W dniu 11.04.2014 r. Kierownik Referatu Funduszy
Pomocowych i Kontroli uczestniczył w spotkaniu negocjacyjnym w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie
w związku z przyznaniem dofinansowania dla wniosku Gminy Czaplinek w ramach POIiŚ
pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czaplinek”. Dotacja opiewa na kwotę
73 140,80zł., co stanowi 85% wartości projektu (86 048,00 zł). Przygotowywane są
dokumenty do umowy o dofinansowanie projektu. Ostateczny termin ich dostarczenia do
NFOŚiGW to 30.04.2014 r. Podpisanie umowyo dofinansowanie planowane jest w maju
br.
Propozycja przyjęcia dofinansowania w ramach RPOWZ Poddziałanie 5.5.1. oraz
zapytanie zainteresowanie Gminy dofinansowaniem w ramach RPOWZ
Poddziałanie 5.2.2. Gmina Czaplinek otrzymała propozycję przyjęcia dofinansowania w
kwocie ponad 2,3 mln zł na projekt złożony do w ramach RPOWZ (poddziałanie 5.5.1.)
na rewitalizację rynku i deptaka, jednak ze względu na ostateczny termin realizacji tej
inwestycji, tj. do 31.03.2015 r., zadanie to nie jest możliwe do realizacji, dlatego, zgodnie
z opinią radnych, Gmina została zmuszona odmówić przyjęcia tej dotacji. Radni wyrazili
swoją opinię na komisji zblokowanej poświęconej temu tematowi. Na tej samej komisji
Radni wyrazili aprobatę dla innego wniosku Gminy, złożonego o dofinansowanie w
ramach RPOWZ (poddziałanie 5.2.2.) w 2010 r. – związanego z renowacją ratusza.
Gmina nie otrzymała w tej sprawie jeszcze propozycji udzielenia dofinansowania, lecz
skierowane zostało przez UM do Gminy zapytanie czy Gmina jest zainteresowana
otrzymaniem dofinansowania do tego projektu. Wysłane zostało pismo Gminy wyrażające
zainteresowanie przyjęciem tej dotacji. (Koszt całkowity 533 tys. zł, dotacja 370 tys. zł,
czyli 163 tys. stanowiłby wkład własny).
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7. Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno.
Projekt dofinansowany został w ramach Lokalnej Grupy Działania (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich). Przygotowane zostało zaproszenie do składania ofert na wykonanie
remontu. Zaproszenia wysłano do 7 firm budowlanych z Czaplinka i okolicznych
miejscowości. W dniu 11.04.2014 r. zostało przeprowadzone otwarcie ofert na remont
budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno. Na
zaproszenie do składania ofert odpowiedziały 2 firmy: z Wałcza z proponowana kwotą
58 719,19 zł oraz z Broczyna z proponowaną kwotą 67 238,92 zł.
8. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Broczyno, Żerdno, Niwka i Trzciniec”.
Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy. W dniu 24 kwietnia
br. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „APIS” Jadwiga
Oziębło z Jarosławia na kwotę 105 682, 41 zł, z terminem wykonania zadania do 13
czerwca 2014 r. W ramach projektu na każdym z placów zabaw zamontowane zostaną:
kiwak sprężynowy, karuzela tarczowa, huśtawka podwójna oraz zestaw zabawowy. W
pobliżu usytuowane zostaną 2 ławki parkowe i kosze na śmieci oraz tablica z
regulaminem korzystania z placu zabaw. Place zostaną ogrodzone. Zadanie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację zadania Gmina Czaplinek
otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
9. Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku. Gmina wysłała zaproszenie
do składania ofert na realizację zadania do potencjalnych wykonawców, w wyniku
którego dokonano wyboru wykonawcy. W dniu 16 kwietnia br. została podpisana umowa
z firmą „Starmax” Marek Starczewski z Gdańska na kwotę 44 403,00 zł, z terminem
wykonania zadania do 30 czerwca 2014 r.. W ramach projektu zamontowanych zostanie 7
zestawów urządzeń do ćwiczeń fizycznych, tj: Orbitrek + Biegacz + Pylon, Prostownik
pleców + Ławka + Pylon, Podciąg nóg + Drabinka + Pylon, Wahadło + Twister, Prasa
nożna + Wioślarz + Pylon, Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny + Pylon oraz Koła Tai
Chi Duże i Małe. W pobliżu urządzeń usytuowane zostaną dwie ławki przeznaczone dla
osób ćwiczących i odpoczywających, dwa kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację zadania Gmina Czaplinek
otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
10. Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Drawsko w Siemczynie. Wysłano do
Urzędu Marszałkowskiego uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie na realizację
zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma „MAT- BUD”
Michał Piechowiak z m. Przytoczna. Wartość inwestycji wyniesie 83 640 zł brutto.
Termin wykonania robót ustalono do 31 maja br. W ramach zadania zostanie wykonany
pomost
o
konstrukcji
stalowej
na
palach
stalowych
z pokładem drewnianym, w kształcie litery T, o powierzchni 119,1 m2, długości 50 mb i
szerokości 2,20-3,50mb. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Osi
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację
zadania Gmina Czaplinek otrzymała rekomendację otrzymania dofinansowania w kwocie
58 804,00 zł.
11. „Wydanie materiałów promocyjnych promujących walory przyrodnicze
i kulturowe gminy Czaplinek”. Trwa realizacja projektu pn. „Wydanie materiałów
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promocyjnych promujących walory przyrodnicze i kulturowe gminy Czaplinek”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do tej pory, w ramach projektu, został
wydany kalendarz na rok 2014. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem albumu
ukazującego piękno terenów gminy Czaplinek. Wykonawcą obu prac jest
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe „TONGRAF” Jan Sip z Piły. Zakończono
także zbieranie ofert na wydanie informatora turystycznego „Czaplinek-Przystań na
dłużej” oraz przewodnika rowerowego i bazy noclegowej. Wykonawcą informatora
turystycznego oraz przewodnika rowerowego zostało Przedsiębiorstwo Usługowe
„Tempoprint” Teresa Polak ze Szczecinka, a bazy noclegowej- firma „Meritum” Bożena
Zimmermann z Bydgoszczy. Materiały promocyjne będą dostępne pod koniec kwietnia
br. Na realizację zadania Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie w wysokości 80%
kosztów kwalifikowalnych projektu tj. 42 740,00 zł.
12. Realizacja projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na
terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”.
W związku z niniejszym projektem dokonano uzgodnienia dokumentacji przetargowej na
budowę ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku w miejscowości Niwka.
Dokumentacja ta będzie podlegała ocenie przez prawnika Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty. Ponadto trwają prace nad propozycją zmian do Programu Funkcjonalno
– Użytkowego na budowę ścieżki w celu zaadaptowania jej do lokalnych warunków.
Przygotowywane są uzupełnienia i wyjaśnienia do złożonego przez ZMiGDP wniosku o
płatność, z którego Gmina ma otrzymać refundację w kwocie 290 tys. zł.
13. Realizacja projektu pn. „Trasy zdrowia”. Fundacja PZU finansująca program pn.
„Trasy zdrowia” ogłosiła konkurs na wytyczenie oznakowanie i wyposażenie w proste
instalacje ścieżki przystosowanej do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień
(bieganie, nordic walking, narty biegowe). Ścieżka wyposażona będzie w minimum 9
instalacji, przy której będzie umieszczony opis w jaki sposób z niej korzystać. Gmina
Czaplinek
złożyła
wniosek
do
PZU
i
wyznaczyła
2
trasy
o kształcie pętli i długości 2 km i 3 km. Pierwsza z nich obejmuje obszar parku miejskiego
przy ul. Wałeckiej i J. Czaplino, druga obejmuje obszar parku miejskiego przy
ul. Złocienieckiej i prowadzi przez nadbrzeże jez. Drawsko do plaży miejskiej zataczając
pętlę w pobliżu Liceum Ogólnokształcącego i schodzi przez park miejski przy ul.
Parkowej do nadbrzeża. W przypadku wytypowania wniosku do finansowania, spośród 2
alternatywnych tras wytypowanych przez Gminę, zostanie wybrana jedna, na którą
dotacja może wynieść 35 000 zł, zaś wkład własny Gminy musi wynieść co najmniej
10 000 zł. Do dalszej kwalifikacji z całej Polski planuje się wybrać 35 wniosków, z czego
w wyniku pogłębionej oceny zostanie wybranych 30 ścieżek.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Wydano 28 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.
2. Rozpatrzono 20 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew z
zadrzewień.
3. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano szkolenie dla rolników
nt.”Płatności bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe.” Omówiono sposób wypełniania
wniosku o przyznanie płatności na 2014 r. oraz zmiany w przepisach. W szkoleniu
uczestniczyli przedstawiciele ARiMR z Biura Powiatowego ze Złocieńca
W zakresie oświaty:
1. Dnia 14 kwietnia 2014 roku Burmistrz Czaplinka ogłosił konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie. Termin składania ofert ustalono
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na dzień 6 maja 2014r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6,
78-500 Czaplinek, pokój nr 7 - sekretariat. Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz na tablicach
ogłoszeń w szkołach gminnych.
2. Do końca marca 2014 roku przyjmowano podania o przyjęcie dzieci do Przedszkola
w Czaplinku oraz oddziału w Broczynie. Do Przedszkola w Czaplinku wpłynęło 211 kart
(w przedszkolu jest 220 miejsc), do przedszkola w Broczynie 34 kart ( w oddziale jest 40
miejsc).
W zakresie sportu i rekreacji:
1. Zakończenie sezonu zimowego – przygotowanie infrastruktury sportowej ( złożenie
lodowiska, przygotowanie Stadionu Miejskiego i boiska treningowego do zajęć,
treningowych i rozgrywek ligowych, wodowanie łodzi na Ośrodku Sportów Wodnych,
przygotowanie boisk wielofunkcyjnych Orlik do kompleksowego czyszczenia i
konserwacji ).
2. Udział w Złocienieckiej Gali Sportu.
3. Wyjazd do Włocławka w celu podpisania porozumienia na organizację regat
o Puchar Czaplinka w ramach eliminacji Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.
4. Dnia 06.04.2014r. o godzinie 10.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Żaczek i Żaków w tenisa stołowego. Organizatorem był LKS
Lech Czaplinek, współorganizatorem Gmina Czaplinek.
5. Dnia 13.04.2014r. o godzinie 10.00 odbędzie się druga konkurencja na „Najbardziej
Usportowioną Wieś Gminy Czaplinek 2014”. Zawody odbędą się w tenisa stołowego.
Organizatorem jest Gmina Czaplinek.
6. Dnia 16.04.2014r. o godzinie 9.00 odbędzie się ostatni turniej eliminacyjny
w regionie "Żółtym" do finałów Mistrzostw Województwa w Mini Piłce Siatkowej
Dziewcząt, który rozgrywany jest w ramach projektu "Zachodniopomorski Mini Volley
Cup 2014 Kinder + Sport". Organizatorem jest UKS IRAS Czaplinek,
współorganizatorem Gmina Czaplinek.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 22 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Koncercie charytatywnym dla
Alana i Dawida, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Czaplinku.
2. W dniu 24 marca Zastępca Burmistrza uczestniczył w Konferencji –Perspektywy rozwoju
O2W w województwie zachodniopomorskim dla indywidualnych odbiorców w
Szczecinie.
3. W dniu 31 marca uczestniczyłem w uroczystym apelu okazji zdania obowiązków przez
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
4. W dniu 3 kwietnia br. uczestniczyłem w piątej edycji konkursu piosenki niemieckoi angielskojęzycznej Singing Competition V w Liceum Ogólnokształcącego im. 3 Dywizji
Strzelców Karpackich w Czaplinku. Konkurs zorganizowały nauczycielki języków
obcych ZSP Czaplinek: Alicja Giwojno, Agata Hałuszczyk i Małgorzata Hałuszczyk.
5. W dniach 8 – 9 kwietnia br . Sekretarz Gminy uczestniczyła w konferencji – Wspieranie
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w bieżącej oraz nowej perspektywie
finansowej w Luboradzy.
6. W dniu 9 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji poświęconej
Inicjatywom JEREMIE i JESSICA, czyli II Zachodniopomorski Dzień Instrumentów
Inżynierii Finansowej. Organizatorami II ZDIIF był Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank
Inwestycyjny. Spotkanie poświęcone Inicjatywie JEREMIE.
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7. W dniu 14 kwietnia br. uczestniczyłem w Jubileuszu 5 –lecia Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu.

Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 27 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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