INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 18 kwietnia do 20 maja 2014 r.
w okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 13 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania
w użytkowanie (dwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, teren usług
turystycznych, jedna działka – brak przeznaczenia w mpzp ).
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy( jedna działka
– działalność gospodarcza ).
3. w sprawie zmiany w planie finansowym, budżetu Gminy Czaplinek w 2014 r..
4. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( dwie działki
–ogród działkowy ).
5. w sprawie przejęcia w roku 2014 do ewidencji Urzędu Miejskiego środków trwałych
pochodzących inwestycji.
6. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Gminę Czaplinek.
7. w sprawie regulaminu funkcjonowania komisji przetargowej powołanej przez Burmistrza
Czaplinka do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę
Czaplinek.
8. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
9. w sprawie powołania konkursu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie.
10. o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Czaplinek w sprawie projektu
zagospodarowania terenu Osiedla Wieszczów z uwzględnieniem stref rekreacyjno –
wypoczynkowych i terenów zielonych.
11. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Czaplinka z dnia 18 kwietnia 2014
r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej, ustanowienia
koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie Gminy
Czaplinek i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w
Gminie Czaplinek, wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 r.
12. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czaplinku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach o zasiłki
dla opiekunów.
13. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czaplinku do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla
opiekunów.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości
Kluczewo. Zakończone zostały prace związane z rozruchem pompowni wody i układu
wodociągowego obejmującego m. Kluczewo z zabudową kolonijną, po stronie
mechaniczno-technologicznej i automatyki. Przeprowadzony rozruch zakończył się
wynikiem pozytywnym. Wyłączono z eksploatacji ujęcie i stację w m. Kluczewo.
Zaopatrzenie w wodę dotychczasowych odbiorców następuje już z ujęcia i stacji w m.
Stare Drawsko.
2. 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. Broczyno, 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. W dniu 15.05.2014 r. wydana została decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
kanalizacyjnej m. Broczyno, natomiast
z uwagi na nieuregulowany stan prawny
(brak postępowań spadkowych w 10 przypadkach) postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego zostało zawieszone na czas
uregulowania stanu prawnego ( ok. 2 lat).
3. Budowa pomostu nad jez. Drawskim w m. Siemczyno. Wykonawca rozpoczął roboty
od 28.04.2014 r., które zostaną zakończone do 31.05.2014 r. W trakcie realizacji robót
przy palowaniu wystąpiły niekorzystne warunki gruntowe (grunty
o słabej nośności).
Dokonano badania geologicznego, które wykazało, że na odcinku 15 mb grunty nośne
występują na głębokości 4,4 mb od lustra wody, co powoduje, iż zachodzi potrzeba
wydłużenia ok. 10 uprzednio przygotowanych pali, a tym samym wzrośnie koszt zadania
o wartość ok. 7.000 zł.
4. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzepowo. W dniu 09.04.2014 r.
ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie niniejszego zadania z terminem
składania ofert na dzień 28.04.2014 r., które zostało zakończone wyborem oferty
najkorzystniejszej firmy „PROMAT-WODA” Spółka z o.o. z Gdyni za kwotę 755.833 zł.
W dniu 21.05.2014 e. została podpisana umowa z Wykonawcą. 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.
5. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.
Stare Drawsko. Wykonawcą projektu budowlanego jest 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,
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6.

7.

8.

9.

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 kwietniu br. odbyło się kolejne spotkanie z zespołem projektantów branży
budowlanej, technologicznej i elektrycznej, na którym omawiano i analizowano zakres
rzeczowy potrzeb modernizacyjnych. Projektant przygotował wnioski i złożył je do
właściwych organów o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego i o
uwarunkowaniach środowiskowych.
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.
Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej. W dniu 27.03.2014 r. Gmina Czaplinek
podpisała porozumienie z ZZDW dotyczące wspólnej realizacji wymienionego zadania w
2014 r. Zarządca drogi przygotował i przeprowadził postępowanie przetargowe na
wykonanie zadania, które zakończyło się ze skutkiem pozytywnym. Wykonawcą robót
została firma Pol-Dróg Drawsko Pom. za kwotę 654.700 zł. W dniu 23.05.2014 r.
podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji zadania do 30.09.2014 r.
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. Starosta Drawski podczas konwentu
burmistrzów w dniu 16.05.2014 r. przekazał stanowisko Zarządu Powiatu, że zadanie to
będzie przyjęte w budżecie Powiatu do realizacji w 2014 roku.
Przebudowa drogi w m. Psie Głowy. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie
przetargowe. W dniu 14.04.2014 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą
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złożyła firma „COLAS” z Koszalina za kwotę 455.000 zł. W dniu 23.04.2014 r.
podpisano umowę z wykonawcą, a w dniu 25.04.br przekazany został wykonawcy plac
budowy z udziałem zainteresowanych stron, w tym i Gminy Czaplinek. Wykonawca
przewiduje realizację robót na przełomie maja – czerwca br. termin umowny zakończenia
robót ustalono do 30.06.2014 r. 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.
10. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatoki postojowej.
Wykonano projekt budowlany na rozszerzony zakres przebudowy ul. Mickiewicza.
Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót,
z terminem składania ofert do dnia 04.06.2014 r., natomiast wykonania do 30.10.2014 r.
11. 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 w dniu 08.05.2014 r. rozpoczęto roboty. 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.
12. 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. Uzyskano w dniu 22.04.2014 r.
nowe pozwolenie wodno-prawne na budowę pomostu pływającego oraz wystąpiono do
RZGW Poznań o zawarcie umowy użyczenia na czas budowy i eksploatacji urządzenia
wodnego. Z uwagi na brak formalnej decyzji dofinansowania pomostu w m. Siemczyno,
nie została podpisana umowa z wykonawcą, firmą „KAROS” z Bartoszyc, jednakże
uzgodniono z wykonawcą wydłużenie terminu związania złożoną ofertą. Uzgodniono też
warunki realizacji tego zadania z wykonawcą, mając na uwadze wymienione niekorzystne
okoliczności stanu formalno -prawnego. Zakłada się uzyskanie efektu rzeczowego
w terminie określonym w postępowaniu przetargowym, tj. do czerwca 2014 r.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 06.05.2014 r. zostały podpisane dwa akty notarialne dotyczące:
 zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Sikorskiego 19 w Czaplinku za kwotę
8.101,60 zł.
 zbycia nieruchomości położonej w Czaplinku w obrębie 02, w skład której wchodzi
działka nr 348/2 o pow. 0,0342 ha i działka nr 349 o pow. 0,0893 ha za kwotę
39.300,00 zł
2. W dniu 13 maja odbył się 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
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 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.
Żadna działka nie została sprzedana.
3. Na dzień 12 czerwca 2014 r. został ogłoszony drugi ustny przetarg nieograniczony na
zbycie nieruchomości:

oznaczonej nr działki 17/4 o pow. 0,8152 ha, położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 08, KW KO1D/00024072/6. Cena wywoławcza 160 000,00 netto

oznaczonej nr działki 17/5 o pow. 0,5159 ha, położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 08, KW KO1D/00024072/6. Cena wywoławcza 102 000,00 netto

oznaczonej nr działki 272/1 o pow. 0,2321 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Kluczewo, KW KO1D/00009870/9. Cena wywoławcza 51 000,00 zł
netto
4. Na dzień 26 czerwca 2014 r. został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Machliny, w skład której
wchodzi działka nr 150 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana budynkiem użytkowym
(była szkoła) o powierzchni 400,00 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni
85,00 m² i działka nr 149/2 o powierzchni 0,1700 ha. Cena wywoławcza 427 000,00 zł.
5. Wydano decyzję zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej działką nr 38, obr.
Psie Głowy (podział na 2 działki).
1. Wydano:
 12 zaświadczeń z mpzp i studium,
 6 wypis z mpzp,
 4 wyrysy z mpzp
6. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Czaplinku uchwały Nr XL/504/14 z dnia 8
maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek rozesłane zostały zawiadomienia do
28 instytucji, przygotowane obwieszczenia. Przygotowano również wystąpienia do
RDOŚ Szczecin i Powiatowego inspektora Sanepidu w Drawsku Pomorskim dotyczące
zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu objętego ww. uchwałą.
7. Rozesłano do uzgodnień i opiniowania projekt planu dla części obrębów Stare Drawsko,
Nowe Drawsko i Kołomąt, przygotowano informację odnośnie planów urządzania lasów,
wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej dla projektantów planu Stare Drawsko, Nowe
Drawsko i Kołomąt,
8. Zapoznano się z projektem planu dla części Czaplinka (6 załączników) i przygotowano
projekt do uzgodnień i opiniowania – uchwała inicjująca Nr XIX/227/12 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek.
9. W dniu 16 maja br. została podpisana umowa z p. Radosławem Jończak przedstawicielem
firmy
SOFTGis z Wrocławia dotycząca wykonania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębku Niwka, gmina Czaplinek oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek 164 i
165/2 obr. 02 Czaplinek- termin wykonania 11 miesięcy od daty podpisania umowy, cena
25.830,00 zł brutto.
10. Podpisano:
 6 umów na najem sal wiejskich,
 6 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 5 dotyczących gruntów rolnych / ogrodów przydomowych.
11. Wydano:
 2 decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
ustalonych dla działek: Nr 81/1, obr. Łazice, Nr 6/3, obr. Pławno.

5

 3 decyzje o warunkach zabudowy dla działek: Nr 50, obr. Kluczewo, Nr 40/6, obr.
Niwka, Nr 90/10, obr. Siemczyno.
 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 140/2, 143,
146, obr. Żerdno,
 decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie linii kablowych podziemnych SN-15kV, NN0.4Kv (w 1 etapie) oraz stacji transformatorowej słupowej z transformatorem
o mocy 63 KVA, ustawienie złącz kablowych 0,4Kv z pomiarami energii
elektrycznej na terenie działek ewid: 59/1, 59/4, 182, 2/1, 177/14, 177/24, 14/2,
13/4 obręb Żelisławie. Zmiana polegała na uwzględnieniu w ww. postępowaniu
działki nr 177/5, obr. Żelisławie.
W zakresie podatków:
1. Wydano 19 zaświadczeń w tym 7 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
oraz 12 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych w łącznej kwocie 38 474,00 zł.
3. Podatnik po przeprowadzonej kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
po doręczeniu protokołu kontroli wniósł w ustawowym terminie zastrzeżenia, które po
ponownej analizie nie zostały uwzględnione. Na wniesione zastrzeżenia udzielono
odpowiedzi na piśmie.
4. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających, i uprzedniego wezwani organu
podatkowego, podatnik złożył deklarację na podatek od nieruchomości za 2013 r. z uwagi
na powstanie obowiązku podatkowego w zakresie posiadanej nieruchomości z dniem
01.01.2013 r., a obliczony w deklaracji podatek w kwocie 13 679,00 zł uiścił wraz
z należnymi odsetkami w wysokości 1 096,00 zł.
5. Udzielono odpowiedzi na zapytanie dotyczące opodatkowania nieruchomości
wykorzystywanych jednocześnie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
rolniczej.
6. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, wezwano podatnika do przedłożenia
korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r. z uwagi na wyłączenie
z podstawy opodatkowania budowli, które w ocenie podatnika nie podlegają
opodatkowani z uwagi na nie spełnienie ustawowej definicji.
7. Zawarto 2 umowy na pobór opłaty miejscowej.
8. Podatnik po uprzednim wezwaniu do zapłaty zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości, uiścił kwotę w należności głównej w wysokości 17 832,60 zł, składając
jednocześnie wniosek o umorzenie powstałych odsetek w wysokości 5 399,00 zł.
9. Na wniosek organu podatkowego, Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim nadał tytułom
wykonawczym sądową klauzulę wykonalności, niezbędną do uwzględnienia przez
Komornika Sądowego wierzytelności dłużnika wobec Gminy Czaplinek w wysokości
16 176,80 wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień w związku z licytacją
nieruchomości.
10. Przyjęto wniosek o udzielenie 5 letniego zwolnienia w podatku rolnym w związku
z powiększeniem gospodarstwa rolnego.
11. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej II raty podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości.
12. Sporządzono okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat
producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz okresowe rozliczenie dotacji celowej na ten
cel.
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13. Dokonano określenia w drodze decyzji wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu
podatku od nieruchomości za 2013 rok w wysokości 36 357,00 zł, w związku
z ustaleniem w toku postępowania, iż wysokości należnego zobowiązania podatkowego
jest wyższa niż wykazana w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013 r.
W zakresie współpraca zagraniczna:
1. W dniach 9-11 maja trzech artystów z naszej gminy prezentowało swoje prace na
wystawie w niemieckim mieście partnerskim Grimmen. W tym roku w wystawie oprócz
artystów z Czaplinka uczestniczyli artyści ze szwedzkiego miasta Staffanstorp. Wernisaż
wystawy odbył się 10 maja w Ośrodku Kultury w Grimmen, a swoje prace prezentowali
pani Helena Brożek- zajmująca się haftem krzyżykowym, pan Edward Szatkowski –
zajmujący się rzeźbiarstwem oraz pani Krystyna Wenelska – zajmująca się ceramiką.
Wystawa potrwa do 12 czerwca. W przyszłym roku planujemy organizację wystawy
z udziałem artystów z zaprzyjaźnionych miast partnerskich oraz miasta Staffanstorp
w Szwecji.
2. W dniach 13-15 czerwca planowany jest wyjazd grupy seniorów do Grimmen.
W zakresie ochrona zdrowia:
1. Gmina Czaplinek zadeklarowała udział w kampanii społecznej pn. NEFROTEST. Celem
akcji, która odbyła się dotąd w 39 miastach w całym kraju, jest rozpowszechnienie wiedzy
na temat chorób nerek i promocja profilaktyki, w tym badań przesiewowych mogących
pomóc w wykryciu chorób tego narządu. Kolejny test zaplanowano w województwie
zachodniopomorskim- obejmuje on powiaty: drawski, łobeski świdwiński. W ramach
kampanii zostanie rozdanych 2 000 skierowań na bezpłatne badania krwi i moczu.
Badania te umożliwią wczesne wykrycie chorób nerek. Centrum Dializ Fresnius
w Drawsku Pomorskim przekazało lekarzom rodzinnym skierowania na bezpłatne dla
pacjentów badania poziomu kreatyniny we krwi z wyliczeniem współczynnika Eger oraz
ogólne badanie moczu. Skierowania otrzymają mieszkańcy (mężczyźni i kobiety), którzy
ukończyli 45 lat, można je otrzymać u swojego lekarza rodzinnego. Ze skierowaniem
należy udać się do Laboratorium Analitycznego w Czaplinku przy ul. Wałeckiej. Badania
są bezpłatne. Pacjenci, których wyniki badań będą wskazywały na problemy zdrowotne
będą kierowani prze swoich lekarzy rodzinnych do Poradni Nefrologicznej. Akcja potrwa
do 30 czerwca.
2. W dniu 28 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa i z tej okazji planowany
jest happening podczas którego będą rozdawane palaczom mentosy.
W zakresie projektów:
1. Przygotowywany jest projekt dotyczący wymiany młodzieży pomiędzy szkołami:
Czaplineckim gimnazjum i Szkołą w Grimmen. W wymianie udział weźmie po 20
uczniów każdego z miast.
W zakresie kultura:
1. W dniu 12 kwietnia br. odbył się Jarmark wielkanocny.
2. W dniu 25 kwietnia br. odbyły się eliminacje do 46. REGIONALNEGO TURNIEJU
RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE” KOSZALIN 2014.
3. W dniu 27 kwietnia br. w związku z obchodami Kanonizacji Jana Pawła II pod
Pomnikiem Papieża w Czaplinku odbył się uroczysty koncert kwartetu smyczkowego
Filharmonii Koszalińskiej.
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4. W dniu 30 kwietnia br. dzieci z czaplineckich przedszkoli zorganizowały we współpracy
z Gminą Czaplinek i Czaplineckim Ośrodkiem Kultury happening na rynku połączony
z korowodem ulicami Czaplinka poświęcony obchodom Dnia Ziemi.
5. W dniach 1-3 maja odbyło się obchody Świąt Majowych.
6. 2 maja br. w Hali Opery w Szczecinie odbyły się Eliminacje Wojewódzkie do VI
Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Seniorów „ARS 2014” w Bydgoszczy.
Laureatem Wojewódzkiego Przeglądu został Seniorski Teatr „YES”.
7. 6 maja 2014 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku był pisarz, rysownik
Paweł Wakuła, który nie tylko opowiadał o bohaterach swoich książek, ale rysował i
odpowiadał na zadawane przez młodych czytelników pytania. Wykonał także rysunki
postaci szczurka Ogryzka, skrzata Maurycego, ufoludka, strasznego pająka oraz lasu
pełnego nieekologicznych przedmiotów.
8. Dnia 8 maja bibliotekę w Czaplinku odwiedził Andrzej Wnęk – podróżnik i pilot
wycieczek. Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie klas szóstych ze szkoły
podstawowej. Obejrzeli oni prezentacje multimedialną ukazującą kulturę, obyczaje
i zabytki państwa Mali – „Duszy Afryki”.
9. 8 maja na cmentarzu komunalnym w Czaplinku odbyły się uroczystości związane
z Dniem Zwycięstwa.
10. 9 maja 2014 r. w Czaplinku odbyły się Eliminacje Powiatowe Wojewódzkich Prezentacji
Amatorskich Zespołów Teatralnych. Do eliminacji zgłoszono łącznie osiem zespołów
teatralnych, w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych
oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.
11. 10 maja br. odbyły się eliminacje regionalne konkursu piosenki "Wygraj Sukces".
12. 13 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku odbyło się spotkanie "Poezja
przy kawie”.
13. 15 maja br. w Pałacu w Siemczynie podczas konferencji w ramach „III Europejskich
Słonecznych Dni w Siemczynie” zostały uroczyście wręczone nagrody dla laureatów
i wyróżnionych osób w Powiatowym Konkursie Plastycznym ph. „Europejskie Słoneczne
Dni 2015”, którego celem była edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży
i społeczności lokalnej o odnawialnych źródłach energii.
14. W dniu 19 maja br. otrzymaliśmy informację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Departament Ochrony Zabytków,
informację iż Henrykowskie
Stowarzyszenie w Siemczynie otrzymało dotację w wysokości 250 000,00 zł,
przeznaczoną na pokrycie kosztów zadania pn. Siemczynom, pałac ( 1726 r. ): wykonanie
opaski drenażowej i remont kanalizacji deszczowej oraz wykonanie ścianki szczelnej
pomiędzy budynkiem przedmiotowego pałacu a stawami będącymi częścią zabytkowego
założenia parkowego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 302 686,27 zł.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie: WYPOCZYNKU
LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY CZAPLINEK.
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od dnia 28 czerwca 2014 r. do dnia 31
sierpnia 2014 r.
Oferty należy złożyć do 5 czerwca 2014 r.
do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Czaplinku (pok. Nr 3), ul Rynek 6, 78-550 Czaplinek, lub drogą pocztową (decyduje
data wpływu do Urzędu Miejskiego w Czaplinku).
2. Informuję, że rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu zagospodarowania
terenu Osiedla Wieszczów z uwzględnieniem stref rekreacyjno-wypoczynkowych
i terenów zielonych. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Osiedli Nr 1, 2,
3 i 4 miasta Czaplinka w sprawie projektu zagospodarowania terenu Osiedla Wieszczów
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z uwzględnieniem stref rekreacyjno-wypoczynkowych i terenów zielonych. Konsultacje
przeprowadzane są w formach:
a) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu zagospodarowania
terenu Osiedla Wieszczów z uwzględnieniem stref rekreacyjno-wypoczynkowych
i terenów zielonych na stronie internetowej Gminy Czaplinek
www.wrota.czaplinek.pl i przyjmowanie uwag oraz propozycji na piśmie za
pomocą formularza: „Ankieta w sprawie projektu zagospodarowania terenu
Osiedla Wieszczów w Czaplinku”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia, który można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Czaplinku oraz ze strony internetowej www.wrota.czaplinek.pl
b) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą się w dniach:
- 14 maja 2014 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w sali narad
(pok. Nr 5), przy ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek;
- 17 maja 2014 r. od godz. 18.00 do 20.00 na placu przy ul. Staszica 3 (przy boisku
do koszykówki) na Osiedlu Wieszczów w Czaplinku;
- 01 czerwca 2014 r. od godz. 13.00 do 15.00 na placu przy ul. Staszica 3 (przy
boisku do koszykówki) na Osiedlu Wieszczów w Czaplinku.
Ustala się datę rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 maja 2014 r. i zakończenia
konsultacji na dzień 03 czerwca 2014 r
W zakresie turystyki:
1. W niedzielę 27 kwietnia br. w Warszawie Gmina Czaplinek, dzięki wyróżnieniu na
Najlepszą Europejską Destynację EDEN w Polsce, wspólnie ze stoiskiem Polskiej
Organizacji Turystycznej prezentowała swoje walory turystyczne.
2. Gmina Czaplinek złożyła wniosek do konkursu „GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM”
i została nominowana do konkursu Wspólnoty. Organizatorem konkursu jest Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Pismo Samorządu Terytorialnego
Wspólnota.
3. Gmina Czaplinek bierze udział w konkursie „LUBIMY PODRÓŻOWAĆ, czyli co lubi
społeczność turystyczna?”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych
i przyjaznych dla turystów miejsc, a także szerokie wsparcie inicjatyw regionalnych
i lokalnych. Reguły są proste. Należy jedynie wejść na wizytówkę Czaplinka
http://www.socialtravel.pl/miejsca/podroze/gmina-czaplinek/ i oddać swój głos za pomocą
przycisku “Lubię to!” lub dodania swojej opinii, przy czym za opinię przydzielanych jest
10 punktów, a za “Lubię to!” “lajka” 1 punkt. Wygrywa ten, kto uzyska największą liczbę
punktów otrzymanych od fanów. Dla 6 laureatów i 100 wyróżnionych przewidziane są
liczne nagrody, m.in.:
- Certyfikat „Ulubiony… społeczności turystycznej w roku 2014”;
- promocja na stronie głównej portalu w specjalnie wyznaczonym miejscu;
- artykuły sponsorowane;
- osobista wizyta przedstawicieli redakcji (reportaż, fotorelacja);
- promocja w ogólnopolskich mediach;
- film promocyjny.
4. Wyłoniono wykonawcę do 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 na
obszarze Gminy Czaplinek, którym jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Powiatu Drawskiego.
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W zakresie funduszy pomocowych i kontroli:
1. Wniosek Gminy Czaplinek w ramach POIiŚ pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Czaplinek”. Zostały uzgodnione z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie szczegółowe warunki realizacji projektu
pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czaplinek” oraz treść załączników do
umowy o dofinansowanie. Przyznana dotacja opiewa na kwotę 73 140,80zł., co stanowi
85% wartości projektu (86 048,00 zł). Nazwa projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Czaplinek” Źródło dofinansowania: środki Unii Europejskiej z Funduszu
Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany
gospodarki niskoemisyjnej. Koszt całkowity projektu: 86 048,00 zł (wartość szacunkowa)
Kwota przyznanej dotacji: 73 140,80 zł (wg umowy dotacji, max 85%). Okres realizacji:
maj 2014 r. – czerwiec 2015 r. Przedmiotem projektu jest stworzenie dokumentu
planistycznego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, dokumentu wymaganego dla gmin
i innych podmiotów przy ubieganiu się o środki unijne na przedsięwzięcia związane
z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, polegające na
wykorzystywaniu elementów OZE oraz innych przedsięwzięć w zakresie poprawy
efektywności energetycznej i zmniejszania emisji CO2 do atmosfery.
2. Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno.
Spośród ofert złożonych do dnia 11.04.2014 r. na remont budynku pełniącego funkcję
świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno wybrana została oferta firmy z Wałcza z
kwotą 58.719,19 zł brutto (P.P.H.U. „TOMBUD” Tomasz Czerwiński). W dniu
28.04.2014 r. podpisana została umowa pomiędzy OSP w Broczynie a wybranym
wykonawcą. Wykonawca przystąpił już do realizacji inwestycji. Termin zakończenia
inwestycji zaplanowany jest do 31.07.2014 r. Nazwa projektu: „Remont budynku
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno”. Źródło
dofinansowania: środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z zakresu małych projektów, w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszt
całkowity projektu: 73 582,22 zł (wartość kosztorysowa). Kwota przyznanej dotacji:
49 999,98 zł (wg umowy dotacji, max 80%, nie więcej niż 50 tys. zł). Okres realizacji:
28.04.2014 r. – 31.07.2014 r. Projekt polega na remoncie budynku świetlicy OSP
w Broczynie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie uwzględnia remont
dachu z wymianą pokrycia dachowego, rozebranie zniszczonych kominów
wentylacyjnych i wykonanie nowych, wykonanie komina dla potrzeb kotłowni, wymiana
drewnianego okna na okno z PCV, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,
licowanie ścian płytkami klinkierowymi, wykonanie opaski betonowej.
3. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Broczyno, Żerdno, Niwka i Trzciniec”.
W dniu 24 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą zadania –
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „APIS” Jadwiga Oziębło z Jarosławia na kwotę
105 682,41 zł, z terminem wykonania zadania do 13 czerwca 2014 r. Wykonawca placów
zabaw zadeklarował, że montowanie elementów placów zabaw na terenie gminy nastąpi
w ostatnim tygodniu maja br. Ponadto została skompletowana i wysłana do
skontrolowania przez Urząd Marszałkowski dokumentacja przetargowa dotycząca wyboru
wykonawcy placów zabaw. 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
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4.

5.

6.

7.

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.
Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku. Wykonawca zielonej siłowni
w parku miejskim przy ul. Wałeckiej w Czaplinku - firma „Starmax” Marek Starczewski
z Gdańska, przystąpił do realizacji zadania. Dostawa i montaż elementów siłowni
zaplanowane są na pierwszą połowę czerwca br. Umowny termin wykonania zadania to
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.
Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Drawsko w Siemczynie. Zostały
skompletowane i wysłane do Urzędu Marszałkowskiego wszystkie uzupełniania
i wyjaśnienia dotyczące wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na budowę pomostu
w m. Siemczyno. Wykonawcą zadania jest 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 2,20-3,50 mb. Na realizację zadania Gmina
Czaplinek otrzymała rekomendację otrzymania dofinansowania w kwocie 58 804,00 zł 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.
„Wydanie materiałów promocyjnych promujących walory przyrodnicze i kulturowe
gminy Czaplinek”. W ramach projektu pn. „Wydanie materiałów promocyjnych
promujących walory przyrodnicze i kulturowe gminy Czaplinek” Gmina Czaplinek przed
rozpoczęciem sezonu turystycznego wzbogaciła się o nowe materiały promocyjne.
W ramach przedsięwzięcia został wydany album przyrodniczy ukazujący piękno terenów
gminy Czaplinek oraz jeszcze w roku ubiegłym, kalendarz na rok 2014, których
wykonawcą było Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe „TONGRAF” Jan Sip
z Piły; informator turystyczny „Czaplinek- Przystań na dłużej” oraz przewodnik
rowerowy po gminie Czaplinek, wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowe
„Tempoprint” Teresa Polak ze Szczecinka oraz baza noclegowa wykonana przez firmę
„Meritum” Bożena Zimmermann z Bydgoszczy. Materiały promocyjne są dostępne
w Centrum Informacji Turystycznej w Czaplinku i w gminach ościennych oraz
u lokalnych gestorów branży turystycznej. Na realizację zadania Gminie Czaplinek
zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych projektu,
tj. 42 740,00 zł, 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.
Realizacja projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na
terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” Koncepcja
ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku, która ma powstać w związku
z realizacją projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie
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Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” została uzgodniona ze
ZMiGDP. Uzgodniona została także dokumentacja przetargowa na wykonanie ścieżki.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego planowane jest jeszcze w maju br. Nazwa
projektu: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”. Źródło dofinansowania: środki Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Koszt
całkowity projektu: 480 495,21 zł (wartość zadania Gminy Czaplinek, większość kosztów
została poniesiona w latach ubiegłych i będzie podlegać tylko refundacji) . Kwota
przyznanej dotacji: 447 520,05 zł (do zadań Gminy Czaplinek). Okres realizacji: lipiec
2014 r. – październik 2014 r. Gmina Czaplinek uczestniczy w projekcie ZMiGDP
z zadaniem pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w m. Niwka, gmina Czaplinek”, które zostało zrealizowane w 2012 roku, dlatego
głównym działaniem dotyczącym Gminy Czaplinek jest refundacja poniesionych już
kosztów.
8. Realizacja projektu pn. „Trasy zdrowia”. W ramach konkursu Fundacji PZU pn.
„Trasy zdrowia” Gmina Czaplinek została zakwalifikowana do kolejnego ostatniego etapu
wyboru docelowych beneficjentów. Z grupy 154 zarejestrowanych gmin wybranych
zostało 35 lokalizacji, które przeszły do kolejnego etapu. Spośród 35 wnioskodawców
zostanie wybranych 30 w wyniku przeprowadzonych konsultacji. W każdej z 35 gmin
wybranych w procedurze konkursowej zorganizowane zostaną średnio 3 spotkania
konsultacyjne. Cały ten etap projektu potrwa do końca czerwca. W każdej ze zwycięskich
gmin zostanie wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje do ćwiczeń
ścieżka przystosowana do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień (bieganie, nordic
walking, narty biegowe). Ścieżka wyposażona będzie w 9 instalacji o zróżnicowanym
stopniu trudności, przygotowanych z myślą o osobach w każdym wieku, wraz z opisem,
w jaki sposób z urządzeń korzystać. Na budowę ścieżki zdrowia dotacja może wynieść
35 000 zł, przy zapewnionym wkładzie własnym w wysokości 10 000 zł. Zwycięskie
gminy otrzymają także dofinansowanie na działania animacyjne oraz wypożyczalnię
sprzętu sportowego.
9. Udział w projekcie pn. „100% Natury”. W roku bieżącym Gmina Czaplinek została
laureatem konkursu „100 % Natury”, realizowanego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi,
w ramach projektu dofinansowanego w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu walory przyrodnicze i turystyczne
gminy zostaną zaprezentowane na antenie TVP w cyklu telewizyjnym „100% Natury”.
Turyści odwiedzający teren naszej gminy będą mogli korzystać ze specjalnie
przygotowanych przewodników multimedialnych, wykorzystujących aplikacje mobilne
powiązane z kodami QR do pobrania na smartfony i tablety. Będzie to oferta skierowana
do turystów którzy są bardziej wymagający, szukają alternatywy dla turystyki masowej,
szukają czystego środowiska, kontaktu z naturą, wysokiej jakości usług, kontaktu
z lokalną społecznością. Gminy uczestniczące w projekcie będą miały również możliwość
prezentacji swojej oferty na Targach POLEKO 2015. Wartość wsparcia przypadającego
na Gminę wyniesie 180 tys. zł. Gmina Czaplinek musi wnieść 27 tys. zł wkładu własnego,
na sfinansowanie którego zamierza złożyć wniosek do WFOŚiGW.
10. Działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Przygotowane zostało sprawozdanie na
Sesję Rady Miejskiej z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2013 r. 28 maja br. (środa) od godz. 10:00 miał miejsce
w Czaplinku happening „Stop – Przemocy, Stop – Uzależnieniom”. Organizatorami akcji
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był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku przy współpracy z GKPiRPA
w Czaplinku. 30 maja br. (piątek) od godz. 8:30 na hali widowiskowo-sportowej
w Czaplinku będą miały miejsce spotkania z Panią Anną Marią Wesołowską. Gminna
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła Alkomat AL4000 przeznaczony do użytkowania w miejscach publicznych. Alkomat usytuowany
został przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pławieńskiej.
Korzystać z niego można całodobowo po uprzednim wrzuceniu monety 1 zł lub 2 zł.
GKPiRPA w Czaplinku zakupiła również na potrzeby Komisariatu Policji w Czaplinku
specjalistyczny bezdotykowy alkomat do pomiaru zawartości alkoholu we krwi, który
przyczyni się do szybszej oceny stanu trzeźwości osób kierujących pojazdami w naszej
gminie, a co za tym idzie poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Wydano 22 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
2. Rozpatrzono 18 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z zadrzewień.
3. Zawarto 9 umów na usunięcie drzew z terenów gminnych.
4. Zaopiniowano plany łowieckie na rok gospodarczy 2014/2015.
W zakresie oświaty:
1. Dyrektorzy szkół i przedszkola w terminie do 30 kwietnia 2014 roku przedłożyli projekty
organizacyjne na rok szkolny 2014/2015. Arkusze zostały poddane analizie. Burmistrz
jako organ prowadzący dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola dnia 13 maja
2014 roku zatwierdził arkusze.
2. W dniach 5-7 maja 2014 roku wydano bony w ramach pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów 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. Bony są pomocą
materialną dla uczniów na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz
odzieży i obuwia sportowego. Stypendia szkolne na łączną kwotę ponad 97.000,00
złotych przyznano dla rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie
przekracza kwoty 456,00 złotych.
3. Dnia 5 maja 2014 roku rozpatrzono wnioski na dofinansowanie wycieczek szkolnych.
Łącznie dofinansowano 12 wycieczek szkolnych i przedszkolnych na łączna kwotę
3.000,00 złotych, w których weźmie udział 584 uczniów.
4. W dniu 14 kwietnia 2014r. został ogłoszony konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej
w Broczynie. Termin składania ofert upłynął 6 maja br. Na stanowisko dyrektora szkoły
podstawowej nie wpłynęła żadna oferta. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się
w dniu 20 maja 2014r.
5. W piątek, 9 maja 2014 r. w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim odbyły się powiatowe
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do
rywalizacji przystąpiły drużyny w 4-osobowym składzie reprezentujące szkoły z gmin
powiatu drawskiego. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną. Test, który
rozwiązali, swoją tematyką obejmował podstawowe zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dalszej części zawodnicy przystąpili do konkurencji
praktycznej - jazdy rowerem, gdzie wykazali się niezwykłymi umiejętnościami podczas
pokonywania skomplikowanego toru przeszkód. Na koniec rywalizujące ze sobą drużyny
musiały wykazać się praktyczną wiedzą i umiejętnościami w udzielaniu pierwszej
pomocy. Gminę Czaplinek reprezentowała Szkoła Podstawowa w Broczynie w składzie:
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Natalia Groździej, Aleksandra Kowalska, Dawid Storczyk i Jakub Czernielewski oraz
uczniowie Gimnazjum w składzie Skowron Kryspin, Skowyra Piotr, Worsowicz
Wojciech, Uczniowie szkoły podstawowej zajęli II miejsce, gimnazjum IV miejsce.
6. W środę 23 kwietnia 2014 roku 109 uczniów Gimnazjum w Czaplinku wzięło udział
w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. Egzamin trwał trzy dni (23-25 kwietnia 2014 r.)
i odbył się zgodnie z harmonogramem:
Dzień
Przedmiot(y)
Godzina
Czas
rozpoczęcia trwania
środa,

historia i wiedza o społeczeństwie

język polski

11:00

90 minut

przedmioty przyrodnicze

9:00

60 minut

przerwa

24 kwietnia

piątek,

60 minut

przerwa

23 kwietnia

czwartek,

9:00

matematyka

11:00

90 minut

język obcy (poziom podstawowy)

9:00

60 minut

przerwa

25 kwietnia
język obcy (poziom rozszerzony)

11:00

60 minut

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół
przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu
zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.
W zakresie robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych:
1. Na okres od 05.05.2014r do 31.08.2014r. zgodnie z zawartym porozumieniem zwiększono
o 35 osób obsadę Prac Społecznie Użytecznych, na pisemne wezwanie zgłośniły się 33
osoby. W chwili obecnej liczba osób pracujących w ramach PSU to 53 osoby. Dla
przypomnienia osoby te wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie w rozbiciu
10 godzin tygodniowo.
2. Podpisano umowę ze
Starostą Drawskim Stanisławem Cybulą o zatrudnienie
bezrobotnych w ramach robót publicznych. Na podstawie w/w umowy z terenu Gminy
Czaplinek zatrudnionych zostało 16 osób na okres 4 miesięcy tj. od 23.04.2014r. do
22.08.2014r. z tego osiem osób skierowanych zostało do pracy w usuwaniu awarii
melioracji wodnych, trzy osoby do prac w zieleni miejskiej, jedna osoba do referatu
sportu : utrzymanie stadionu miejskiego, Ośrodka Sportów Wodnych, jedna osoba do
utrzymania porządku na wyspie Bielawie, trzy osoby do prac różnych w infrastrukturze
komunalnej.
W zakresie sportu i rekreacji:
1. Z dniem 20 kwietnia zakończyły się rozgrywki eliminacyjne "Zachodniopomorskie Mini
Volley Cup 2014" i "Kinder+Sport". W rozgrywkach udział brało 6 naszych zespołów
(trzy w kat. "2" , dwa w kat. "3" i jeden w kat. "4"). W sumie w naszym regionie
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2.
3.
4.

5.
6.

rozegrano 4 turnieje, z których suma zdobytych punktów za poszczególne pozycje
decydowała o kolejności na koniec eliminacji. W finałach wojewódzkich zagrają
dziewczyny w kat. „4” oraz w kat. „3”.
Dnia 01.05.2014r. o godzinie 1200 w Ośrodku Sportów Wodnych rozpoczęły się regaty
żeglarskie o puchar Burmistrza Czaplinka z okazji rozpoczęcia sezonu żeglarskiego.
W regatach uczestniczyło 19 załóg.
Dnia 02.05.2014r. o godzinie 1800 na boisku Orlik rozegrany został kolejny nocny turniej
w piłkę nożną dla wszystkich chętnych. W zawadach uczestniczyły cztery drużyny.
Dnia 09.05.2014 o godzinie 1600 w Hali Widowiskowo – Sportowej rozegrany został
Turniej Grand Prix o Puchar Szkół Gimnazjalnych dziewcząt w których uczestniczyły
cztery drużyny z Czaplinka, Złocieńca, Świerczyny i Kalisza Pomorskiego. Po rozegraniu
sześciu meczy najlepszą drużyną okazał się zespół ze Złocieńca, który wygrał wszystkie
mecze, drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Czaplinek, trzecie miejsce przypadło
drużynie z Kalisza Pomorskiego, czwarte miejsce Świerczyna.
Dnia 11.05.2014r. o godzinie 1000 na boisku Orlik rozegrana została XII kolejka Ligi
Bałtyckiej Orlików w której uczestniczyło 5 zespołów. Nasze miasto reprezentowała
drużyna UKS IRAS Czaplinek, która ostatecznie zajęła drugie miejsce.
Od dnia 17.05.2014r. do 23.05.2014r. Miasto i Gmina Czaplinek weźmie udział
w Sportowym Turnieju Miast, który polega na zorganizowaniu jak największej liczby
turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych i wykazaniu jak największej liczby
uczestników. Pod koniec czerwca ogłoszone zostaną wyniki poszczególnych miast i gmin.

W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 18 kwietnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu świątecznych
w II Brygadzie Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Budowie.
2. W dniach 23 -27 kwietnia br. Sekretarz Gmin uczestniczyła Międzynarodowej
Konferencji „Międzynarodowe doświadczenie współpracy i perspektyw” organizowanej
przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Drawy.
3. W dniu 25 kwietnia br. uczestniczyłem w uroczystym pożegnaniu absolwentów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych.
4. W dniu 29 kwietnia br uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy
Działania.
5. W dniu 7 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w V edycji Targów Pracy i Edukacji
w Drawsku Pomorskim.
6. W dniu maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył jubileuszu X – lecia LOT
w Złocieńcu.
7. W dniu 13 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w finale „Regionalnej Gimnazjady
Przedmiotowej” w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.
8. W dniu 15 maja br. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w konferencji na temat
Odnawialnych
Źródeł
Energii
p.t.:
„III
Europejskie
Słoneczne
Dni
w Siemczynie – słońce – biomasa – energia. Pomorze zachodnie jako potencjalny lider
zielonej energii w Polsce”.
9.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy –

przyjęliśmy 56 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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