INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 17 grudnia do 30 grudnia 2014 r.
Wydałem 2 zarządzenia:
1. w sprawie wprowadzenia instrukcji funkcjonowania gminnego magazynu Obrony
Cywilnej w Gminie Czaplinek;
2. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek
realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność
pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań.
W zakresie podatków:
1. Sporządzono i rozesłano upomnienia w związku z nieuregulowaniem IV raty podatku
od nieruchomości, rolne i leśnego na łączną kwotę 158 896,00 zł.
2. Przyjęto wniosek o udzieleni ulgi w postaci zwolnienia z podatku rolnego w związku
z nabyciem gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa.
3. Zakończono postępowanie podatkowe wydaniem decyzji określającej wysokość
zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r. Zaległość w wysokości
66 622,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 42 117,00 zł wynikająca
z powyższej decyzji została w całości uiszczona przez podatnika. Łączna kwota, która
wpłynęła do budżetu gminy wynosi 108 739,00 zł
4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie stwierdziło nie dopuszczalności
wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy doręczania korespondencji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wydane w toku prowadzonego
postępowania. W rozstrzygnięciu organ odwoławczy uznał, iż postępowanie organu
w tym zakresie było prawidłowe.
5. Złożono 2 wnioski o zabezpieczeni zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki
na łączną kwotę 35 929,50 zł.
6. Skorygowano zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej w związku z nie
dotrzymaniem przez podatnika odroczonego terminu płatności podatku od nieruchomości.
7. Obecnie trwają prace związane z ujawnianiem w ewidencji podatkowej zmian
wynikających z przeprowadzonej na terenie miasta modernizacji ewidencji gruntów oraz
prace nad przygotowaniem do zamknięcia roku podatkowego.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 16 grudnia podpisano dwa akty notarialne:
- dotyczący zbycia działki oznaczonej nr 54/1 położonej przy ul. Wąskiej 6 w Czaplinku
za kwotę 43.267,71 zł brutto (sprzedaż na raty, wpłynęła I rata w wysokości
22.267,71 zł brutto);
- dotyczący zbycia działki nr 223 o pow.0,2613 ha przy ul. Wiejskiej 33 w Czaplinku
za kwotę 69.126,00 zł brutto.
2. W dniu 22 grudnia został podpisany akt notarialny dotyczący zbycia pomieszczenia
znajdującego się w budynku przy ul. Drahimskiej 1 w Czaplinku za kwotę 2.290,00 zł.
3. W dniu 23 grudnia odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
- oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha, położonej w Czaplinku przy
ul. Różanej 7. Cena wywoławcza 44.100,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana.
- oznaczonej nr działki 17/6 o pow. 1,3374 ha, położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 08. Cena wywoławcza 189.000,00 zł. Nieruchomość nie została
sprzedana.

- oznaczonej nr działki 238 o pow. 0,5916 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
Machliny. Cena wywoławcza 15.100,00 zł, cena osiągnięta w przetargu 15.300,00 zł.
W zakresie sportu i rekreacji:
1. W dniu 17 grudnia br. w hali sportowej odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej
dziewcząt z Gimnazjum.
2. W dniu 20 grudnia br. odbył się III Turniej Międzymiastowej Ligi Piłki Siatkowej.
Rozegranych zostało 6 spotkań.
3. W dniu 21 grudnia br. odbyła się druga kolejka Czaplineckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.
4. Dnia 27 grudnia br. odbył się Świąteczny Turniej Piłki Nożnej organizowany przez UKS
IRAS Czaplinek.
5. W niedzielę 28 grudnia br. odbyły się Mistrzostwa Czaplinka Dwójek Koszykarskich.
Organizatorem była Gmina Czaplinek.
6. Na początku roku 2015 w hali sportowej odbędzie się kolejny 23. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniążki zbierane będą na podtrzymanie wysokich
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz
dla godnej opieki medycznej seniorów.
7. W połowie stycznia 2015 r. odbędą się ferie zimowe w naszym województwie,
organizowane będą różnego rodzaju turnieje sportowe (piłka siatkowa, koszykowa, piłka
nożna i wiele innych).
8. W miesiącu styczniu br. odbędą się również kolejne kolejki Czaplineckiej Halowej Ligi
Piłki Nożnej jak również zakończy się Międzymiastowa Liga Piłki Siatkowej.
W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 18-19 grudnia br. Burmistrz Czaplinka wraz z nowym Przewodniczącym Rady
Miejskiej - Wacławem Mierzejewskim i Dyrektorem Czaplineckiego Ośrodka Kultury Janiną Gąszcz uczestniczyli w uroczystej Bożonarodzeniowej Sesji Rady Miasta Bad
Schwartau.
W zakresie kultury:
31 grudnia br. od godz. 21: 30 na czaplineckim rynku odbędzie się powitanie Nowego Roku.
W programie: zespół "Grucha Band”, życzenia Noworoczne Burmistrza Czaplinka, pokaz
sztucznych ogni. Gwiazdą wieczoru będzie zespół FAJTERS.
W zakresie organizacji pozarządowych:
Informujemy, że ogłoszono otwarte konkursy ofert w sprawie realizacji zadań publicznych
z zakresu zadań własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2015 roku przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Termin składania ofert: 14 stycznia 2014 r. do godz. 15.00.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 17 grudnia br. spotkałem się z Panem Mirosławem Pawlakiem - Prezesem
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w sprawie możliwości
dofinansowania projektów unijnych.
2. W dniu 18 grudnia br. Zastępca Burmistrza wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Budowie.
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3. W dniu 19 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2014 - 2018, posiedzenie
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze starostami, prezydentami miast,
burmistrzami i wójtami, którego głównym tematem było przygotowanie administracji
samorządowej do przeciwdziałania skutkom zagrożeń zimowych.
Wybranym w ostatnich wyborach samorządowcom przedstawiono informacje m.in.
na temat Centralnej Aplikacji Raportowania o Zdarzeniach Kryzysowych, Regionalnego
Systemu Ostrzegania, funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
a także dotyczące gospodarki odpadami i nowych zasad finansowania zadań zleconych.
Uczestników posiedzenia przywitał wojewoda Marek Tałasiewicz, a poszczególne
zagadnienia przedstawili: komendanci wojewódzcy Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz dyrektorzy wydziałów ZUW zajmujących
się bezpieczeństwem, zdrowiem, sprawami społecznymi, finansami, programami
rządowymi i nadzorem prawnym. Z ramienia gminy Czaplinek w spotkaniu uczestniczył
Zastępca Burmistrza Zbigniew Dudor.
4. W dniu 20 grudnia 2014 r. uczestniczyłem w uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego państwa Kazimiery i Bolesława Minkiewicz. Państwo Kazimiera
i Bolesław otrzymali od Prezydenta Bronisława Komorowskiego Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, które uroczyście wręczyłem podczas uroczystości. Ponadto dostojnym
Jubilatom złożono serdeczne życzenia oraz wręczono kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy.
5. W dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji
i Budownictwa, Kierownikiem Funduszy Pomocowych i Kontroli Urzędu Miejskiego
w Czaplinku będziemy uczestniczyć w VIII sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 17 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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