INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 14 listopada do 11 grudnia 2020 r.
W okresie między sesjami wydałem 9 zarządzeń:
1. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2020 2029 Gminy Czaplinek;
2. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 532/40 o pow. 0,1243 ha,
położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek;
3. w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu zadań
własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej;
4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2020 r.;
5. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 116/2020 z dnia 26 listopada
2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu
zadań własnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2021 r. przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;
6. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań
wlasnych Gminy Czaplinek realizowanych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
2) prowadzenie świetlicy środowiskowej;
3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa
społeczeństwa obywatelskiego;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) ratownictwa i ochrony ludności;
Termin składania ofert do 29 grudnia 2020 r.
7. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (8 części
działki obręb Piaseczno na cele rolne, działka obręb Kluczewo na cele rolne, działka
obręb Piaseczno grunt pod budynkiem, część działki obręb Broczyno na prowadzenie
placu manewrowego);
8. w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Nr 117/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2020 r.;
9. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa: Broczyno, w sprawie
podziału sołectwa.
-

-

W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej do m. Kosin.
Zadanie zostało zrealizowane, wykonawca
z dokumentacją odbiorową.

przygotowuje je

do

odbioru

wraz

2. Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jez. Drawsko w Czaplinku.
Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”
z terminem składania ofert do 24.02.2020 r. Termin wykonania zadania w takim systemie
procesu inwestycyjnego przewidywany jest do 550 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy (ok. 18 miesięcy).

Postępowanie to zakończyło się jego unieważnieniem, gdyż cena najkorzystniejszej o[erty
przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Ogłoszono drugie postępowanie w tym samym trybie i formule z terminem składania ofert
do 23.03.2020 r., na podstawie którego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy
HYDRO-INZ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka na kwotę 228 239,38 zł
brutto, z którą została podpisana umowa w dniu 24.04.2020 r.
Wykonawca przygotował koncepcję projektu zagospodarowania działki przygotowaną
w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, która została uzgodniona z Gminą
po uprzednim zasięgnięciu opinii Koła PZW, Bractwa Żeglarskiego w Czaplinku oraz
zaangażowanych w ten projekt radnych. Wykonawca przygotował także operat
wodnoprawny i wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wody
Polskie z dniem 04.11.2020 r. wszczęły postępowanie administracyjne w celu wydania
przedmiotowego pozwolenia. Zakładany termin przygotowania zadania do realizacji pod
względem dokumentacyjnym i koniecznych pozwoleń ustalono do 28.02.202 I r.

3. Projekt budowlany sieci wodociągowej do m. Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra.
W trybie zaproszenia do składania ofert dokonano wyboru ofeity najkorzystniejszej
spośród 3 złożonych ofert, którą złożyła firma ..PROEKO” S.C. Biuro ProjektowoConsultingowe z siedzibą w Szczecinie na kwotę 79 950,00 zł brutto, z którą w dniu
02.03.2020 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z terminem realizacji
do 30.11.2020 r. W dniu 04.03.2020 r. zapoznano wykonawcę z zakresem prac
projektowych poprzez wizję terenową miejsca realizacji zadania. Termin wykonania
zadania został dostosowany do zakresu prac projektowych oraz czasu koniecznego
na dokonanie uzgodnień z właściwymi instytucjami i osobami fizycznymi, pozyskaniem
decyzji i pozwoleń (wodnoprawnych) poprzedzających wydanie decyzji pozwolenia
na budowę, czyli dokumentów na uzyskanie których przewidziany jest czas wynikający
z Kodeksu postępowania administracyjnego. Wyznaczony termin wykonania jest czasem
minimalnym jaki należało założyć na potrzeby opracowania projektu budowlanego.
Wykonawca przygotował koncepcję trasy sieci wodociągowej, która została omówiona
i uzgodniona na spotkaniu roboczym w dniu 17.06.2020 r. Koncepcja obejmuje
rozszerzenie zakresu rzeczowego dotyczącego przebudowy odcinka sieci o długości 600
mb z przyiączami na terenie m. Trzciniec, z uwagi na fakt przebiegu sieci po gruntach
prywatnych i potrzebą zapewniania doceLowych rozwiązań technicznych zapewniających
dostawę wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i pod właściwym ciśnieniem.
Na dodatkowy zakres robót na podstawie zaproszenia do składania ofert dokonano
wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Usługi Projektowe Krzysztof
Piątkowski Turowo k. Szczecinka za kwotę 23 370 zł, z którą podpisano umowę
z terminem realizacji do 30.11.2020 r.
Na projekt z trasą przesyłową wodociągu z Broczyna przez Trzciniec do Byszkowa
i Kamiennej Góry została w dniu 21.09.2020 r. wydana decyzja o ustaleniu inwestycji
celu pubLicznego. Na dodatkowy zakres robót na terenie m. Trzciniec została
przygotowana koncepcja, dla której prowadzone są dalsze działania projektowoadministracyjne. Termin realizacji zadania został przedłużony do 31.12.2020 r.

4. Projekt budowlany renowacji kanału sanitarnego wraz z remontem studni
kanalizacyjnych w ul. Pławieńskiej w Czaplinku.
Prace projektowe są realizowane przeze EKO-PROJEKT Magdalenę Budzisz z Koszalina.
Dokonano przeglądu 23 studni kanalizacyjnych, uzgodniono zakres rzeczowy prac
projektowych oraz pozyskano niezbędne dane na potrzeby wykonania projektu
budowlanego, który wykonawca zrealizował.
5. Projekt budowlany modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Broczyno.
Dokonano wyboru oferty firmy EKO-PROJEKT Magdaleny Budzisz z Koszalina
na wykonanie usługi projektowej za kwotę 55 000,00 zł brutto z terminem realizacji
do 3 1.12.2020 r. Termin wykonania został ustalony przy uwzględnieniu argumentacji
ujętej przy projekcie sieci wodociągowej do m. Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra.
Przygotowana koncepcja modernizacji poprzedzona spotkaniami roboczymi w terenie
została uzgodniona, a prace projektowe są już na etapie uzgodnień.
6. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Czarne Wielkie.
Uaktualniono projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski. Przygotowano i wdrożono
postępowanie przetargowe na wykonanie zadania z terminem składania ofert
do 08.09.2020 r. i wykonania do 31.05.2021 r. Dokonano wyboru oferty
najkorzystniejszej, tj. Przedsiębiorstwo Inżynierii Srodowiska EkoWodrol Sp. z o.o.
z Koszalina za kwotę 650 670,00 zł brutto. Z dniem 06.10.2020 r. przekazany został
dla Wykonawcy plac budowy, po czym nastąpiło rozpoczęcie robót skupionych
na remoncie budynku stacji oraz robotach fundamentowych pod zbiornik retencyjny.
Wykonano także odwiert studni o głębokości 56 mb, wykonano próbne pompowanie
w celu sprawdzenia wydajności, której wynik dał bardzo korzystny rezultat na poziomie
20 m 3 /h.
7. Przebudowa drogi w ulicy Gdańskiej w Czaplinku.
Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie do wymienionego zadania z Funduszu Dróg
Samorządowych z naboru roku 2019. W dniu 22.10.2020 r. została podpisana umowa
na dofinansowanie zadania w formie dotacji w kwocie 679 867,78 zł
z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Przygotowano i wdrożono
postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, którym został Zakład
Budowlano-Transportowy Janusz Klekot, ul. Towarowa 3, 78-600 Walcz za kwotę
815 529,55 zł brutto, z terminem realizacji do 19.07.2021 r. W dniu 01.12.2020 r.
przekazano plac budowy dla wykonawcy robót, który oświadczył, że roboty planuje
rozpocząć w styczniu 2021 r. Dokonano także wyboru inspektora nadzoru, którym została
firma „MILAG” Michał Laga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 10 322 zł
brutto.
W zakresie planowania, rozwoju gospodarczego i promocji:
1. Dotacje na wymianę kotłów węglowych i termomodernizację budynków
jednorodzinnych.
Przyjmowane są kolejne zgłoszenia, które są oceniane na bieżąco. Wnioskodawcy
są wzywani do składania wyjaśnień i uzupełnień. Podpisywane są umowy
z wnioskodawcami, których zgłoszenia zweryfikowano pozytywnie.
Do chwili obecnej złożono 43 zgłoszenia o przyznanie grantu w kwocie 7 500 zł
na wymianę pieca, z czego pozytywnie zweryfikowano 18, negatywnie 16, a 9 jest
w trakcie weryfikacji.
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Przeprowadzono 13 kontroli zrealizowanych zadań i przygotowano wnioski o wypłaty
grantów dla wnioskodawców. Przekazano 13 grantów po 7500 zł.
O przyznanie grantu na termomodernizację budynków jednorodzinnych złożono 35
zgłoszeń, z czego pozytywnie zweryfikowano 21 przyznając 16 grantów po 50 000 zł
i 5 grantów po2S 000 zł, negatywnie 2, a 10 jest w trakcie weryfikacji, z 2 grantów przed
weryfikacją wniosków zrezygnowano.
Przekazano 1 grant o wartości 50 000 zł.
\Vys{ano 2 wnioski o płatność w ramach projektów, jeden będący wnioskiem
refundacyjnym, zaliczkowym i rozliczającym otrzymaną wcześniej zaliczkę oraz jeden
sprawozdawczy.
2. Realizaqja projektu pt. ‚„Relacje na odległość Czaplinek I Marlow pokonują dystans”.
Trwa realizacja projektu pt.,,Relacje na odległość
Czap/inek i Marlow pokonnjq
dystans”. Na realizację projektu przyznane zostało dofinansowanie w ramach naboru
specjalnego COyID- 19 w ramach Funduszu Małych Projektów programu Interreg VA
w kwocie 32 20 1,07 EUR, co stanowi 85% wartości projektu.
W ramach projektu odbyły się już 2 spotkania organizacyjne z partnerami niemieckimi,
jedno w Czaplinku ijedno w Marlow. Wyposażona została sala Lekcyjna w Szkole
Podstawowej w Czaplinku do prowadzenia wideokonferencji (w tym serwer,
25 komputerów typu ali in one z kamerkami, monitor interaktywny, biurka i krzesła).
Pozostało przeprowadzenie 4 lekcji on-line wspólnie ze szkołą z Marlow, co na chwilę
obecną nie jest możliwe z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach. Gmina
wystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z wnioskiem
o wydłużenie terminu realizacji projektu do 15.03.202 1 r. Wniosek został zaakceptowany
i podpisany został aneks do umowy w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu.
-

-

3. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Gdańskiej
w Czaplinku.
Na przebudowę ulicy Gdańskiej przyznane zostało dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 679 867,78 zł, co stanowi 60% kosztu całkowitego zadania.
Szacunkowy koszt zadania wynosił 1133 112zł.
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zapytania na pełnienie usługi nadzoru
inwestorskiego koszt całkowity inwestycji zmniejszył się do 828 321,55 zi,
a dofinansowanie z FDS do kwoty 496 992,93 zł, co oznacza, że wprawdzie dotacja
zmniejszy się o 182 874,85 zł, ale również wkład własny Gminy zmniejszy się o kwotę
121 915,60 zł.
Przygotowana i wysłana została informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji
zadania do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz informacja o kwocie
oszczędności, która wystąpiła w trakcie realizacji zadania.
4. Wniosek o dotację w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie
Bezpieczna
Edukacja”.
W ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja” w ramach RPO WZ
20 14-2020 dla Gminy Czaplinek został przyznany grant w kwocie 125 036 zł. W ramach
tego grantu zakupione zostaną środki ochrony osobistej, sprzęt i środki do utrzymania
czystości i dezynfekcji, które zostaną przekazane do szkół podstawowych i przedszkola
publicznego.
—

—
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Przeprowadzone zostało zbieranie ofert na dostawę środków ochrony osobistej, środków
utrzymania czystości i dezynfekcji, urządzeń do dezynfekcji dla placówek oświatowych
Gminy Czaplinek z terminem składania ofert do 09.12.2020 r. Wpłynęło bardzo dużo
ofert, które podlegają obecnie weryfikacji.
5. Udział w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego.
Gmina Czaplinek uczestniczy w projekcie pilotażowym „Centrum Wsparcia
Doradczego”, który realizowany jest przez Związek Miast Polskich na zlecenie
Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju.
Projekt ten ma na celu wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia
Doradczego, czyli modelu świadczenia doradztwa partnerstwom samorządów lokalnych.
Powołanie Centrum Wsparcia Doradczego jako jednostki działającej na rzecz
wzmocnienia sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych
i powiatowych) ma za zadanie poprawę ich kompetencji do zarządzania strategicznego
rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć
rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi samorządami.
Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od grudnia 2020 r. do lutego 2022 r.
Partnerstwo „Strefa Centralna” tworzy 19 jednostek samorządu terytorialnego: Gmina
Czaplinek, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Wierzchowo,
Gmina Złocieniec, Gmina Dobra, Gmina Lobez, Gmina Radowo Małe, Gmina Resko,
Gmina Węgorzyno, Gmina Brzeźno, Gmina Rąhino, Gmina Sławoborze, Gmina Swidwin,
Gmina Miejska Swidwin, Gmina Połczyn
Zdrój, Powiat Drawski, Powiat Łobeski,
Powiat Swidwiński.
W ramach projektu zostanie opracowana Strategia Obszaru Partnerstwa, pakiet projektów
służących realizacji tej strategii, wstępne analizy wykonalności projektów z pakietu wraz
harmonogramami oraz zarys wniosku o dofinansowanie dla wybranego przedsięwzięcia.
Do końca grudnia 2020 r. ma zostać przyjęty Plan Pracy Partnerstwa „Strefa Centralna”.
—

6. Granty Sołeckie 2020.
Rozliczono projekty w ramach programu „Granty Sołeckie 2020” pn. „Chlopska Chata
w tradycji i kulturze polskiej wsi” sołectwo Siemczyno oraz pn. „Rekreacyjna przystań
w Żelisławiu”
sołectwo Żelisławie. Kwota dofinansowania każdego projektu wynosi
10000zł.
—

—

7. Program „Działaj Lokalnie”.
Rozliczono projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie”: projekt pn.,,Ziołowa
tarcza” grupy nieformalnej z Ostrorogu przy opiekunie OSP Czaplinek i projekt
pn. „Bezpieczne Siemczyno” grupy nieformalnej przy OSP Siemczyno. Dofinansowanie
projektów wyniosło kolejno: 3600 zł i 3122 zł.
8. Program „Społecznik”.
Trwa rozliczenie 2 projektów w ramach programu „Społecznik na lata 2019
2021”:
projektu pn. „Spotkania pod chmurką” OSP Siemczyno oraz projektu pn. „Czaplinek
kontra Coyid-19” grupy nieformalnej przy opiekunie Stowarzyszenie „Aktywna szkoła”.
Dofinansowanie każdego projektu wynosi 4 000 zł.
—
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W zakresie kultury i promocji:
I. Złożono wnioski na konkursy ogloszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego:
a) Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg”:
na spektakl „Requiem dla Jakuba de Molay”;
b) Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie:
na warsztaty muzyki dawnej;
c) Lokalna Organizacja Turystyczna:
na warsztaty „Rękodzieło dawniej i dziś”;
na przegiąd Piosenki Żeglarskiej;
na Czaptineckie Warsztaty Organowe;
Działania: wsparcie merytoryczne, opracowanie koncepcji projektów, opracowanie
kosztorysów.
2. Wraz z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury przygotowywany jest teledysk świąteczny,
który będzie wyemitowany w Internecie w okresie świątecznym jako życzenia
od mieszkańców Czaplinka (wkład finansowy Gminy: 705,00 zł).
Działania: wsparcie merytoryczne projektu, organizacja poszczególnych etapów zadania
koordynacja nagrania, opracowanie scenariusza oraz reżyseria fiLmu promocyjnego
z okazji Swiąt Bożego Narodzenia.
3. Zlecono dodruk folderów promocyjnych:
a) Przewodnik Wędkarski (z nową okładką) nakład 1000 szt. (koszt: 3780,00 zł);
b) Jezioro Drawsko. Przewodnik dla wodniaków nakład 1000 szt. (koszt: 5145 zł).
4. Zlecono zakup dwóch nowych namiotów promocyjnych. Wymiary: 3x6 m (koszt:
7390,00 zł).
5. Trwają prace nad weryfikacją szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy,
uporządkowania ich oraz opracowywanie map, które będą opublikowane w Internecie.
6. Opracowywane są cztery nowe szlaki turystyczne:
a) Szlak Kamienny Południowy;
b) Szlak Kamienny Północny;
c) Szlak Legend Czaplinka opowiedziany rzeźbami Edwarda Szatkowskiego;
d) Szlak Ciekawych Miejsc w Czaplinku pod instalacje yoice-box.
7. Opracowano logotypy dla:
a) Centrum Informacji Turystycznej (CIT);
b) Dni Czaplinka.
8. Powstała oddzielna strona na EB Centrum Informacji Turystycznej.
9. Zakupiono gadżety od lokalnych rękodzielników:
a) magnesy ceramiczne (165 sztuk) koszt 1200 zł;
b) breloki patchworkowe (100 sztuk) koszt 1200 zł.
[0. Zlecono wykonanie dużej rzeźby, która zostanie ustawiona wiosną na deptaku
łódź
z postaciami rybaków ciągnących sieci. Wykonawca: Edward Szatkowski, koszt:
11600,00 zł.
lI. W ratuszu odbyto się spotkanie przedstawicieli organizatorów konkursu
„Zachodniopomorski Lider NGO” z wyróżnionym stowarzyszeniem „Tempelburg”.
SHK ..TempeLburg” otrzymało wyróżnienie za inicjatywę z 2019 roku
rewitalizacja
cmentarza ewangelickiego w Milkowie.
12. Zrealizowano zdjęcia do „Flesza Czaplinka” listopad.
13. Wydano Biuletyn Informacyjny UM w Czaplinku listopad 2020.
-

-

-

-

-

-

—

—

—

—

—

—

—
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W zakresie współpracy transgranicznej:
Odebrano upominki świąteczne dla dzieci z gminy Czaplinek, co roku przekazywane
Stowarzyszeniu Kiwanis przez partnerskie miasto Grimmen. W tym roku partnerzy nie mogli
nas odwiedzić. Dary zostały odebrane przez Gminę Czaplinek w Niemczech.
W zakresie turystyki:
I. Do Wód Polskich RZGW w Bydgoszczy wysłano wniosek wraz z załącznikami o zawarcie
umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami na utworzenie kąpieliska nad jeziorem
Drawsko.
2. Zlecono wykonanie kartek bożonarodzeniowych. Kartki wykonała Drukarnia Green House
w ilości 100 szt. za kwotę 274,00 zł.
3. Zawarto umowę z Maciejem Borowskim na bezpłatne użyczenie fotograFii, która została
wykorzystana do kartki bożonarodzeniowej.
4. 2! listopada 2020 r. obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji
przygotowano życzenia i kwiaty, które w imieniu Burmistrza Czaplinka wręczyła sekretarz
Gminy Czaplinek Jolanta Skonieczna.
5. Zgłoszono szkodę w mieniu dotyczącą zniszczenia stołu znajdującego się pod altaną
zlokalizowaną nad jeziorem Drawsko przy 05W, w celu uzyskania odszkodowania. Wysłano
pismo do Policji w tej sprawie.
W zakresie wspótpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Przygotowano sprawozdanie z przeprowadzonych konsułtacji w przedmiocie projektu
uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021.
2. Ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty
organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 202ł roku. Kandydatury nałeży
zgłaszać do 29 grudnia 2020 r.
3. Przygotowano aneks do umowy z Połskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwałidów,
Oddział Rejonowy z siedzibą w Drawsku Pomorskim o reałizację zadania pubłicznego
pn.: „Radosny Senior”.
4. Sprawdzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym i finansowym 3 sprawozdania
złożone przez 3 organizacje: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Otwórzmy Serca, PZERiI za 2019 r.
W zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego:
ł. W referacie przygotowano:
1 postanowienie zatwierdzające wstępne projekty podziału nieruchomości;
1 postanowienie odmawiające zatwierdzenia wstępnego projektu podziału (działka 148
obr. Stare Drawsko);
23 zaświadczenia z mpzp i studium, rewitalizacji i decyzjach cp i wz;
2 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego;
2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2 informacje o przeznaczeniu dziatek w mpzp, studium, wydanych decyzjach cp i wz;
2 decyzje dotyczące naliczenia opłaty planistycznej;
I zapytania ofertowe.
2. Ponadto:
wszczęto postępowania: 14 w tym 1 cel publiczny;
zakończono postępowania: 9 w tym 2 zmieniające decyzję o warunkach zabudowy;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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przesłano wnioski do urbanisty w celu opracowania projektu decyzji: 14 w tym 2 cel
publiczny, 5 zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
- wydano decyzje: 9 w tym 4 przenoszące warunki zabudowy, 1 decyzję uchylającą.
3. Sporządzono 2 aneksy do umowy dla geodety dot.: rozgraniczenia działki nr 165 obr.
Zerdno oraz podziału działki nr 101/5 obr. Czaplinek i dziatki nr 2/11 obr. Broczyno.
-

W zakresie sportu i rekreacji:
Trwa realizacja BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY CZAPLINEK NA 2020 ROK
pn. „Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy”.
Dzięki współpracy trzech lokalnych organizacji (KS IRAS, LECH CZAPLINEK, OSP
CZAPUNEK) zostaną zrealizowane dwa zadania: obecnie trwa montaż na Stadionie
Miejskim w Czaplinku instalacji zautomatyzowany system nawadniania boiska sportowego
na kwotę 60 000,00 zł oraz zakup skutera wodnego dla OSP Czaplinek na kwotę 50 000,00 zł.
-

W
I.
2.
3.

zakresie podatków:
Wydano 5 zaświadczeń o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Księgowanie czwartej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Rozliczenie inkasentów
sporządzono prowizję z tytułu czwartej raty za rok 2020
w kwocie 5 315,00 zł.
4. Dokonano odpisu 2% z tytułu wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej na kwotę
2916,29 zł.
5. Wystawiono 594 upomnienia na łączną kwotę 220 356,94 zł.
6. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 322,43 zł.
7. Wysłano do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim 2 wnioski o wpis w księdze
wieczystej na łączną kwotę 12 875,10 zł.
8. Sporządzono I wniosek o wykreślenie hipoteki.
9. Działania informacyjne w związku z nieuregulowaniem czwartej raty podatku (SMS).
10. Wezwano osoby fizyczne do przedłożenia informacji na podatek od nieruchomości, rolny
i leśny w związku z zaistniałymi zdarzeniami mającymi wpływ na wysokość
zobowiązania podatkowego.
I [. Dokonano weryfikacji składanych deklaracji i informacji wprowadzając je do ewidencji
podatkowej.
12. Przyjęto 2 wnioski o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
13. Sporządzono okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat
producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej.
14. Sporządzono okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom
rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej.
15. W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym i stanem epidemii przyjęto
1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej na łączną kwotę 131,25 zł.
—

—

—

W
1.
2.
3.

zakresie działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury:
Prace remontowe i porządkowe w Amfiteatrze.
Organizacja Mikołajek na Rynku Miejski w Czaplinku.
Tournee po sołectwach gminy Czaplinek z Mikołajem i maskotkami
wszystkich”.
4. Próby zespołów: „Sela” i „Marianki” do koncertów.
5. Przygotowania do WOSP-u.

-

„Mikołaj dla
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W zakresie funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Czaplinku:
1. Na podstawie * 6 ust. ha rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.
wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne. Zgodnie
z rekomendacjami Biblioteki Narodowej, od 16 do 27 listopada br. biblioteka uruchomiła
wypożyczenia księgozbioru przed wejściem do budynku biblioteki, z maksymalnym
ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. W związku z powyższym wprowadziliśmy
w tym okresie specjalne zasady wypożyczania książek: czytelnik zamawiał wybrane
publikacje przez katalog on-line, telefonicznie lub e-mailowo. Bibliotekarz
po skompletowaniu zamówienia umawiał z czytelnikiem dzień i godzinę odbioru książek.
Wymiana odbywała się przed wejściem do budynku biblioteki, bez kontaktu bibliotekarz
czytelnik.
Od 30 listopada br. biblioteka została ponownie udostępniona czytelnikom. Obecnie
prowadzimy wypożyczenia w ścisłym reżimie sanitarnym, bez możliwości otwartego
dostępu do półek. Zgodnie z wytycznymi BN, zwroty od czytelników podlegają 3-dniowej
kwarantannie.
2. W okresie sprawozdawczym zakupiliśmy 53 nowości książkowe za kwotę 1150 zł, które
zostały opracowane i włączone do księgozbioru. Zakup zrealizowano ze środków
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu I
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” oraz z budżetu biblioteki.
3. Przygotowujemy i zamieszczamy publikacje w mediach społecznościowych (promocja
nowości książkowych, informacje o aktualnych działaniach biblioteki).
-

-

Realizacja programu „Rodzina 500+” i innych świadczeń dla rodziny:
W okresie od 14.11.2020 r. w MGOPS złożono 7 wniosków o przyznanie świadczeń 500+
na okres zasiłkowy 2019/2021.
W tym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 1 478,10 zł.
W ww. okresie złożono też wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych (45) oraz
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3) na okres zasiłkowy 2020/202 1.
Od 14.11.2020 r. wypłacono świadczenia na kwotę:
ŚR 329 155,28 zł
FA 50 530,00 zł.
-

-

Od 14.Ih.2020r. wpłynęły 3 wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start, w tym czasie
wypłacono świadczenia na kwotę 2 100,00 zł.
W okresie od 14.11.2020 r. wydano łącznie 73 informacje oraz decyzje administracyjne
dotyczące świadczenia Dobry Start, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+.
W zespole do spraw świadczeń dla rodziny na bieżąco prowadzone są także działania wobec
dłużników alimentacyjnych.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 17 listopada br. uczestniczyłem w wideokonferencji „Strategia integracji
obywatelskiej państw trzecich w województwie zachodniopomorskim w latach 2020
2030”.
2. W dniu 20 listopada br. zastępca burmistrza wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej
uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem KOWR w Koszalinie.
3. W dniu 27 listopada br. uczestniczyłem w wideokonferencji w ramach projektu
„Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”.

—
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4.

W dniu 30 listopada br. uczestniczylem wraz z kierownikiem Referatu Sportu i Rekreacji
oraz Komendantem Straży Miejskiej w Czapłinku w spotkaniu z Komendantem
Komisariatu Policji w Czaplinku.
5. W dniu S grudnia br. uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami W Wardyniu Górnym
(posiedzenie on line).
6. W dniu I I grudnia br. uczestniczyłem w sporkaniu z Prezesem PPHU „JRAS”
w Czaplinku.

—

-
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