
INFORMACJA 
z prac Burmistrza Czaplinka 

za okres od 15 października do 18 listopada 2022 r. 

Wydałem 23 zarządzenia: 
1. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych Urzędu 

Miejskiego w Czaplinku Pana Dariusza Sapińskiego do załatwiania w imieniu Burmistrza 
Czaplinka spraw, w tym wydawania w imieniu Burmistrza Czaplinka decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu Referatu Inwestycji 
i Funduszy Pomocowych; 

2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy ( część działki 
obręb Broczyno pod budowę i eksploatację studni); 

3. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze - Strażnika Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Czaplinku; 

4. na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 r. pn.: ,,Program 
profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Czaplinek w wieku 65 
lat i więcej w latach 2021-2025"; 

5. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokal mieszkalny 
w Czaplinku dla dotychczasowego najemcy); 

6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w2022 r.; 
7. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. księgowości podatkowej Urzędu Miejskiego 

w Czaplinku - Pani Doroty Sielatyckiej-Traczyk do wystawiania i podpisywania 
administracyjnych tytułów wykonawczych, wystawiania i podpisywania elektronicznych 
zawiadomień wierzyciela oraz innych spraw w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji; 

8. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. księgowości podatkowej Urzędu Miejskiego 
w Czaplinku - Pani Lidii Czerniak do wystawiania i podpisywania administracyjnych 
tytułów wykonawczych, wystawiania i podpisywania elektronicznych zawiadomień 
wierzyciela oraz innych spraw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

9. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/U/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 19 lutego 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji w sprawie określenia procedury 
postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Czaplinku; 

1 O. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku; 
11. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. budżetu i finansów Urzędu Miejskiego w Czaplinku 

- Pani Marzeny Łesyk do wystawiania i podpisywania administracyjnych tytułów 
wykonawczych, wystawiania i podpisywania elektronicznych zawiadomień wierzyciela 
oraz innych spraw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

12. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności; 
13. w sprawie ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnika Miejskiego 

w Urzędzie Miejskim w Czaplinku - 2 zarządzenia. Oferty można składać w terminie 
do 18 listopada 2022 r., godz. 14:00; 

14. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (2 części działki 
obręb Prosinko, pod ogród przydomowy); 

15. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. księgowości podatkowej Urzędu Miejskiego 
w Czaplinku - Pani Lidii Czerniak do pełnienia funkcji Administratora Lokalnego 
w aplikacji eTW (elektroniczne tytuły wykonawcze), a także do nadawania uprawnień 
do dostępu pracownikom sporządzającym tytuły wykonawcze, którzy będą posługiwać 
się odrębnym upoważnieniem w tym zakresie; 
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16. w sprawie upoważnienia Pomocy administracyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku - Pani 
Magdaleny Gierszewskiej do wystawiania i podpisywania administracyjnych tytułów 
wykonawczych, wystawiania i podpisywania elektronicznych zawiadomień wierzyciela 
oraz innych spraw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

17. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy i środków 
trwałych w budowie; 

18. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2023 - 2032 Gminy Czaplinek; 

19. w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji (zadania inwestycyjnego 
polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru o wartości 
161 013,80 zł); 

20. w sprawie instrukcji gospodarowania odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej 
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku; 

21. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czaplinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 
dodatku elektrycznego; 

22. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czaplinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 
dodatku elektrycznego. 

W zakresie inwestycji i funduszy pomocowych: 
I.Dotacje na wymianę kotłów węglowych i termomodernizację budynków 

jednorodzinnych. 
Trwa realizacja dwóch projektów grantowych dofinansowanych w ramach RPO WZ 
2014-2020. 
W ramach projektu dotyczącego wymiany źródła ciepła pozostało rozliczenie ostatniego 
grantu w kwocie 7 500 zł, jednak beneficjent, z którym jest zawarta umowa na realizację 
przedsięwzięcia złożył rezygnację z tego grantu. 
W ramach projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych w trakcie 
realizacji są 3 przedsięwzięcia (1 pełna termomodernizacja 2 częściowe 
termomodernizacje). 
Odebrana została realizacja przedsięwzięcia dot. pełnej termomodernizacji. Jeden 
z beneficjentów w zakresie częściowej termomodernizacji złożył rezygnację. 
Wniosek Gminy o zamianę 4 dotacji po 25 OOO zł na 2 dotacje po 50 OOO zł z jednoczesnym 
wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.09.2023 r. został zaakceptowany przez Urząd 
Marszałkowski. W tej sprawie został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie. 
W związku z powyższym do rozdysponowania pozostały 2 dotacje po 50 OOO zł i 1 dotacja 
w kwocie 25 OOO zł w 2023 r. 

2. SUW przy ul. Akacjowej w Czaplinku. 
W ramach zadania prowadzone jest wiercenie studni SW2a. Wg stanu na 03.11.2022 r. 
studnia była wywiercona na głębokość 95 m p.p.t. Docelowo studnia będzie wywiercona 
do głębokości 120 m p.p.t. Pozostały zakres inwestycji został już wykonany. 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Siemczyno - etap I. 
W związku z aneksami zawartymi do umowy o roboty budowlane dotyczącymi wydłużenia 
terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 
w związku z robotami dodatkowymi i zamiennymi, Gmina Czaplinek wystąpiła do Urzędu 
Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu na złożenie końcowego wniosku 
o płatność do 25.02.2023 r. oraz o akceptację zmiany kosztów realizacji operacji. 
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Pojawił się problem z funkcjonowaniem przepompowni PS-1 w Siemczynie. Doszło 
do 2 przypadków wyłączenia się przepompowni. W tej sprawie odbyła się rada budowy 
w dniu 04.11.2022 r. oraz spotkanie serwisowe z przedstawicielem producenta 
przepompowni firmy Hydro Partner w dniu 09.11.2022 r. Ustalono, że pompy zamontowane 
w przepompowni są sprawne, a przyczyną palenia się bezpieczników jest za małe 
zabezpieczenie w złączu kablowym. 
Ponadto stwierdzono bardzo duży spadek napięcia podczas rozruchu pompy, co może być 
przyczyną awarii. Wystąpiono do Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon 
Dystrybucji w Drawsku Pomorskim o podjęcie działań kontrolnych i naprawczych. 

W dniu 08.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czaplinku, podczas którego zaprezentowana została inwestycja związana z budową 
kanalizacji sanitarnej do Niwki i Siemczyna. 

4. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa 
w ramach PROW 2014-2020. 
Przygotowane i wysłane zostało do Urzędu Marszałkowskiego uzupełnienie wniosku 
o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. ,,Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania 
wody w Broczynie na terenie gminy Czaplinek". 
Powyższe było możliwe dzięki przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Broczyno na lata 
2022-2032 na zebraniu wiejskim Sołectwa Broczyno w dniu 20.10.2022 r. oraz 
zatwierdzeniu tego Planu na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.10.2022 r. 

5. Budowa dróg w ulicach Jarzębinowej, Jesionowej i Pięciu Pomostów. 
Trwa realizacja inwestycji dotycząca budowy dróg w ulicach Jarzębinowej, Jesionowej 
i Pięciu Pomostów. Wykonawcą zadania jest firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek 
Karpiński ze Złotowa. Gmina Czaplinek wyraziła zgodę dla wykonawcy robót budowlanych 
na przelew wierzytelności z umowy na podmiot trzeci. 
Do mieszkańców ulicy Jarzębinowej zostało wysłane pismo informujące, że wykonanie 
zjazdów nie jest w zakresie realizowanej inwestycji, i w przypadku zainteresowania jest 
możliwość indywidualnego zlecenia dla wykonawcy robót budowlanych wykonania zjazdu. 
W trakcie realizacji zadania wystąpił problem ze zbyt płytko położoną instalacją gazową. 
Sprawa została zgłoszona do Zakładu Gazowniczego, który dokonał przebudowy instalacji 
gazowej. 
W sprawie ul. Jesionowej ustalono przesunięcie drogi w kierunku budynku Komisariatu 
Policji z jednostronnym spadkiem w kierunku boiska. 
Budowa ul. Jarzębinowej i Jesionowej jest znacznie zaawansowana. 
Na ul. Pięciu Pomostów wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Trwa demontaż płyt 
betonowych i korytowanie pod drogę. 
Dokonano pierwszego częściowego odbioru robót zgodnie z umową z wykonawcą 
o wartości 325 OOO zł. 

6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na nadbrzeżu jeziora Drawsko w Czaplinku. 
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej razem z Gminą Czaplinek w dniu 
26.10.2022 r. dokonał przekazania placu budowy dla wykonawcy firmy TERB UD 
z Drzonowa. 
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7. Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina". 
W dniu 03.11.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na dostawę 514 laptopów dla dzieci 
i wnuków osób pracujących w zlikwidowanych PGR oraz na dostawę 1 O laptopów 
dla Urzędu Miejskiego w Czaplinku w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" z firmą IT-Tender 
Sp. z o.o., z Plewisk. Dostawa nastąpi w 2 połowie listopada br. 

8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pławnie. 
W związku z realizacją operacji pn. ,,Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części 
budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską w Pławnie" przeprowadzone zostało zapytanie 
ofertowe na dostawę wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pławnie. Zawarto umowy 
z dostawcami wyposażenia. 
Zawarty został aneks do umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim 
dotyczący zmiany wysokości kosztów kwalifikowalnych robót budowlano-montażowych 
w ramach operacji. 
Przygotowywane są wyjaśnienia i uzupełnienia do złożonego wniosku o płatność. 

9. Dotacja z projektu PFRON. 
Gmina Czaplinek podpisała z PFRON umowę o przyznanie grantu w kwocie 100 OOO zł 
w ramach projektu pn. ,,Dostępny samorząd - granty", realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

10. Partnerstwo Strefy Centralnej. 
W dniu 26.10.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło 
się spotkanie na temat projektu dotyczącego transportu publicznego. 
Program Centrum Wsparcia Doradczego Plus został wydłużony do końca bieżącego roku. 
W tym czasie CWD Plus planuje dokończyć proces instytucjonalizacji Partnerstwa w formie 
związku powiatowo-gminnego. Wypracowana została propozycja, żeby Związek 
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej po odpowiednim dostosowaniu statutu pełnił 
funkcję związku ZIT. 
Ponadto CWD Plus planuje dostosować przyjętą strategię rozwoju Partnerstwa Strefy 
Centralnej do wymogów Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której 
partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie 
przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Istotą ZIT w nowej 
perspektywie na lata 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych, które przyczynią 
się do rozwiązywania bądź zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT. W tym celu zostaną 
opracowane strategie rozwoju ponadlokalnego i strategie ZIT. 
W ramach ZIT możliwe są cztery formy partnerstwa: 

stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 
porozumienie międzygminne; 
związek międzygminny, powiatowy lub powiatowo-gminny; 
związek metropolitalny województwa. 

W dniu 16.11.2022 r. odbyło się spotkanie na Teams przedstawicieli Partnerstwa Strefy 
Centralnej w sprawie instytucjonalizacji Partnerstwa i strategii ZIT. 
W dniu 17.11.2022 r. o godz. 13 :00 odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami branży 
drzewnej, podczas którego dr Ryszard Odożyński zaprezentował programy pilotażowe 
Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo Prefabrykowane (EEBP) i Ekologiczne 
i Energooszczędne Fasady Energetyczne (EEFE). 
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11. Współpraca z Powiatem Drawskim w zakresie budowy i przebudowy dróg. 
Powiat Drawski przedstawił swoje plany na 2023 rok związane z inwestycjami drogowymi 
na terenie gminy Czaplinek: 
a) Przebudowa ulicy Poznańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej - szacunkowy 

koszt 3 900 OOO zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu 3 705 OOO zł, wkład własny 
ze środków Powiatu Drawskiego, 

b) Opracowanie projektów technicznych przebudowy ulic Moniuszki, Młyńskiej, 
Słonecznej i Słowackiego - szacunkowy koszt 180 OOO zł, oczekiwany ze środków 
Gminy Czaplinek 180 OOO zł, 

c) Udzielenie dotacji dla Gminy Czaplinek w kwocie 400 OOO zł na budowę drogi 
w ul. Pięciu Pomostów. 

12. Program „Czyste Powietrze". 
Podpisany został aneks nr 3/2022 do Porozumienia nr 9/CP/2020 z dnia 30.12.2020 r. 
w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze" na terenie gminy Czaplinek wydłużający 
wsparcie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na prowadzenie punktu informacyjno 
konsultacyjnego. 
Przygotowane i wysłane zostało sprawozdanie kwartalne z funkcjonowania punktu 
informacyjno-konsultacyjnego. 

13. Podsumowanie Programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa 
rewitalizacja". 
W dniach 24 - 25.11.2022 r., w Markach pod Warszawą odbędzie się konferencja 
podsumowująca realizację Programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja". Podczas 
konferencji zostanie zaprezentowane studium ochrony wartości kulturowych Miasta 
Czaplinek. 

14. Dotacje w ramach programów „Granty Soleckie" i „Działaj Lokalnie". 
Przygotowano rozliczenie grantów sołeckich po 15 OOO zł każdy zrealizowanych 
w sołectwach Rzepowo (remont dachu na świetlicy) i Psie Głowy (zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego). 
Rozliczono 3 projekty z programu „Działaj Lokalnie" z dotacjami po ok. 4 OOO zł każdy: 
a) Sołectwo Ostroróg- zagospodarowanie plaży wiejskiej, 
b) Sołectwo Żelisławie - posadowienie 8 lamp solarnych w miejscowości, 
c) Sołectwo Siemczyna - posadowienie 9 lamp solarnych w miejscowości. 

W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami: 
1. W dniu 17 listopada 2022 r. został podpisany akt notarialny na nieodpłatne nabycie przez 

gminę Czaplinek od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 78, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Prosino. Powyższa działka zostanie zagospodarowana przez sołectwo 
Prosino. Na nieruchomości powstanie boisko do gier zespołowych, plac zabaw, zielona 
siłownia oraz miejsce do rekreacji. 

2. Przygotowano i wydano: 
a) 20 zawiadomień o wszczęciu postępowania (18 o ustalenie warunków zabudowy, 

2 o zmianę warunków zabudowy), 
b) 10 zawiadomień o zakończeniu postępowania (w tym 10 o ustalenie warunków 

zabudowy), 
c) 32 zlecenia na przygotowanie projektów decyzji do urbanisty, 
d) 19 projektów decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień, 
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e) 7 decyzji ustalających warunki zabudowy, 
f) 1 postanowienie o podjęciu postępowania, 
g) 1 postanowienie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o warunkach zabudowy, 
h) 2 decyzje zmieniające warunki zabudowy, 
i) 1 decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, 
j) 1 postanowienie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji 

o warunkach zabudowy, 
k) 22 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek, 
wydanych decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy, 
rewitalizacji, 

l) 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych, 
m) 4 postanowienia zatwierdzające wstępne projekty podziału nieruchomości, 
n) 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o) 2 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
p) 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. 

3. Prowadzone prace planistyczne: 
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek opracowywanego 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIIl/306/21 z dnia 30 czerwca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czaplinek (ul. Komunalna, ul. Leśników i ul. Studzienna) - 
w trakcie uzyskiwania uzgodnień: konserwator i RDOŚ, 

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego 
część obszaru ewidencyjnego obrębów Niwka, Siemczyna i Żelisławie - część A - 
przygotowywany do ponownego uzgodnienia z RDOŚ, 

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego 
część obszaru ewidencyjnego obrębów Niwka, Siemczyna i Żelisławie - część B - 
ponowiony został wniosek do ministra w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej, 

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla zmiany planu 
na śródmieście - projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, obecnie projekt 
szykowany jest przez projektanta do uchwalenia. 

W zakresie podatków: 
1. Wydano 3 zaświadczenia, w tym 2 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych 

oraz 1 o braku zaległości w podatkach. 
2. Sporządzono i przekazano do urzędów skarbowych 59 tytułów wykonawczych na łączną 

kwotę 39 099,36 zł celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 
3. Skierowano 14 upomnień do osób, które nie uregulowały zobowiązania podatkowego 

na łączną kwotę 24 082, 18 zł. 
4. Sporządzono i przekazano do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim 1 wniosek 

o zabezpieczenie zaległości podatkowej w wysokości 41 818, 17 zł celem ustanowienia 
hipoteki przymusowej na nieruchomości. 

5. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej oraz targowej za miesiąc październik. 
6. Rozliczono sołtysów z zainkasowanych wpłat z tytułu IV raty podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego. 
7. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku 

od środków transportowych za lata 2017-2022. 
8. Wszczęto 8 postępowań w sprawie ustalenia oraz zmiany łącznego zobowiązania 

pieniężnego za lata 2017-2022. 
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9. Zakończono 5 postępowań prowadzonych w sprawie zmiany i ustalenia łącznego 
zobowiązania pieniężnego za lata 2017-2022 r. 

1 O. Sporządzono projekt budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2023 r. 
11. Prowadzono bieżące postępowania podatkowe oraz czynności sprawdzające. 
12. Przygotowano listy do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 
dokonano przekazania należnego zwrotu rolnikom. 

13. Sporządzono sprawozdanie z udzielonej pomocy rolnikom w związku ze zwrotem 
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej za miesiąc wrzesień. 

14. Skierowano do Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier 
Ministerstwa Finansów pismo w sprawie udzielenia wyjaśnień zakresie opłaty targowej. 

15. Uczestniczono w spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej w zakresie opodatkowania lokali 
użytkowych. 

W zakresie zakupu węgla dla gospodarstw domowych: 
Gmina Czaplinek przystąpiła do preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych. 
W związku z tym: 
1. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpieniu 

do preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych, 
2. dokonano rejestracji Gminy Czaplinek na stronie ciepło.gov.pl, 
3. wypełniono i przekazano formularz zamieszczony na stronie ciepło.gov.pl. 
Do Urzędu Miejskiego w Czaplinku wpłynęło 161 wniosków w sprawie zapotrzebowania 
na węgiel, w ilości 368,5 tony. 
Zakup węgla na preferencyjnych warunkach dotyczy osób, które są uprawnione do dodatku 
węglowego. 

W zakresie transportu publicznego: 
Dnia 3 listopada 2022 r. złożono do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o objęcie 
dopłatą w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej w 2023 roku. Planowana łączna kwota dopłaty wynosi 
1 124 632,50 zł. 

W zakresie oświaty: 
W okresie międzysesyjnym w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku w dniu 26 października 
br. dzieci sześcioletnie wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii Biblioteka Przedszkolaka. 
Z tej okazji przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne przez Fundację Burza Mózgów. 
W pierwszym tygodniu listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
W holu naszego przedszkola wywieszone zostały prace plastyczne wykonane przez każdą 
grupę przedszkolną. Przy współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym oraz 
Czaplineckim Ośrodkiem Kultury przedszkolaków odwiedziły różne postaci z bajek. 
9 listopada br. odbyły się zebrania z rodzicami dotyczące omówienia wstępnej diagnozy 
rozwoju dzieci. W tym dniu została przeprowadzona również pedagogizacja rodziców na temat 
wspierania rozwoju dziecka. Pedagogizację poprowadzili: pedagog specjalny oraz logopeda. 
1 O listopada br. nasze przedszkole wzięło udział w akcji „Szkoła do hymnu". 
W tym dniu dzieci sześcioletnie przygotowały akademię, a młodsze zaprezentowały pokaz 
mody patriotycznej. 
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Przedstawiciele z grupy „Sowy" wzięli udział w organizowanych przez Zespół Szkół 
w Czaplinku Obchodach Święta Niepodległości, gdzie w krakowskich strojach wyrecytowali 
wierszyk „Kto ty jesteś". 11 listopada br. Delegacja uczestniczyła w oficjalnych 
uroczystościach miasta Czaplinek z okazji Święta Niepodległości. 

W zakresie sportu i rekreacji: 
1. Z współfinansowanych środków Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na potrzeby hali 

widowiskowo-sportowej zakupiono podnośnik nożycowy do wysokości 12 m 
za 48 331,20 zł, pomalowano linie na boisku w hali sportowej - koszt 10 824 zł, 
a na początku listopada br. wymieniono kotary grodzące boisko za kwotę 15 359,54 zł. 

2. Wyslipowano łodzie na Ośrodku Sportów Wodnych. 
3. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Carfest ze Szczecina w sprawie 

organizacji festiwalu samochodowego na lotnisku w Broczynie. 
4. Uzgodniłem jakie prace będą wykonywane na lotnisku w celu przygotowania Festywalu 

Pol'and'Rock 2023. 
5. Zatrudniłem pracownika do Referatu Sportu i Rekreacji na stanowisko - pracownik 

gospodarczy. 
6. 6 listopada 2022r. w hali widowiskowo-sportowej rozegrano pierwszy mecz w ramach 

zachodniopomorskiej III ligi kobiet, w sezonie 2022/2023, pomiędzy drużyną seniorek KPS 
a zespołem PSPS Chemik Police. 

7. 19 listopada 2022 r. odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej turniej sztuk walki „ Washi 
Cup II Jesień". 

W zakresie kultury: 
1. 21 października 2022 r. w Przecławiu w ramach Regionalnych Obchodów Dnia Seniora 

2022 pani Krystyna Wójtowicz w towarzystwie delegacji złożonej z przedstawicieli 
czaplineckich klubów seniorskich oraz pracownic Urzędu Miejskiego odebrała odznaczenie 
„Gryf Zachodniopomorski" i przyjęła słowa wielkiego uznania za swoją wieloletnią 
działalność na rzecz lokalnej społeczności. Osobę pani Krystyny zaproponował 
do odznaczenia Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, dokumenty niezbędne 
do złożenia wniosku przygotowali pracownicy Referatu Planowania, Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

2. Podpisano porozumienie ze Szczecińskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych, 
Drobiu Ozdobnego i Królików na współorganizację XXV Regionalnej Wystawy Gołębi 
Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików. Gmina Czaplinek dofinansowała wydarzenie 
w wysokości 2 000,00 zł. Ponadto użyczyła bezpłatnie halę widowiskowo-sportową. 
Wydrukowano również katalog gołębi oraz plakaty promocyjne. Organizację wydarzenia 
wsparł również Powiat Drawski, przeznaczając kwotę 6 000,00 zł. Gmina przygotowała 
sprawozdanie z rozliczenia tego wydatku. Wystawa odbyła się w dniach 29-30 
października 2022 r. w Czaplinku, w hali widowiskowo-sportowej. 

3. 18 listopada 2022 r. odbył się koncert charytatywny na rzecz Alana i Dawida, chorych 
chłopców w Kluczewa. Organizatorem koncertu był Burmistrz Czaplinka, natomiast 
wsparcia udzielili Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
z Kluczewa. Przygotowano i wysłano zaproszenia do przedsiębiorców z terenu gminy 
Czaplinek. 

4. Wsparto wyjazd członków Koła Gospodyń Wiejskich z Siemczyna, w postaci użyczenia 
busa na wyjazd, do Mieszkowic na II etap VII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół 
Gospodyń Wiejskich pn. ,,Bitwa Regionów", w województwie zachodniopomorskim. 
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KGW „Siemczynianki" z Siemczyna zostało laureatem I etapu, którego finał odbył 
się 24 września 2022 r. w Sielsku, za potrawę „Pstrąg smażony w ziołach". W II etapie Panie 
z Siemczyna otrzymały wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 

W zakresie turystyki i promocji: 
1. Zlecono wydruk 1 OOO szt. kalendarzy ze zdjęciami terenów gminy Czaplinek, które 

wykonane zostały przez mieszkańców gminy i zgłoszone do konkursu zorganizowanego 
w ramach Europejskiego Dnia bez samochodu. Koszt realizacji zadania 6642,00 zł. 

2. Wsparto Czaplinecki Bieg Mikołajkowy organizowany przez stowarzyszenie El Toro de Oro 
oraz stowarzyszenie biegowe Rundorfina. Zakupiono czapeczki z napisem Czaplinecki Bieg 
Mikołajkowy w ilości 200 szt. za kwotę 2000,00 zł. Przekazano również smyczki z logo 
dla uczestników. Zapewniono 1 szt. TOI TOI na plaży miejskiej (sanitariaty nieczynne). 

3. Od 18 października 2022 r. do 31 października 2022 r. trwało głosowanie w ramach kategorii 
Certyfikat Internautów 2022 w związku ze zgłoszonym wydarzeniem Piknik 
Średniowieczny, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne 
„Tempelburg" do konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na Produkt Turystyczny 
Roku. Zgłoszony Piknik Średniowieczny był najwyżej oceniony na poziomie województwa 
zachodniopomorskiego. Zgodnie z założeniami konkursu Atrakcja, która uzyska największą 
liczbę oddanych głosów zdobędzie Certyfikat Internautów 2022 przyznawany przez Polską 
Organizację Turystyczną. Produkty turystyczne zgłaszane do głosowania internautów 
to nowatorskie i interesujące miejsca, obiekty, imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia 
atrakcyjne dla turystów, które zapewniają im wysokiej jakości przeżycia i różnego rodzaju 
doznania. Ogłoszenie zdobywcy Certyfikatu Internautów 2022 nastąpi podczas oficjalnego 
wręczenia Certyfikatów POT. Laureat konkursu zostanie objęty programem promocji 
Polskiej Organizacji Turystycznej. 

4. 7 października 2022 r. zostały zdemontowane pomosty na kąpieliskach. Koszt demontażu 
4 000,00 zł. Zadanie wykonała OSP Czaplinek. 

5. Zakupiono teczki promocyjne z napisem Gmina Czaplinek. Koszt teczek 818,00 zł. 
6. Zakończyła się realizacja umowy na oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi 

na jeziorze Drawsko. Podczas demontażu stwierdzono uszkodzenie (pęknięcie) 6 boi. 
Wszystkie boje zostały oczyszczone i zabezpieczone w stanicy WOPR. 

7. Wyemitowano Flesz Czaplinka za październik 2022 r. 
8. W budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz w budynku Informacji Turystycznej 

umieszczono tabliczki z logo mikroregionu Szwajcarii Połczyńskiej, zamontowana też była 
flaga z logo. Jest to efektem porozumienia podpisanego 23 sierpnia 2022 r. 

9. Wsparto turniej sportowy organizowany dla Neli w Złocieńcu. Przeznaczono kwotę 
800,00 zł na noclegi drużyn w Czaplinku. 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
1. 24 października oraz 18 listopada 2022 r. odbyły się badania mammograficzne, które 

wykonane zostały przez Geneva Trust Polska Sp. z o.o. oraz Lux Med Diagnostyka. 
2. 4 listopada 2022 r. podpisano umowę z Balticmed Przychodnia Sp. z o.o. na realizację 

świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez 
szczepienia przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia. Szczepienia ruszyły od 1 O listopada 
2022 r. Planowania ilość osób do zaszczepienia 150. 
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W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
1. Przygotowano sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu 

uchwały w sprawie programu współpracy z NGO. Sprawozdanie umieszczone zostało 
w BIP Czaplinek. 

2. 14 października br. podpisano umowę na realizację zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia placówki wsparci dziennego z Fundacją „Lider Wałecki". Stowarzyszenie 
realizuje zadanie w wymiarze 60 godzin do końca grudnia 2022 r. 

W zakresie działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury: 
1. 12.10.2022 r. - warsztaty z edukacji seksualnej - przeprowadzone przez Maję Wencierską 

z Pracowni Inspiracji i Rozwoju Cognitivo. 
2. 21.10.2022 r. - rozpoczęcie zajęć plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
3. 3.11.2022 r. - Dzień postaci z bajek - seanse filmowe dla przedszkolaków. 
4. 7.11.2022 r. - seanse filmowe dla przedszkolaków z Przedszkola „Edukacja". 
5. 9.11.2022 - spotkanie patriotyczne organizowane przez ZPET w Bobrowie. 
6. 10.11.2022 - Szkolna Wieczornica organizowana przez ZSP w Czaplinku. 
7. 11.11.2022 r.- organizacja uroczystości państwowej - Narodowego Święta Niepodległości. 
8. 18.11.2022 - Koncert charytatywny. 
Ponadto realizacja zadań statutowych. 

W zakresie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku: 
1. 24 października 2022 r., w związku ze zbliżającym się Dniem Postaci z Bajek obchodzonym 

5 listopada, bibliotekę odwiedziła grupa Promyki z Niepublicznego Przedszkola Sióstr 
Salezjanek. Dzieci bawiły się w rozwiązywanie bajkowych quizów i zagadek, 
oglądały kolorowe książeczki z ulubionymi bohaterami, a także wysłuchały bajki z cyklu 
Kraina Lodu pt. ,,Siostra taka jak ja". 

2. 25 października 2022 r. w Bibliotece miało miejsce spotkanie z panią Marzeną Żurek - 
doradcą i edukatorem żywieniowym, pedagogiem, autorką książki dla dzieci 
pt. ,,Żywieniowe przygody Tobiego, kotka psotliwego". Gośćmi spotkania byli uczniowie 
klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Broczynie wraz z opiekunami. Autorka, przy współudziale 
bohatera jej książki - kotka Tobiego, w ciekawy sposób przekazała uczniom wiedzę 
na temat zdrowego odżywiania. Zachęcała ich także do samodzielnego przygotowywania 
posiłków, podając przepisy na smaczne i zdrowe przekąski. Dzieci rozwiązując krótkie 
żywieniowe zagadki, miały okazję poznać różne warzywa i owoce, ich kształty, strukturę 
czy kolory. 

3. 28 października 2022 r. z wizytą do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek udała 
się pani bibliotekarka, aby razem z dziećmi uczcić zbliżający się Dzień Postaci z Bajek. 
Podczas spotkania zaprezentowała maluchom „Legendę o Smoku Wawelskim", 
przedstawioną w formie teatrzyku Kamishibai, który jest połączeniem książki ilustrowanej 
z teatrem. 

4. Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest corocznie 5 listopada - w rocznicę urodzin Walta 
Disney' a. Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na rolę wychowawczą 
i edukacyjną dobrych bajek. Z tej okazji biblioteka przygotowała cykl spotkań 
dla przedszkolaków. W dniach od 26 października do 4 listopada odwiedziło bibliotekę 
kilkanaście grup przedszkolnych z Przedszkola Publicznego oraz Niepublicznego 
Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku. 

5. Biblioteka po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskiej akcji MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI 
CZŁOWIEK! To projekt Instytutu Książki realizowany wspólnie z bibliotekami 
publicznymi, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
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Otrzymaliśmy ponad 200 sztuk wyprawek czytelniczych, które przeznaczone są dla nowych 
czytelników, przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Do wszystkich czaplineckich przedszkoli 
dostarczyliśmy specjalnie przygotowane na tę okazję listy do rodziców oraz plakaty 
promujące akcję. 

6. W dniach 3, 9, 15 i 17 listopada br. pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach 
organizowanych przez firmę Good Books z Wrocławia dotyczących programów 
dotacyjnych MKiDN na 2023r. 

7. 10 listopada 2022 r. Dyrektor biblioteki uczestniczyła w spotkaniu dyrektorów 
i kierowników bibliotek powiatu drawskiego. 

8. W okresie sprawozdawczym biblioteka zakupiła 149 nowości książkowych na kwotę 
3810,52 złotych, z czego kwota 2236,43 zł wydana została z dotacji Biblioteki Narodowej 
w związku z trwającym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. 
Wszystkie zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom. 

9. Zostało przygotowane i złożone do GUS sprawozdanie finansowe F-01/dk za III kwartał 
2022r. 

1 O. Przygotowujemy i zamieszczamy publikacje w mediach społecznościowych (promocja 
nowości książkowych, informacje o działaniach biblioteki, artykuły do prasy). 

Realizacja programu świadczeń dla rodziny: świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz dodatek osłonowy, dodatek węglowy i dodatek dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. 
grzewczy. 
Od 15 .10.2022r. złożono 102 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych (85) oraz 
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (17) na okresy zasiłkowe 2021/2022 oraz 
2022/2023, w tym 3 wnioski złożone przez obywateli z Ukrainy. 
Od 15.10.2022r. wypłacono świadczenia na kwotę: 
ŚR 348. 794,82 zł, 
FA 53.210,21 zł. 
SR dla obywateli Ukrainy 9.227,20 zł 
W okresie od 15 .10.2022r. wydano łącznie 1576 informacji oraz decyzji administracyjnych 
dotyczących świadczeń rodzinnych (128), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (33) oraz 
dodatku osłonowego (122) i dodatku węglowego (731) oraz dodatku dla gospodarstw 
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (562). 

Od stycznia 2022r do końca października 2022r. przyjmowane były wnioski o przyznanie 
dodatku osłonowego, w tym czasie złożono 1619 wniosków, wypłacono dodatek osłonowy 
na łączną kwotę 912.241,11 zł. 

Od sierpnia br. przyjmowane są też wnioski na dodatek węglowy, obecnie jest złożonych 967 
wniosków. Z tego tytułu wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.103 .000,00 zł. 

Od 22.09.2022r. wpłynęły pierwsze wnioski na kolejny dodatek, tj. tzw. grzewczy, na dziś 
są złożone . :93;?-•:~~p~k~. ;~Y.B1acono w dniach 9-10.11.2022r. świadczenia na kwotę 
654.500,00 zł. 
W zespole do spraw świadczeń dla rodziny na bieżąco prowadzone są także działania wobec 
dłużników alimentacyjnych: wezwania skierowane do dłużników alimentacyjnych w celu 
wstawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia 
majątkowego oraz przygotowywanie zawiadomień o podejrzenie popełnienia przestępstwa 
skierowane do prokuratury, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych przekazywane 
z policji. 
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W zakresie spraw organizacyjnych: 
1. W dniu 18 października 2022 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu na lotnisku 

z przedstawicielem firmy BOSCAT A. Tego samego dnia miało miejsce spotkanie 
z nowymi przedstawicielami firmy Gniewko. 

2. W dniu 19 października 2022 r. wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w spotkaniu 
z inwestorem domów drewnianych w Koszalinie w sprawie organizacji konferencji 
z przedsiębiorcami z terenu Gminy Czaplinek. 

3. W dniu 21 października br. spotkałem się z przedstawicielami Car Fest Szczecin w sprawie 
festiwalu. Ponadto podczas uroczystości 50 rocznicy ślubu Państwa Pawłowicz, dostojnym 
Jubilatom wręczyłem medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

4. W dniu 25 października 2022 r. odbyło się spotkanie w Czoku w sprawie koncertu dla 
chłopców z Kluczewa. 

5. W dniu 26 października br. odbyło się spotkanie z dyrektorem PKS Złocieniec w sprawie 
transportu publicznego. 

6. W dniu 30 października br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w Regionalnej Wystawie Gołębi 
Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików współorganizowanej przez Gminę Czaplinek. 

7. W dniu 3 listopada br. uczestniczyłem w Jubileuszu 95-tej rocznicy urodzin mieszkanki 
z Miłkowa. 

8. W dniu 4 listopada 2022 r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Zgromadzeniu Wspólników 
w Wardyniu Górnym. 

9. W dniu 8 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Sielawa Festiwal. 
10. W dniu 9 listopada br. uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej ZNM. 
11. Dnia 10 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego 

z przedstawicielami Czaplineckiego Ośrodka Kultury oraz prezesem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Czaplinku sp. z o.o. W tym samym dniu uczestniczyłem wraz z Sekretarz 
Gminy w uroczystościach powiązanych z występem uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych dotyczących Narodowego Święta Niepodległości w Czaplineckim 
Ośrodku Kultury. 

12. W dniu 11 listopada 2022 r. uczestniczyłem wraz z Zastępcą Burmistrza oraz Sekretarz 
Gminy w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na cmentarzu komunalnym. 
Podczas obchodów nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz masztu 
z programu „Pod Biało-Czerwoną", pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. 
Uczestniczyłem w patriotycznym śpiewaniu z seniorami w Czaplineckim Ośrodku Kultury. 

13. W dniu 14 listopada br. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Burmistrz Czaplinka udał 
się z życzeniami i drobnymi upominkami do przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających 
seniorów oraz do Klubu senior +. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Zgromadzeniu 
Wspólników w Wardyniu Górnym. 

14. W dniu 16 listopada br. Sekretarz Gminy uczestniczyła w Wieczornicy Patriotycznej 
zorganizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku. 
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