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NOWE WYPOSAŻENIE W OSP
W miesiącu listopadzie br. dzięki uzyskanym dotacjom
z firm ubezpieczeniowych, Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej oraz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
w Szczecinie Ochotnicze Straże Pożarne w Machlinach,
Kluczewie oraz Czaplinku, wyposażone zostały w niezbędny
nowoczesny sprzęt oraz środki ochrony osobistej strażaka.
Do jednostek OSP trafiły 4 aparaty ochrony dróg
oddechowych FENZY, zestaw ratownictwa medycznego R-1,
4 sygnalizatory bezruchu, zestaw obuwia ochronnego,
18 nowoczesnych hełmów strażackich, 2 kombinezony
do pracy pod wodą, o dużej wydajności motopompa do cieczy brudnych, drabina pożarnicza ZS2100/3H oraz piła
do stali i betonu STIHL.
Łączna wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia
wynosi 62.960,00 złotych.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prowadzi
zbiórkę

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przyjmujemy zużyty sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny taki jak: komputery, drukarki, kopiarki, kalkulatory, faksy,
aparaty telefoniczne, sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory,
magnetofony, oraz urządzenia AGD: lodówki, zamrażarki, pralki,
zmywarki grzejniki elektryczne, żelazka, odkurzacze, miksery,
suszarki od zakładów pracy, instytucji, szkół i indywidualnych
gospodarstw domowych.
Zużyty sprzęt do końca bieżącego roku można
przekazywać, dostarczając własnym środkiem transportu do czynnego w dni robocze w godz. od 700 do 1500
punktu

odbioru

na

terenie

Oczyszczalni

Ścieków.

Kompletny sprzęt zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Adam Czernikiewicz
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ppoż.

Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Informujemy, że w poniedziałek 28 listopada 2011 r.
o godz. 12.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku
odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału
w

Sesji

lub

do

wysłuchania

„na

żywo”

transmisji

w Internecie na stronie www.czaplinek.pl.
Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

CZAT Z BURMISTRZEM CZAPLINKA
Zapraszamy

wszystkich

mieszkańców

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w porozumieniu
z Burmistrzem Czaplinka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Badania odbędą się w mammobusie przy ul. Wałeckiej 54a
w dniu 14.12.2011 r.
Rejestracja pod nr tel. 094 372 62 13. W dniu badania
pacjentka winna posiadać: dowód osobisty, legitymację ubezpieczeniową, poprzednie wyniki i badania dotyczące piersi.
Małgorzata Fedorowiat Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

Czaplinka

KOMUNIKAT

na czat z Burmistrzem –Adamem Kośmidrem. Czat odbędzie
się 11 grudnia 2011 r. w godz. 16.00 –18.00 na stronie

W związku z nowymi wytycznymi Narodowego Funduszu

www.czaplinek.pl

Zdrowia, prosimy pacjentów należących do NZOZ "Medyk"
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy

w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 54 o zgłaszanie się od dnia
7.11 br., celem odnowienia deklaracji

wyboru: lekarza,

pielęgniarki, położnej.
Henryk Stachura
NZOZ Medyk
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Inwestycje
WNIOSEK NA PRZEBUDOWĘ
ULIC DŁUGIEJ I DRAHIMSKIEJ
W dniu 31.10.2011 r. komisja konkursowa powołana
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zakończyła prace
nad

oceną

wniosków

złożonych

o

dofinansowanie

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na rok
2012. W województwie zachodniopomorskim do programu
zgłoszono 36 wniosków dotyczących budowy, przebudowy
lub remontu dróg gminnych i powiatowych. Trzy projekty
zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Pozostałe
33 projekty oceniono pod względem merytorycznym.

>>>>>
wyrównawczej i ścieralnej masy bitumicznej w ilości po 100 kg/m2
każda, ułożonych na uprzednio sfrezowanej nawierzchni.
Wykonano także ścinkę poboczy wraz z ich uformowaniem,
materiałem

typu

destrukt,

który

pochodził

ze

sfrezowanej

nawierzchni. Odnowione zostało także oznakowanie poziome
dla ruchu kołowego i pieszego.
W ramach prac remontowych

zarządca drogi wykonał

w ul. 7-go KPP w Czaplinku naprawę ciągu pieszego z wymianą
zniszczonego krawężnika i naprawą barierek ochronnych.
Na wysokości prowadzonych robót została wykonana nakładka
bitumiczna na jezdni, na pow. 340 m2.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

W wyniku prac Komisji powstała wstępna lista rankingowa
wniosków o dofinansowanie w podziale na drogi powiatowe
i gminne.
Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa ul. Drahimskiej i ul. Długiej na

CENTRUM RATOWNICTWA GMINNEGO

odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania

Wykonawca robót skupia swoje działania na budynku projek-

z drogą krajową nr 20 w Czaplinku”. Wniosek ten uzyskał

towanym, w którym umieszczone zostaną służby ratownicze

wysoką ocenę komisji konkursowej, w kategorii dróg gmin-

ratownictwa medycznego i pożarniczego w oparciu o struktury

nych uplasował się ma drugim miejscu, natomiast na tle

OSP Czaplinek oraz zarządzania kryzysowego wraz z dwoma gara-

wszystkich wniosków dotyczących dróg gminnych i powiatowych łącznie zajął 4 miejsce ex aequo z wnioskiem
Powiatu Wałeckiego.
Biorąc pod uwagę wysoką pozycję wniosku o dofinansowanie Gminy Czaplinek można już dziś się spodziewać,
że w roku 2012 ul. Długa i ul. Drahimska zostaną przebudowane przy znacznym udziale środków finansowych

żami dla ambulansów pogotowia ratunkowego i pojazdów specjalnych. Układ funkcjonalno-użytkowy realizowanego obiektu jako
nowego, uwzględnia niezbędne pomieszczenia dla potrzeb tychże
służb ratowniczych, tj. pomieszczenia administracyjno – biurowe,
z zapleczem sanitarnym i szatniowym. Pow. użytkowa tej części
budowanego centrum wynosi 298 m2.

pochodzących z zewnątrz, w tym: 647.835,94 zł z budżetu

Zaawansowanie robót obejmuje wykonanie murów przyzie-

państwa w ramach NPPDL, 740.988 zł z budżetu Powiatu

mia, drewnianej konstrukcji dachowej, która zostanie pokryta

Drawskiego oraz 16.000 zł ze środków lokalnego przedsię-

blachą dachową tłoczoną, tzw. blachodachówką oraz podejść

biorcy. Udział środków z budżetu Gminy Czaplinek w całym

wodociągowo-kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych. Wykonane

zadaniu wyniesie ok. 35%. Na ostateczną decyzję w spra-

zostały przewody wentylacyjne i grawitacyjne.

wie przyznania dofinansowania musimy poczekać do końca
listopada br.

Rozebrany został budynek istniejącego garażu, na miejscu
którego budowany jest garaż wolnostojący dwustanowiskowy

Dariusz Sapiński
Inspektor ds. funduszy pomocowych

na pożarnicze wozy bojowe o pow. użytkowej 136 m2. Wykonane
zostały ściany przyziemia, na których spocznie konstrukcja dacho-

REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała remont drogi krajowej na odcinku od skrzyżowania
z Placem 3-go Marca przy ul. Złocienieckiej w kierunku
Siemczyna, do skrzyżowania prowadzącego do m. Żelisławie, na odcinku 4,2 km.
Zakres wykonanych prac polegał na wykonaniu
odnowy bitumicznej, składającej się z dwóch warstw:

wa z płyt warstwowych krytych styropapą.
Z robót zewnętrznych instalacyjnych wykonano przyłącze
gazowe do budynku centrum, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
Dokonano przełączenia z nowego przyłącza wodociągowego
budynku CzOKSIR-u i 2-ch budynków w ul. Rzeźnickiej, likwidując
tym samym dotychczasowe zasilanie w wodę tych obiektów.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

>>>>>
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TRWA JESIENNA ZBIÓRKA LIŚĆI

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ – PRZETARG
W czerwcu 2011r. skończyła się umowa z przewoźnikiem, zawarta na okres 3-ch lat, na dowożenie dzieci do szkół

Przez cały miesiąc listopad trwać będzie akcja zbierania
liści z chodników usytuowanych przy ulicach administrowanych
przez miasto.

podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w gminie Czaplinek.

8

listopada

br.

rozpoczęto

wydawanie

worków

W maju br. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na świad-

foliowych na liście (koloru niebieskiego, o pojemności 120 l).

czenie usługi dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszko-

Worki otrzymują bezpłatnie mieszkańcy zamieszkujący

la z terenu gminy Czaplinek na okres czterech lat szkolnych.

przy drogach gminnych i instytucje użyteczności

W postępowaniu tym zostały złożone dwie oferty, ale obie

publicznej mające tam swoje siedziby. Worki przeznaczo-

zostały odrzucone, ponieważ ich treść nie odpowiadała treści

ne do zbierania liści można odbierać w sekretariacie Zakładu

Specyfikacji

(SIWZ),

Gospodarki Komunalnej przy ul. Grunwaldzkiej 2 oraz Refera-

a przetarg został unieważniony zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1

cie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu

Istotnych

Warunków

Zamówienia

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wniesione

odwołanie

od

rozstrzygnięcia

przetargowego

przez

jednego z Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, decyzją

Miejskiego w godzinach urzędowania.
Akcja zbierania liści z chodników usytuowanych przy
drogach gminnych prowadzona jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej do poniedziałku do piątku w godz. 8-14. Przed
wystawieniem worków należy je związać. Pełne worki odbierane są nieodpłatnie.

tej Izby zostało oddalone. KIO podzieliła stanowisko przyjęte
przez Gminę, co do odrzucenia złożonych ofert.

Zebrane liście, jako odzysk organiczny, posłużą do
produkcji kompostu, dlatego prośba, by w workach znajdowa-

Z początkiem września Gmina ogłosiła drugie postępowanie przetargowe na świadczenie usługi dowożenia dzieci

ły się

wyłącznie liście i resztki organiczne, bez odpadów

komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego.

do szkół na okres czterech lat szkolnych. Natomiast na czas

Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej i wyboru
wykonawcy Gmina udzieliła zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu przewoźnikowi, firmie PPHU „IRAS” Ireneusz Gacki
z Czaplinka.
W dniu 21.10.2011 r. dokonano otwarcia ofert złożonych

CHRYZANTEMY NA SKWERACH
Ponad 100 różnokolorowych chryzantem zdobiących
Wystawę Gołębi, która odbyła się w dniach 5 i 6 listopada br.

w przedmiotowym postępowaniu. W tym postępowa-

w hali widowiskowo – sportowej, znalazło swoje nowe miejsce

niu zostały złożone 3 oferty. Dwie oferty (tj. oferta PKS Sp.

w gruncie. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej,

z o.o. w Koszalinie i oferta PKS Sp. z o.o. w Gryficach zostały

wykorzystali te piękne kwiaty dokonując nasadzeń w trzech

odrzucone w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo za-

różnych punktach naszego miasta. Przyozdabiają teraz rondo,

mówień publicznych, ponieważ ich treść nie odpowiadała

skwery przy targowisku na ul. Zbożowej oraz wyjazd dróg

treści SIWZ.

nr 163 i 171, za stadionem.

Jako oferta najkorzystniejsza została wybrana

oferta

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego „IRAS”
Ireneusz Gacki z Czaplinka. W najbliższych dniach zostanie
podpisana umowa z wykonawcą na świadczenie usługi
dowożenia

dzieci

i

uczniów

do

szkół

podstawowych,

gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Czaplinek w latach
szkolnych: 2011/2012 (od 1 grudnia 2011r.), 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

Jeszcze raz dziękujemy ofiarodawcy, Panu Andrzejowi
Kubiakowi

z

Przedsiębiorstwa

Handlowo-Usługowego

z Kłębowca.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
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65 DŁUŻNIKOW ZGK W KRAJOWYM

>>>>>
W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie

REJESTRZE DŁUGÓW

znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Krajowy Rejestr Długów to interaktywna baza, z któ-

Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia

rej można korzystać za pośrednictwem Internetu 24 godziny

z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to

na dobę i umożliwia sprawdzanie m. in. danych dłużnika,

sposób korzystania z tych lokali.

łącznej kwoty zadłużenia, informacji z jakiego tytułu powsta-

OBOWIĄZKI

ło, liczbie wierzycieli i innych, cennych informacji dla wierzy-

Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i jest

ciela.

obowiązany:

Do umieszczenia niesolidnego płatnika w rejestrze nie

- utrzymywać swój lokal w należytym stanie,

jest potrzebny wyrok sądowy, wystarczy np. niezapłacony

- przestrzegać porządku domowego,

rachunek, faktura za wodę, ścieki czy inną usługę, nieuregu-

- uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem

lowana opłata czynszowa, których termin wymagalności

nieruchomości wspólnej,

minął co najmniej 60 dni wcześniej.

- korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez

Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości
swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub
prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.
Dłużnicy notowani w Krajowym Rejestrze Długów
napotkają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług

innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie
wspólnego dobra.
Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na
wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej,
a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali
w dodatkowe instalacje.

finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomuni-

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczegól-

kacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie),

ności:

multimedialnych

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

(telewizja

kablowa,

szerokopasmowy

dostęp do internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura,

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody,

magazyny) itp.

w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę

Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego,

zbiorczą i windę,

operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba

mogą w takim przypadku odmówić współpracy albo zaofero-

że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych

wać ją na gorszych warunkach.

lokali,

Działania te nakierowane są na dłużników, którzy nie

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

wnoszą terminowo lub w ogóle opłat ignorując spoczywają-

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

cy na nich obowiązek, mimo że takie możliwości posiadają,

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki

nie zaś do rodzin faktycznie pozostających w trudnej sytuacji

w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 każdego miesiąca.

materialnej czy rodzinnej.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone
w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.
Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych
od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy prze-

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI

ciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje
niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może

LOKALI

w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na pod-

Prawa i obowiązki określa Ustawa o własności lokali
z 24.06.1994r. PRAWA:

stawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji
z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany,

Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania

nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpo-

z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej

wiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel

służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem,

lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomo-

a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicie-

ści.
Adam Tuchalski

lom lokali w stosunku do ich udziałów.
>>>>

Prezes Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o.
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Rolnictwo, Podatki
ZASADY PIELĘGNACJI ZIELENI,
DRZEW I KRZEWÓW

>>>>>
Kierownik KRUS Szczecinek p. Lucyna Grzywacz omówiła podstawowe zasady BHP w gospodarstwie rolnym m.in.:
- podstawowe zasady zapobiegania wypadkom,

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia

- okoliczności wypadków,

16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220

- najważniejsze zasady zachowania zdrowia i życia,

z późn. zm), obowiązkiem władającego terenem jest

- sposoby na uniknięcie wypadków w gospodarstwie rolnym,

utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów

udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku.

rosnących na terenie nieruchomości będącej w jego władaniu.

Następnie p. Adam Czernikiewicz insp. ds. gospodarki
wodnej i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomo-

w Czaplinku przypomniał podstawowe zasady z zakresu bezpie-

ści może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego

czeństwa przeciwpożarowego jakich należy bezwzględnie prze-

przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na

strzegać w gospodarstwie rolnym.

wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości

nie

jest

właścicielem

lub

Planowany

temat

dot.

obowiązkowych

ubezpieczeń

użytkownikiem

w rolnictwie nie został zrealizowany ponieważ wykładowca

wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

z przyczyn losowych nie mógł przybyć na zaplanowane szkole-

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu

nie. Ze szkolenia skorzystało 15 osób.

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje
Anna Żywicka –Rachwał

wojewódzki konserwator zabytków.

Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

Zezwolenie nie jest wymagane między innymi
na usunięcie:
- drzew owocowych,
- drzewostanu, którego wiek nie przekracza 10 lat.
Na wykonanie wszelkiego rodzaju cięć pielęgnacyjnych

PODATEK OD BUDYNKU NOWOWYBUDOWANEGO

w drzewostanie (poza terenami wpisanymi do rejestru

Na właścicielu nowowybudowanego budynku ciąży

zabytków) nie obowiązuje zezwolenie. Należy jednak

obowiązek zgłoszenia jego powierzchni użytkowej do opodatko-

pamiętać, zgodnie z art. 82 w/w ustawy, zabiegi w obrę-

wania podatkiem od nieruchomości właściwemu organowi

bie korony drzewa mogą obejmować wyłącznie:

podatkowemu według miejsca położenia nieruchomości. Sto-

- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzą-

sownie do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

cych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.

technicznymi;

613 z późn.zm.) właściciel nowo powstałego obiektu budowla-

- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekra-

nego ma obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach

cza 10 lat;

i obiektach budowlanych sporządzonej na formularzu według

- utrzymywanie formowanego kształtu korony.

ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia

Nadmieniam, że co roku opracowywany jest plan
wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenie będącym
własnością Gminy Czaplinek. Przez cały rok zbierane
są wnioski w tym temacie od mieszkańców. Osoby, których
temat dotyczy proszone są o składanie wniosków
do burmistrza w terminie do 15 grudnia 2011 r., celem
ujęcia proponowanych drzew do planu wycinki lub pielęgnacji drzew w 2012 r. Plan realizowany będzie w I kwartale 2012 r.

okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowe-

Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

SZKOLENIE ROLNICZE
W dniu 8 listopada 2011 r. w

nienia tego obowiązku w stosunku do nowo powstałych budynków zgodnie

z art. 6 ust. 2 ww. ustawy jest zakończenie

budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku lub jego
części przed ostatecznym wykończeniem. Za moment
zakończenia budowy zgodnie z prawem budowlanym uznać
należy moment zawiadomienia organu administracji architektoniczno – budowlanej o jej zakończeniu. Natomiast przez użyte
w ww. ustawie o podatkach i opłatach lokalnych sformułowanie
rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przez ostatecznym wykończeniem uznać należy, zgodnie z doktryną,
a także orzecznictwem sądowym w tym zakresie, moment

Urzędzie Miejskim

w Czaplinku odbyło się szkolenie dla chętnych rolników
z Gminy Czaplinek.

go w zakresie podatku od nieruchomości. Przesłanką do zaist-

>>>>

faktycznego

rozpoczęcia

użytkowania

nowowybudowanego

budynku poprzedzający zakończenie jego budowy.
>>>>>

biuletyn informacyjny
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Podatki, Straż Miejska
>>>>
Zatem moment zasiedlenia nowo powstałego budynku pomimo braku podstaw do złożenia zawiadomienia
o zakończeniu budowy rodzi wspomniany obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i tym samym wynikający

OBOWIĄZEK UMIESZCZENIA NUMERÓW
PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI
Straż Miejska przypomina o obowiązku wyposażenia

z wspomnianej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

posesji

obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o tym zda-

pomagać różnego rodzaju służbom oraz osobom w sprawach

rzeniu.

dotyczących lokalizacji posesji.

w numer porządkowy.

Uwidocznienie numeru ma

Ustawodawca przewiduje tzw. wakacje podatkowe

Właściciele nieruchomości zabudowanych administrato-

względem budynków nowowybudowanych skutkujące po-

rzy, dozorcy, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miej-

wstaniem obowiązku podatkowego z dniem 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym zaistniały ww. przesłanki
do jego powstania. W praktyce oznacza to, iż właściciel
nowo powstałego budynku, którego budowę zakończył lub
rozpoczął jego faktyczne użytkowanie w roku 2011 podatek

scu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie

30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nadanych nazw ulic lub placów – nazwę miejscowości.

od nieruchomości zacznie płacić od roku 2012. Zobowiązany

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzo-

jest jednak do zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni od

nej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza

jego zaistnienia, bowiem za nie dopełnienie tego obowiązku

się również na ogrodzeniu.
Należy podkreślić, że nie jest to obowiązek państwa czy

grozi sankcja karna skarbowa.
W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka przypomina osobom, które wybudowały lub rozpoczęły faktyczne użytkowanie tych budynków o obowiązku zgłoszenia ich
powierzchni

użytkowej

do

opodatkowania

podatkiem

od nieruchomości, bowiem prowadzone będą czynności
sprawdzające w tym zakresie.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

też gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, ale
obowiązek właściciela nieruchomości.
Co ważne tablica powinna być w nocy podświetlana tak,
aby numer był widoczny także w ciemnościach. Niestety i w tym
wypadku ciężar rachunków za elektryczność został przeniesiony
na właścicieli. Nie mogą oni domagać się od państwa czy gminy
zwrotu tych kosztów.
Kto nie przestrzega

wyżej wymienionych przepi-

sów podlega karze grzywny

w wysokości 100 zł albo

karze nagany.

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU

Lidia Danielewska
Podinspektor ds. organizacyjnych w Straży Miejskiej

Przypominamy, iż 15 listopada 2011 r. minął
termin płatności IV raty podatku od nieruchomości,

KONTROLA PRĘDKOŚCI

rolnego i leśnego.
Osoby, które nie uiściły powyższych należności

Czy

mandat

za

przekroczenie

prędkości

musi

być

w terminie proszone są o niezwłoczne uregulowanie zobo-

dostarczony pocztą? Czy Strażnik Miejski może nałożyć mandat

wiązania pieniężnego dokonując wpłaty na rachunek banko-

bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia zarejestrowanego przez

wy Urzędu Miejskiego w Czaplinku w PBS o/Czaplinek nr 86

fotoradar?

8581 1027 0400 0505 2000 0003. Na dowodzie wpłaty
należy podać numer decyzji.
W przypadku nieuregulowania należności podatkowych, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości nakładania mandatów karnych przez funkcjonariuszy SM informuję,
że kierowca który popełnił wykroczenie w ruchu drogowym,
polegającym na przekroczeniu prędkości a wykroczenie to zostało
zarejestrowane przez fotoradar, może poprosić strażnika pełniącego służbę, o nałożenie mandatu bezpośrednio po popełnionym
wykroczeniu. Taka forma pozwala na uniknięcie otrzymania
mandatu drogą pocztową.

Monika Poliwka

Ryszard Leśniewicz

Kierownik Referatu Podatków

Komendant Straży Miejskiej

biuletyn informacyjny
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Planowanie Przestrzenne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Przebieg prac związanych z planowaniem przestrzennym od podjęcia uchwały inicjującej prace planistyczne związane ze
zmianą lub opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wejścia w życie planu
ETAP
Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
Etap, prac
planistycznych zapewniające
czynny
udział społeczeństwa

Ogłoszenia, obwieszczenia,

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na
terenie sołectwa, którego zmiana planu dotyczy, publikowane
jest w prasie – Głos Koszaliński, BIP
W ogłoszeniu określa się 21 dniowy termin składania
wniosków

Zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
Składanie wniosków do mpzp
Rozpatrzenie wniesionych wniosków

———————————————————————

Opracowanie projektu planu

———————————————————————

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko założeń mpzp

———————————————————————

Zaopiniowanie projektu mpzp przez Gminną Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną

———————————————————————-

Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp

———————————————————————-

Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp

———————————————————————-

Zmiany wynikające z opinii i uzgodnień

————————————————————————

Ogłoszenia, obwieszczenia o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego
wglądu
Etap prac
planistycznych zapewniające
czynny
udział społeczeństwa

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni przed wyłożeniem. Ogłoszenie wywieszane jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Sołectwa na terenie, którego znajduje się opracowywany projekt planu, publikowane jest w Głosie Koszalińskim oraz w BIP.
W ogłoszeniu określony jest termin, na jaki zostaje wyłożony
projekt planu ( 21 dni ROBOCZYCH), określa termin, w jakim
odbędzie się publiczna debata nad rozwiązaniami przyjętymi w
planie, wyznacza termin, do jakiego można składać uwagi do
planu (do 14 dnia po terminie, na jaki został plan wyłożony)
W sumie 21 dni roboczych na zapoznanie się z projektem
planu + 14 na składanie uwag = 35 dni

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp
W takim przypadku raz jeszcze ponawia się cały proces
wyłożenia

Ewentualne ponowienie opiniowania i uzgadniania
Wprowadzenie zmian wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu mpzp

——————————————————————————-

Przekazanie projektu mpzp do Biura Rady

——————————————————————————-

Uchwała Rady

——————————————————————————-

Przekazanie uchwały Wojewodzie w celu dokonania oceny zgodności
z przepisami prawa
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego

Wojewoda ma 30 dni
Uchwała/plan wchodzi w życie po 30 dniach od daty
publikacji.

W CHWILI OBECNEJ PROWADZONE SĄ PRACE PLANISTYCZNE:
Rodzaj prac
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinek
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Czaplinek
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Czaplinek

Uchwała Rady Miejskiej w Czaplinku
inicjująca

Czego dotyczy

Etap procesu planistycznego

nr VI/75/11 z dnia
12 maja 2011 r.

linia elektroenergetyczna
wysokiego napięcia 110
kV

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna

Nr XXXVIII/334/09
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Część obrębu Piaseczno

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna

nr XXVII/209/05 z dnia 22 lutego
2005 r.

Wyspa Bielawa
w obrębie ewidencyjnym
Stare Drawsko

Opracowanie projektu planu
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko założeń mpzp

biuletyn informacyjny
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Planowanie Przestrzenne, Nieruchomości, Komunikaty
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Czaplinek
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinek

nr VIII/64/07 z dnia
27 kwietnia 2007 r.
nr X/136/11 z dnia
3 października 2011 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinek
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czaplinek

nr LXII/535/10 z dnia
10 listopada 2010 r.

nr XI/143/11 z dnia
27 października 2011 r.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czaplinek

Obręb Sulibórz – „OSTOJA
DRAHIMSKA”,
terenu pomiędzy ulicami
Poznańską
i Pławieńską
terenu pomiędzy ulicą
Leśników,
a czaplinecką strugą
części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice,
Pławno, Psie Głowy
i Trzciniec.

nr X/137/11 z dnia
3 października 2011 r.

części obrębów: Niwka
i Kołomąt.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu
mpzp
Składanie wniosków
do mpzp
Składanie wniosków
do mpzp

Składanie wniosków
do mpzp

Składanie wniosków
do mpzp

Izabela Kolczyńska
Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

UWAGA DZIERŻAWCY!

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi

n a

w umowach dzierżawy gruntów gminnych będą przeprowadzane

kontrole

użytkowania

nieruchomości

zgodnie

z przeznaczeniem określonym w umowach dzierżawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z warunkami
umowy

oraz

braku

utrzymania

ładu

i

porządku

na dzierżawionym gruncie, umowy dzierżawy będą wypo-

s pr ze da ż:

- nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1811 ha, w skład
której wchodzi działka nr 342/11 o powierzchni 0,0750 ha położona
przy ul. Wałeckiej 42a, wpisana do KW KO1D/00023334/4 i działka
nr 342/13 o powierzchni 0,1061 ha położona przy ul. Wałeckiej 42b
w Czaplinku, wpisana do KW KO1D/00024125/3

wiadane lub nie będą przedłużane na kolejny okres.

Cena wywoławcza: 418.232,00 zł netto
ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST TO TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ.

Olga Sielatycka
Inspektor ds. finansowych

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

W OBRĘBIE TEGO TERENU MOŻNA LOKALIZOWAĆ USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE
W PARTERZE BUDYNKÓW. ALTERNATYWNIE MOŻNA LOKALIZOWAĆ USŁUGI
OŚWIATY I SPORTU.
CAŁY TEREN ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE „B” OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo
Drawy” w Szczecinku informuje o możliwości składania
wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie:

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek

VAT

w wysokości 23%

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia

obszarów zależnych od rybactwa,

11.00

2. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na ob-

ul. Rynek 6

szarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium

atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego

w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS

sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku

o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby

klęski żywiołowej.
Termin

składania

wniosków

od

16.12.2011r.

stronie

internetowej

do 16.01.2012r.
Więcej

informacji

www.lgr.szczecinek.pl,
–

na

zakładka

–

Nabory

Nabór III.

wniosków

w

siedzibie

Urzędu

2011 r. o godz.

Miejskiego

w

wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 30 listo-

pada 2011 r. W dniu przetargu należy okazać się dowodem wpłaty
wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

LGR „Partnerstwo Drawy”

Czaplinku,

INFORMACJE TEL. (094) 3726254
nieruchomosci@czaplinek.pl
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Środki Pomocowe
EKOLOGICZNE AKCJE INTEGRACYJNO
– EDUKACYJNE
Gmina

Czaplinek

przy

współpracy

partnerskiej

z Nadleśnictwem Czaplinek i PZW Koło w Czaplinku
od czerwca do grudnia 2011 r. realizowała projekt pn.
„Ekologiczne akcje integracyjno – edukacyjne”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości
11.970,00 zł. W ramach realizacji projektu przeprowadzono
następujące zadania i akcje ekologiczne:
1. Porządkowanie brzegów jezior, uporządkowanie brzegów dwóch jezior: Kaleńsko (czerwiec 2011r.) i Broczyno
(wrzesień 2011r.)
PORZĄDKOWANIE BRZEGU JEZIORA KALEŃSKO

>>>>>
Szkoła Podstawowa w Broczynie do konkursu zgłosiła 20
prac. Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody, które otrzymały:
Aleksandra Kowalska z klasy III, Natalia Groździej z klasy III i Julia
Kosiarek z klasy I.
Ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku wpłynęło 75 prac.
Nagrodzonych zostało 16 prac nstp. uczniów: Michał Gumowski
klasa III f, Michał Iwanicki klasa III e, Oliwia Szmyt klasa I a,
Maciej Włodarczyk klasa I a, Julia Dul klasa III e, Szymon Płokita
klasa I d, Anna Ścisłowska klasa II a, Damian Barna klasa Ia,
Aleksandra Ruchlewicz klasa I d, Oliwia Cichaczewska klasa Id,
Aleksandra Wilniewicz klasa III b, Julia Łojek klasa I c, Julia
Machla klasa III e, Patrycja Zduńczyk klasa II b, Roksana
Stefańska klasa Ic, Weronika Korkarz klasa I d.
Gimnazjum w Czaplinku do konkursu zgłosiło 5 prac.
Nagrodę otrzymała Ewa Mitura z klasy III f.

13 czerwca 2011 r. trzydziestoosobowa grupa dzieci i mło-

3. Sprzątanie Świata (wrzesień 2011 r.), porządkowanie

dzieży ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku wraz z opieku-

terenów gminy

nami: Panią Aliną Kalisz, Panią Janiną Małkińską – Bzdyrek

W dniach 22, 23 i 26 września 2011 r. odbyły się akcje sprzątania

i Panem Krzysztofem Bołdyszem, Prezesem Koła PZW

świata. Nadleśnictwo Czaplinek podjęło się organizacji całego

w Czaplinku Panem Dariuszem Nawrockim i przedstawicie-

przedsięwzięcia. W akcjach udział wzięli uczniowie Szkoły Podsta-

lami czaplineckiego ratusza: Panią Barbarą Dąbrowską –

wowej w Czaplinku, Gimnazjum w Czaplinku i Zespołu Szkół

Łątkowską (inspektor ds. oświaty) i Panią Katarzyną

w Czaplinku. Klasy I- III Szkoły Podstawowej (320 dzieci i 16 na-

Szlońską (Sekretarz Gminy Czaplinek) zajmowała się sprzą-

uczycieli) zajmowały się sprzątaniem terenu miasta i szkoły, klasy

taniem brzegów jeziora Kaleńsko. Podczas akcji zebrano

IV – VI (340 dzieci i 17 nauczycieli) sprzątały brzeg jeziora Czapli-

ok. 5 m3 śmieci, wśród których dominowały opony, sprzęt

no od ul. Szczecineckiej do plaży. Gimnazjaliści (70 osób i 5 na-

turystyczny i plastikowe butelki. Na zakończenie akcji,

uczycieli) sprzątali brzeg jeziora Drawsko, od oczyszczalni ścieków

w ramach podziękowania za wykonaną pracę, organizato-

do Ośrodka Wypoczynkowego „Kusy Dwór”. Łącznie zebrano

rzy przygotowali ognisko z pieczeniem kiełbasek.

około 15m3 śmieci.

PORZĄDKOWANIE BRZEGU JEZIORA BROCZYNO
6 września 2011 r. osiemdziesięcioosobowa grupa dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Broczynie wraz
z nauczycielami i Prezesem Koła PZW w Czaplinku, Panem
Dariuszem Nawrockim zajmowała się sprzątaniem brzegów
jeziora Broczyno. Podczas akcji zebrano ok. 8 m3 śmieci.
Na zakończenie akcji, w ramach podziękowania za wykonaną pracę organizatorzy przygotowali ognisko z pieczeniem
kiełbasek.
2. „ Szanuj zieleń” i „ Posadź swoje drzewko” (czerwiec – wrzesień),
Konkurs plastyczny pn. „ Szanuj zieleń” skierowany był do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku Broczynie i Gimnazjum w Czaplinku. Do konkursu
wpłynęło 100 prac, spośród których 20 zostało nagrodzonych. Wyłonione w konkursie prace stały się motywem
przewodnim tabliczek z napisem SZANUJ ZIELEŃ. Efektem

4. Jesienne porządkowanie rzeki Drawy. (10 – 11 września
2011r. ) , porządkowanie rzeki na odcinku 28 km.
W dniach 10-11 września 2011 r. Gmina Czaplinek przy
wsparciu merytorycznym Biura Turystycznego „ Mrówka” zorganizowała IX edycję Jesiennego Porządkowania Rzeki Drawy.
W ramach zaplanowanych działań porządkowany był 28 kilometrowy odcinek rzeki Drawy leżący na terenie Gminy Czaplinek i Gminy
Złocieniec (od jeziora Drawsko i tereny przyległe do Wyspy Bielawy poprzez miejscowości Rzepowo, Głęboczek, jez. Krosino, Budowo do Złocieńca). W akcji uczestniczyło 75 osób, które zebrały
ponad 18m3 śmieci.
Przed realizatorami projektu jeszcze dwie akcje: „ Jesienne
poszukiwanie szkodników pierwotnych sosny” i „ Zimowe rozpoznawanie tropów, do udziału w których serdecznie zapraszamy
dzieci i młodzież z czaplineckich szkół.

końcowym akcji jest zasadzenie przy szkołach, łącznie 20

Katarzyna Szlońska

drzewek i ustawienie przy nich 20 tabliczek edukacyjnych.

Sekretarz Gminy Czaplinek

>>>>>
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Organizacyjne
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIEJSKIEJ

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

W dniu 13 października 2011 r. w 5 okręgach

Zbliżający się okres zimy przynosi trudne warunki pogo-

wyborczych tj. Szkole Podstawowej w Czaplinku, Szkole

dowe związane z niskimi temperaturami i gwałtownymi opadami

Podstawowej w Broczynie, Gimnazjum w Czaplinku, Liceum

śniegu.

Ogólnokształcącym w Czaplinku oraz Zespole Szkół Ponad-

W celu odpowiednio wczesnego podejmowania działań,

gimnazjalnych w Czaplinku odbyły się wybory do Młodzieżo-

stosownie do zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzyso-

wej Rady Miejskiej. W skład Rady wybrani zostali:

wego w Czaplinku prosi mieszkańców Miasta i Gminy Czaplinek

- Skibicki Michał (Sz. P. w Czaplinku);

o zgłaszanie zdarzeń wynikających z w/w sytuacji pogodowych

- Komnicz Krzysztof (Sz. P. w Czaplinku);

o awariach i niebezpiecznych zdarzeniach (brak energii, brak

- Rodziewicz Julia (Sz. P. w Czaplinku);

wody, wypadki, pożary, nieprzejezdne drogi) do osób kompe-

- Groździej Aleksandra (Sz. P. w Broczynie);

tentnych i upoważnionych przez Burmistrza Czaplinka do całodo-

- Drabiszczak Hubert (Sz. P. w Broczynie);

bowego przyjmowania w/w zgłoszeń:

- Jakub Giwojno (Gimnazjum w Czaplinku);
Adam Lutyński
– podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OC

- Zuzanna Jaroszyńska (Gimnazjum w Czaplinku);
- Kaja Ślozowska (Gimnazjum w Czaplinku);

tel. służbowy: 094 37 51 222

- Grzyb Monika (LO w Czaplinku);

tel. kom.: 665 777 712

- Kopciuch Grzegorz (LO w Czaplinku);
- Dominika Sinoradzka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)
- Joanna Lisiecka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych).
Rada

Miejska

funkcjonować

będzie

w składzie pomniejszonym o 2 mandaty z uwagi na nie
obsadzenie mandatów w Okręgu wyborczym Nr 4 – Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Trzcińcu. W najbliższym
czasie zwołana zostanie I Sesja MR, na której wybrany
zostanie Zarząd Rady (Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Sekretarz).

MIEJSCE NA GIEŁDĘ SAMOCHODOWOWĄ
już

wcześniej

naprzeciw mieszkańcom

tel. służbowy: 094 37 26 247
tel. kom. 665 777 710

informowaliśmy,

wychodząc

w Czaplinku udostępniony został

bezpłatny teren do sprzedaży aut.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
postanowiliśmy na terenie miejsca postojowego przy zbiegu

- w godzinach urzędowania
- po godzinach pracy

Mieczysław Smyk
– Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. służbowy: 094 37 26 236
tel. kom.: 665 77 77 04

- w godzinach urzędowania
- po godzinach pracy

Adam Czernikiewicz
– inspektor gospodarki wodnej i ochrony p.poż.
tel. służbowy: 094 37 26 249

Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Jak

- po godzinach pracy

Zbigniew Witasek
- inspektor d/s drogownictwa

- Borowska Aleksandra (LO w Czaplinku);

Młodzieżowa

- w godzinach urzędowania

tel. kom.: 665 777 708

- w godzinach urzędowania
- po godzinach pracy

Podajemy również dane teleadresowe Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim jako wiodącego ogniwa systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz
zbierania informacji na obszarze powiatu drawskiego :
w godzinach pracy telefon dyżurny (94) 363-07-87, fax 94)
363-07-87 e-mail kryzys@powiatdrawski.pl
po godzinach pracy telefon dyżurny (94) 363-22-17, fax (94)
363-22-17 e-mail psk@strazdrawsko.pl.

ulic Leśników i 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty udostępnić

Adam Lutyński

specjalny obszar, na którym co sobotę będzie można bez-

Podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OC

płatnie wystawić samochód na sprzedaż. Wzorem funkcjonującej w Koszalinie giełdy handlowej, oprócz sprzedaży
samochodów, w miejscu tym będzie można także prowadzić
handel innych towarów.
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty!!!!
Zbigniew Dudor
Z-ca Burmistrza Czaplinka

biuletyn informacyjny
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Drogownictwo
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
I

II

III

Rynek

Parkowa

Spokojna

Sikorskiego

Grunwaldzka

Oś. Tartaczna

Zejście od
ul. Moniuszki
do Gimnazjum
Ogrodowa

Poznańska

Oś. 700 – lecia

Bydgoska

Pilska

Moniuszki

Apteczna

Kamienna, Ceglana

Jagiellońska

Górna

Młyńska

Zbożowa - PKS

Bema, Studzienna

Jeziorna, Rzeczna

Długa

Leśników

Czarnkowskiego

Drahimska

Kochanowskiego

Słowackiego

Wałecka – chodniki
*

Rzeźnicka

Komunalna

Słoneczna

Kręta, Wąska

Dworcowa

Pięciu Pomostów

Kolejowa

Oś. Wiejska

* ul. Wałecka – zwalczanie skutków zimy na chodnikach –

Pozostałe drogi powiatowe

Odśnieżanie interwencyjnie w zależności
od potrzeb

Pozostałe drogi gminne zamiejskie

Odśnieżanie interwencyjne w zależności
od potrzeb

Prace na zlecenie Gminy wykonują firmy lokalne, które
dysponują sprzętem do zwalczania skutków zimy.
Droga

do ul. Kościuszki
- strona prawa od kontenera TP S.A. do ul. Bydgoskiej,
od ul. Poznańskiej do budynku ul. Wałecka 56, od ul. Kochanowskiego do ul. Słowackiego.
Powyższe ulice utrzymuje Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku i Zakład Remontu Dróg Mostów i Ulic, Zbigniew
Kowalczyk, Czaplinek
Ulice i chodniki wyznaczone do utrzymania w 1-ej kolejności
winny być zabezpieczone do godz. 7.00
Bezpośredni nadzór nad realizacją sprawuje:
- Kazimierz Kulik tel. dyż 375 -50-13 i kom. 697 776 683
- Zbigniew Witasek tel. 37 26 247 i kom. 665 777 710.
Przypomina się właścicielom, administratorom,
dzierżawcom nieruchomości

o obowiązku utrzymania

czystości i porządku, przez oczyszczenie ze śniegu, lodu
i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
we granicach Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.).
Osobom nie wywiązującym się z w/w obowiązków Straż Miejska będzie udzielała pouczenia lub
nakładała będzie kary grzywny.
>>>>

Standard zimowego
utrzymania dróg (opis)

KRAJOWA nr 20
Drawsko Pom. –
Szczecinek
ul. Złocieniecka plac 3 – Marca
ul. Dąbrowskiego Al. 7 – go KPP

RDK Szczecinek

II – jezdnia odśnieżona na
całej szerokości i na całej
długości posypana

tel. dyż.
37 30 980
37 30 961
Odpowiedzialny
Sł. Zienkiewicz
Tel. 37 23 940
kom. 604 458 344

Wojewódzka
w granicach administracyjnych
miasta

ul.
ul.
ul.
ul.

Wałecka
Polna
Szczecinecka
Pławieńska

WOJEWÓDZKA

na odcinkach:
- strona lewa od Szkoły Podstawowej wraz z wysepką

Odpowiedzialny

Nr 163 Wałcz – Kołobrzeg
Nr 171 Czaplinek –
Barwice
Nr 177 Czaplinek Mirosławiec

RDW Drawsko
Pom.
tel. dyż.
602 103 737
36 339 34
Odpowiedzialny:
p. Błażejowski
tel. 0 602 400 948
J. Lipski
tel. 602 400 949

II – jezdnia odśnieżona na
całej szerokości i na całej
długości posypana

III – jezdnia odśnieżona
na całej szerokości i posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami odcinki dróg o pochyleniu> 4%
- przystankach autobusów
innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

POWIATOWA
Nr 1964 N. Worowo –
Kluczewo
Nr 1095 Ogartowo –
Sikory
Nr 1282 Barwice –
Kluczewo
Nr 2001 Czaplinek –
Czarne Małe
Nr 2002 Czarne Małe
- Łysinin
Nr 1969 Rzepowo –
Siemczyno
Nr 1970 Rzepowo –
Głęboczek – Siemczyno
Nr 1285 Czarne Wielkie – Polne
Nr 1977 Dr. Nr 20 –
Rakowo
Nr 2000 Czaplinek –
N. Kaleńsko
Nr 2005 Broczyno –
Byszkowo
Nr 2006 Trzciniec – do
dr. Nr 163

V – odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu,
jezdnia posypywana na
odcinkach decydujących
o możliwości ruchu
ZDP Drawsko
Pom.
Tel. 36 332 83
kom. 602 895 008
Zbigniew Kot
Tel. 36 702 89
kom. 607 144 060
Czaplinek
R. Badziągowski
Tel. 375 53 15
kom. 608 157 956

VI – jezdnia zaśnieżona,
prowadzi się odśnieżenie
interwencyjne w zależności
od potrzeb, jezdnie posypywane po odśnieżeniu
w miejscach wyznaczonych przez ZD

Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa
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Opieka Społeczna, Komunikaty
>>>>>

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego składały wniosek o przyznanie pomocy w MGOPS w Czaplin-

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się
zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia
oświadczeniem).
wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy
opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej
do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U.
z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek (nie został
określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest
dowolna) o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni
od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie
ww. terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozpone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad lub
grudzień 2011 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad i grudzień 2011 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku informuje,
iż pomoc w wysokości 100 zł przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z konieczno-

Podstawa prawna:

ścią opieki nad osobą niepełnosprawną (wypłacanego obecnie

art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-

niach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

•

czenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r.

rządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalo-

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we

•

ku w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świad-

w kwocie 520 zł miesięcznie). Osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany obecnie w kwocie 153 zł miesięcznie) nie mają

art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadcze-

niach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

prawa do otrzymania ww. pomocy
Podstawa prawna:
•
art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
•
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011r. w sprawie

Małgorzata Turczyk
p.o Kierownika MGOPS

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA
OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Z 2011r. Nr 212, poz. 1262),
uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła

Małgorzata Turczyk
p.o Kierownika MGOPS

uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje,

że

osoby mające

w

listopadzie

OBIEKTY CZOKSIR

lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-

Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wynajmie

niach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn.

pomieszczenia

zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł

w obiektach: w amfiteatrze ul. Parkowa 1 oraz w pomieszcze-

miesięcznie (kwota pomocy określona jest w § 2 ust. 2 ww.

niu hali sportowej ul. Wałecka 49 (pomieszczenie byłego gabi-

uchwały). Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

netu kosmetycznego).

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji
wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia
7 października 2011 r., Nr 212, poz. 1262).

do

prowadzenia

działalności

Chętnych zapraszamy do składania ofert w CzOKSiR przy
ul. Pławieńskiej 1a.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy osobiście,
bądź telefonicznie pod numerem telefonu 94-375-55-06.
Janina Gąszcz

>>>>>

gospodarczej

Dyrektor CzOKSiR
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Komunikaty, Rekreacja
KOMISARIAT POLICJI W CZAPLINKU

MISTRZOSTWA MOTOCROSSOWE

Komisariat Policji w Czaplinku – ul. Drahimska 78,

W Czaplinku odbyły się zawody cross – country Pucharu

78-550 Czaplinek, telefony: 94 36 36 835, 94 36 36 831

Morza Bałtyckiego. Po raz pierwszy zawodnicy wystartowali na

fax: 94 36 36 833.

torze przygotowanym w okolicy Niwki k/Czaplinka.

Pogotowie Policyjne (dyżurny Komendy Powiatowej

Była to IX Runda Indywidualnych zawodów o Puchar

Policji w Drawsku Pom.): 997 lub 112 z telefonu komórko-

Bałtyku i III Runda Zespołowych Mistrzostw Morza Bał-

wego

tyckiego w cross – country. Podczas dwudniowych zawodów
Komendant Komisariatu Policji w Czaplinku –

podinsp.

Arkadiusz Kornacki (przyjmuje interesantów w

w których udział wzięło ponad 60 zawodników podziwiać można
było umiejętności ścisłej czołówki krajowej tej dyscypliny.

sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od
11:00 do 15:00).

Zawody zorganizowało Towarzystwo Motorowe „Dragbud
– ATV Piła” na zlecenie Zarządu Okręgowego PZM w Szczecinie

Dzielnicowy rejonu służbowego nr I – st. asp.
Robert Szatrowski, tel. 94 36 36 852. Rejon służbowy nr I

przy współpracy z Urzędem Miejskim w Czaplinku oraz miłośnikami tej dyscypliny sportu z Gminy Czaplinek.

obejmuje miasto Czaplinek.

Burmistrz Czaplinka składa serdeczne podzięko-

Dzielnicowy rejonu służbowego nr II – mł. asp.

wania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tak

Grzegorz Jurczyszyn, tel. 94 36 36 853.

widowiskowej imprezy a w szczególności dla Pana Waldemara

Rejon służbowy nr II obejmuje miejscowości: Broczyno,

Irackiego – dyrektora zawodów, Andrzeja Gaszewskiego –

Byszkowo, Cichorzecze, Głęboczek, Kamienna Góra, Kosin,

sędziego zawodów, Arkadiusza Guzdek – kierownika parku ma-

Łąka, Machliny, Miłkowo, Motarzewo, Niwka, Nowa Wieś,

szyn oraz Grzegorza Serówka – kierownika trasy.

Pławno, Piaseczno, Piekary, Psie Głowy, Rzepowo, SiemKrzysztof Czubak

czyno, Stare Kaleńsko, Stare Piekary, Studniczka, Turze,

Podinspektor ds. kultury, sportu

Trzciniec, Wełnica, Wrześnica, Żelisławie
Dzielnicowy rejonu służbowego nr III – mł.
asp. Artur Antoniak, tel. 94 36 36 852.

REGIONALNA WYSTAWA GOŁĘBI MŁODYCH

Rejon służbowy nr III obejmuje miejscowości: Brzezinka,

W dniach 5- 6 listopada 2011 r. w Czaplinku już po raz

Czarne Małe, Czarne Wielkie, Drahimek, Karsno, Klucze-

piąty odbyła się WYSTAWA GOŁĘBI MŁODYCH zorganizowana

wo, Kołomąt, Kuszewo, Kuźnica Drawska, Łysinin, Łazice,

przez Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych

Nowe Drawsko, Ostroróg, Prosino, Prosinko, Sikory, Stare

i Drobnego Inwentarza w Koszalinie.

Drawsko, Stare Gonne, Sulibórz, Zdziersko, Żerdno

Patronat nad wystawą objął Starosta Powiatu Drawskiego
oraz Gmina Czaplinek, udzielając organizatorom także wsparcia

mł.asp. Konrad Kotowicz
Komisariat Policji w Czaplinku

finansowego. Sponsorami Wystawy był również Pomorski Bank
Spółdzielczy, Odział w Czaplinku, Nadleśnictwo Czaplinek,

KONKURS PLASTYCZNY

Pan Ireneusz Gacki - firma „ Iras ” z Czaplinka, Rimaster Poland
Sp. z o.o., Pan Andrzej Kubiak - Przedsiębiorstwo Handlowo –

Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji po
raz dziewiąty jest organizatorem Powiatowego Konkursu

Usługowe z Kłębowca, którym składamy serdeczne podziękowania.

Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pn. „Polska Kartka

Wystawa w regionie czaplineckim jest dużym wydarze-

Świąteczna”. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni

niem zarówno dla miejscowej jak i okolicznej ludności. Dla ho-

i kreatywności, odchodzenie od wzorów i schematów, pro-

dowców dostarcza wielu wrażeń z prezentacji pięknych okazów

pagowanie tradycji polskich Świąt Bożego Narodzenia

gołębi oraz stwarza możliwość zdrowej rywalizacji. Jest to także

i karnawału. Konkurs ten stwarza możliwości prezentacji

okazja do porównania poziomu hodowli z innymi wystawcami.

swoich prac grupie dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycz-

Obecność wystawców z całej Polski jest doskonałą promocją

nie.

regionu czaplineckiego i pięknej ziemi drawskiej.
Szczegóły na www.czoksir.czaplinek.pl.

Termin

nadsyłania prac: do 6 grudnia 2011 r. tel. 0-94 375-55-06.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

W tym roku na wystawę przyjechało 63 hodowców
i zaprezentowało 74 rasy gołębi ozdobnych, kur i drobiu ozdobnego. Wystawę przez dwa dni odwiedziło blisko 3 tys. osób.
Andrzej Polewacz
Kierownik Wystawy

biuletyn informacyjny
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Rekreacja

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Iście bajkowa atmosfera czeka na czapliniaków 17 grudnia, kiedy to ulicami przechadzać się będą anioły i kolędnicy,
składający mieszkańcom życzenia podczas Jarmarku Bożonarodzoniowego.
W dniu 17 grudnia br. Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu

i Rekreacji organizuje

,,Jarmark Bożonarodzeniowy”.

Jarmark odbędzie się w Czaplinku na Rynku od godz. 10:00 do 14:00. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w Jarmarku,
nawiązującym do najpiękniejszych

w Polsce tego typu świąt w Europie. Podczas jarmarku będzie można zakupić artykuły

wystawiane przez lokalnych artystów, młodzież szkolną, dzieci ze świetlic wiejskich, Stowarzyszeń, naszych producentów,
a są to m.in. upominki i smakołyki świąteczne, ozdoby choinkowe, ceramika artystyczna oraz biżuteria.
Organizatorzy pragną wszystkich mieszkańców naszej gminy wprowadzić w świąteczny nastrój, podtrzymać tradycję świąt
oraz promować artystów, rękodzielników i przedsiębiorców naszej gminy.
Zwracamy się z propozycją współpracy podczas tegorocznego Jarmarku. Jeżeli chcieliby Państwo przedstawić program
artystyczny lub wystawić stoisko (rękodzieło - ozdoby bożonarodzeniowe, biżuteria, rzeźby itp., gastronomia- wypieki, ciepłe
posiłki, miody Drahimskie lub inne) prosimy o zgłaszanie się do 9 grudnia br. pod nr telefonu 94 375 55 06 lub osobiście
w biurze Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Pławieńskiej 1a od poniedziałku do piątku w godzinach –
8:30-15:30. Serdecznie zapraszamy!
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

biuletyn informacyjny

15

Rekreacja, Komunikaty
DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

Od 22 do 26 listopada trwać będą Dni Honorowego Krwio-

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

dawstwa. Jest to święto Polskich Honorowych Dawców Krwi
r.

i czas w którym dziękujemy tym Bohaterom za darowanie

Kultury

cząstki siebie innym ludziom. Te 450 mililitrów krwi, które od-

Sportu i Rekreacji już po raz

dają regularnie, to tak niewiele, a częstokroć jest cenniejsze od

dwudziesty

złota i szlachetnych kruszców…

8.

stycznia2012

Czaplinecki

kańców

Ośrodek
zaprasza

naszej

miesz-

gminy

do

udziału w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej

Pomocy.

t e g or oc z ne j

edycji

Hasło
t o:

Kto może oddać krew?
Zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia, ważące
ponad 50 kilogramów mogą zostać dawcami krwi. Warunkiem
jest stan pełnego zdrowia, rzetelne wypełnienie ankiety przed
oddaniem krwi i szczera chęć pomocy innym ludziom. Krew to

,,Gramy z pompą! ”

jedyna specyficzna tkanka, którą możemy oddać drogą mało

W tym roku zbieramy pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz

inwazyjną, poprzez jej „upust” do specjalnych worków. Nie jest

pomp

Wystarczy umiejętne nakłucie żyły igłą o szerszym świetle

insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Zapraszamy wszystkich chętnych: wolontariuszy, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, zakłady pracy, osoby
fizyczne, artystów, kluby sportowe do wspólnej organizacji
tego dwudziestego finału.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym – prosimy o kontakt z CzOKSiR
ul. Pławieńska 1a.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

potrzebne przeprowadzanie znieczulenia i cięć chirurgicznych.
i

rytmiczne

Serdecznie zapraszamy do hali widowisko –sportowej

pięści

podczas

oddawania

krwi.

i rozdzieleniu, może być wykorzystane

w

celu

ratowania

zdrowia lub życia kilku osób.
Zachęcamy więc zdrową, dorosłą część naszego społeczeństwa do dzielenia się z innymi
życiodajnym

POJEZIERZE DRAWSKIE W OBIEKTYWIE

zaciskanie

450 mililitrów tego płynu, po laboratoryjnym przebadaniu

płynem.

Kiedyś

krew może przydać się nam
samym, zatem warto zasilić
„konta” Banków Krwi.

w Czaplinku gdzie można podziwiać prace konkursu fotogra-

Burmistrz Czaplinka składa wszystkim krwiodawcom

ficznego „Pojezierze Drawskie w Obiektywie”. Organizatorem

z Gminy Czaplinek najserdeczniejsze życzenia, a zarazem

konkursu są Drawskie Strony Internetowe.

podziękowania za każdą oddaną kroplę krwi.

Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

Małgorzata Fedorowiat Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

WIADOMOŚCI SMS
Uprzejmie informuję, że w br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku został uruchomiony specjalny program komputerowy powiadamiania
mieszkańców wiadomościami tekstowymi sms o ważnych wydarzeniach z bieżącej działalności Gminy. Dotychczas w bazie danych
funkcjonuje ponad 120 osób, do których wysyłamy wiadomości. Zainteresowanych otrzymywaniem takich informacji bardzo proszę
o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Katarzyna Szlońska -Sekretarz Gminy Czaplinek

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie z Urzędu Miejskiego w Czaplinku wiadomości tekstowych sms o ważnych wydarzeniach
( m.in. o nadchodzących zagrożeniach, załamaniu pogody, awariach prądu, gazu, wody, informacje o sesjach i komisjach problemowych, imprezach kulturalnych ) wysyłanych na mój nr tel........................................................ Imię i nazwisko:………………………………………………………….………………
Czytelny podpis: …………………………………………… Data: ……………………………………

biuletyn informacyjny
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Organizacyjne
Wykaz Referatów i Samodzielnych Stanowisk
Urzędu Miejskiego w Czaplinku
Referat Ogólnoorganizacyjny
Biuro Obsługi Interesanta

Karolina Dyśkowska; Justyna Wenelska

czaplinek@czaplinek.pl

94 372 62 01

Małgorzata Gozdek

Kierownik Referatu

organizacyjny@czaplinek.pl

94 372 62 39

Referat Inwestycji i Budownictwa.
Marek Młynarczyk

Kierownik Referatu

inwestycje@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 705

94 372 62 41

kierownik.gkios@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 704

94 372 62 36

kierownik.ppign@czaplinek.pl

tel. sł. 508 284 367

94372 62 54

Kierownik Referatu

programy@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 711

94 372 62 13

p.o. Kierownika Referatu

turystyka@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 584

94 375 47 90

skarbnik@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 749

94 372 62 50

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Mieczysław Smyk

Kierownik Referatu

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Zenon Giwojno

Kierownik Referatu

Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
Referat Turystyki i Promocji
Monika Doroba
Referat Budżetu i Finansów
Izabela Koremba

Skarbnik Gminy

Referat Podatków
Monika Poliwka

Kierownik Referatu

kierownik.podatki@czaplinek.pl

94 372 62 56

Kierownik Referatu, pełnom. ds. niejawn.

meldunki@czaplinek.pl

94 372 62 05

Referat Spraw Obywatelskich
Wiesława Odważna

Samodzielne Stanowiska
Adam Lutyński

Podins. zarządz. kryzys., sp. obr. i ob. cywil.

kryzys@czaplinek.pl

Barbara Dąbrowska - Łątkowska

Inspektor ds. oświaty

oswiata@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 712

Anna Żywicka-Rachwał

Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

rolnictwo@czaplinek.pl

Bożena Bujnowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Beata Biegajło

Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

94 372 62 61
94 372 62 12
94 372 62 57

tel. sł. 665 777 715
kontrole@czaplinek.pl

Małgorzata Nowacka

Podinsp. – koordyn. ds. dok.i GKPiRPA

profilaktyka@czaplinek.pl

Ireneusz Grzyb

Adm. Bezp. Inform. - Informatyk - kons.

abi@czaplinek.pl

94 372 62 38
94 372 62 72

tel. sł. 510 086 870

94 375 45 23
94 372 62 06

Straż Miejska
Ryszard Leśniewicz

Komendant Straży Miejskiej

Pracownik ZDOR Barzkowice
Agnieszka Przeorska

Doradca z TZD w Drawsku Pom.

„BIULETYN INFORMACYJNY”

ksm@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 709

odr@czaplinek.pl

94 375 12 20

94 372 62 72

-

ZOSTAŁ WYDRUKOWANY NA ZLECENIE
URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU, UL. RYNEK 6, 78-550 CZAPLINEK

www.czaplinek.pl, e-mail: biuletyn@czaplinek.pl,

Skład: Krzysztof Czubak, tel. 094 372 62 43.

-Waldemar Sopoćko w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1 , tel. 502 532 969.

D R U K: Przedsiębiorstwo Prywatne GRAŻYNA
NAKŁAD: 1500 egz.

EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

