I/XII/2011

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików (Dz. U. z
2010r. Nr 176, poz. 1190), podaje się do publicznej wiadomości wyborów Miasta i Gminy Czaplinek, że zgodnie z zarządzeniem
Nr 787/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2010r., w dniu 6 marca 2011r. w okręgu wyborczym
Nr 1, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czaplinku, w którym wybiera się jednego radnego.
Wojewoda
Marcin Zydorowicz

KALENDARZ WYBORCZY
Data

wykonania

Treść

czynności
do 5 stycznia

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia wojewody

2011 r.
do 15 stycznia
2011 r.

podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 15 stycznia
2011 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do 18 stycznia

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

2011 r.
do 20 stycznia
2011 r.
do 4 lutego 2011 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej
zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych

00

(do godz. 24 )
do 9 lutego 2011 r.

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 10 lutego 2011 r.

zgłaszanie do gminnej komisji wyborczej kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej;

do 13 lutego 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 19 lutego 2011 r.
do 20 lutego 2011 r.

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
sporządzenie spisu wyborców

4 marca 2011 r.

zakończenie kampanii wyborczej

godz. 2400
5 marca 2011 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców

6 marca 2011 r.

głosowanie

00

godz. 8 - 22

00
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KALENDARZ WYBORÓW W SOŁECTWACH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK
Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu sołectwa kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej i trwa 4 lata.
Ostatnie wybory odbyły się w 2007 roku. Zachodzi więc potrzeba przeprowadzenia wyborów w sołectwach na nowa kadencję
2011 –2015.
Lp.

SOŁECTWO

TERMIN

MIEJSCE

GODZ

OBSŁUGUJĄCY

RADNI

1.

Stare Drawsko

17-01-2011

Rest. DRAHIM

17,00

Burmistrz, Smyk Mieczysław

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

2.

Nowe Drawsko

18-01-2011

Pensjonat p. 17,00
Herc,
Nowe
Drawsko Nr 6

Z-ca Burmistrza,
Sapińska Monika

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

3.

Kuszewo

19-01-2011

sala
w Sikorach

17,00

Burmistrz
Żywicka-Rachwał Anna

Czesław Chochoł
Zdzisław Łomaszewicz

4.

Żerdno

20-01-2011

u sołtysa

13,00

Z-ca Burmistrza,
Żywicka-Rachwał Anna

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

5.

Stare Gonne

21-01-2011

u sołtysa

16,00

Burmistrz, Sapiński Dariusz

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

6.

Prosino

24-01-2011

u sołtysa

13,00

Z-ca Burmistrza
Wojciechowska Aneta

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

7.

Kołomąt

25-01-2011

Sala
w Sikorach

17,00

Burmistrz, Młynarczyk Marek

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

8.

Czarne Wielkie

26-01-2011

sala

17,00

Z-ca Burmistrza, Kusa Sylwia

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

9.

Łazice

27-01-2011

Urząd Miejski 13,00
sala narad

Burmistrz, Biegajło Beata

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

10.

Sikory

28-01-2011

sala

17,00

Z-ca Burmistrza
Zywicka-Rachwał Anna

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

11.

Czarne Małe

31-01-2011

sala

17,00

Burmistrz, Czernikiewicz Adam

Głowa Małgorzata, Marciniak Tomasz

12.

Ostroróg

01-02-2011

klub

17,00

Z-ca Burmistrza
Podstawska Dorota

Głowa Małgorzata Marciniak Tomasz

13.

Łysinin

02-02-2011

klub

16,00

Burmistrz, Witasek Zbigniew

Głowa Małgorzata Marciniak Tomasz

14.

Żelisławie

03-02-2011

świetlica

17,00

Z-ca Burmistrza
Giwojno Zenon

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

15.

Pławno

04-02-2011

świetlica

17,00

Burmistrz,
Dąbrowska- Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin
Łątkowska Barbara

Psie Głowy

07-02-2011

świetlica

16,00

Z-ca Burmistrza
Kałamajska Agnieszka

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

16.
17.

Kluczewo

08-02-2011

sala

17,00

Burmistrz, Mazurek Katarzyna

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

18.

Siemczyno

09-02-2011

sala

17,00

Z-ca Burmistrza,
Rosiak Grażyna

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

19.

Prosinko

10-02-2011

sala

17,00

Burmistrz
Wojciechowska Aneta

Czesław Chochoł, Zdzisław Łomaszewicz

20.

Piaseczno

11-02-2011

świetlica

17,00

Z-ca Burmistrza
Dębska Mirosława

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

21.

Głęboczek

14-02-2011

sala
w Siemczynie

Burmistrz, Dąbrowska Łątkowska Barbara

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

17,00

22.

Rzepowo

15-02-2-11

świetlica

17,00

Z-ca Burmistrza
Dąbrowiecka Małgorzata

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

23.

Machliny

16-02-2011

sala

17,00

Burmistrz, Czubak Krzysztof

Głowa Małgorzata, Marciniak Tomasz

24.

Broczyno

17-02-2011

sala

17,00

Z-ca Burmistrza
Mazurek Katarzyna

Głowa Małgorzata Marciniak Tomasz

biuletyn informacyjny

3

Informacje z Urzędu
25.

Trzciniec

18-02-2011

świetlica

17,00

Burmistrz, Bołtun Martyna

Głowa Małgorzata, Marciniak Tomasz

26.

Byszkowo

21-02-2011

świetlica
AGROL
w Byszkowie

17,00

Z-ca Burmistrza,
Wilczyński Tomasz

Głowa Małgorzata, Marciniak Tomasz

27.

Drahimek

22-02-2011

sala
w Kluczewie

17,00

Burmistrz, Bołdysz Teresa

Chochoł Czesław, Łomaszewicz Zdzisław

28.

Łąka

23-02-2011

świetlica
PL ARGO
w Łące

17,00

Z-ca Burmistrza
Dyśkowska Karolina

Kowalski Marcin, Wojtowicz Władysław

29.

Niwka

24-02-2011

świetlica

17,00

Burmistrz, Nowak Manuela

Wojtowicz Władysław, Kowalski Marcin

KALENDARZ WYBORÓW W OSIEDLACH NA TERENIE MIASTA CZAPLINKA
Samorząd
Mieszkańców

Termin

Miejsce

Godzina

Obsługujący

Radni

Osiedla
28.02.2011r.

sala narad
Urzędu Miejskiego
w Czaplinku
ul. Rynek 6

Nr 2

01.03.2011r.

sala Czaplineckiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Pławieńska 1a

17

Nr 3

02.03.2011r.

sala Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Czaplinku
ul. Pławieńska 18

1700

03.03.2011r.

siedziba Stowarzyszenia Klub Abstynenta
„Ametyst”
w Czaplinku
ul. Wałecka 49

Nr 1

Nr 4

1700

17

00

00

Burmistrz, Pernat Ewelina
Barbara Dąbrowska Łątkowska

Gabryś Grzegorz,
Sobczak Ewa

Zastępca Burmistrza, Dolega
Maria, Odważna Wiesława

Cylkowska Wioletta, Aleszko
Robert, Matułojć Sebastian
Bernat Maciej, Mierzejewski
Wacław

Burmistrz, Dariusz Sapiński

Kalina Bogdan

Zastępca Burmistrza,
Monika Sapińska

Cylkowska Wioletta, Aleszko
Robert, Matułojć Sebastian
Bernat Maciej,
Mierzejewski Wacław

POWOŁANIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W dniu 14 grudnia 2010 r. uchwałą Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Czaplinku powołano stałe komisje Rady. Poniżej prezentujemy
skład osobowy.
1. Komisja Budżetu i Finansów Gminnych - Aleszko Robert – Przewodniczący komisji, Gabryś Grzegorz,
Głowa Małgorzata, Mierzejewski Wacław, Sobczak Ewa, Wojtowicz Władysław.
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Sobczak Ewa – Przewodnicząca komisji, Bernat Maciej, Cylkowska Wioletta,
Matułojć Sebastian, Mierzejewski Wacław.
3. Komisja Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Łomaszewicz Zdzisław – Przewodniczący
komisji, Aleszko Robert, Chochoł Czesław, Kowalski Marcin, Marciniak Tomasz.
4. Komisja Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa - Wojtowicz Władysław – Przewodniczący komisji,
Chochoł Czesław, Łomaszewicz Zdzisław, Głowa Małgorzata, Marciniak Tomasz.
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Matułojć Sebastian – Przewodniczący komisji, Aleszko Robert, Chochoł Czesław, Cylkowska Wioletta, Gabryś Grzegorz,
Łomaszewicz Zdzisław, Sobczak Ewa, Wojtowicz Władysław.
6. Komisja Rewizyjna— Gabryś Grzegorz – Przewodniczący komisji, Bernat Maciej, Cylkowska Wioletta, Matułojć
Sebastian, Kowalski Marcin.
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BEZPŁATNE DORADZTWO PRAWNE

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Od stycznia br. Gmina Czaplinek przystąpiła do Obywatelskiego Systemu Doradztwa Prawnego. W skład tego
systemu wchodzą:
Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego świadczący bezpłatnie informacje i doradztwo prawne osobom

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. z 2010
r., Nr 47, poz.277) w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011r.
odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,
którym objęte zostaną osoby stale zamieszkałe i czasowo przeby-

fizycznym, objętym państwowym systemem opieki społecz-

wające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie będą-

nej, bezdomnym, korzystającym z pomocy Funduszu Alime-

cych mieszkaniami, osoby bezdomne oraz budynki, mieszkania,

natcyjnego, znajdującym się w biedzie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, ofiarom przestępstw przemocy

obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami według stanu na dzień 31 marca
2011r. godz. 24:00.

w rodzinie, dotkniętym sieroctwem społecznym lub z innych

Ww. ustawa zobowiązuje wszystkich responden-

przyczyn znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

tów do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą

i życiowej, bezpłatna gazeta plakatowa Prawo na co dzień,

odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Zarówno

miesięcznik Adwokat Rodzinny, internetowy serwis informacji i porad prawnych.

odmowa udzielenia jak i udzielenie odpowiedzi niezgodnych
ze stanem faktycznym pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w ustawie o statystyce publicznej. Wyjątek stanowią dane

Koszty funkcjonowania systemu pokrywane są

dotyczące pozostawania w związku nieformalnym, przynależności

z prenumeraty Adwokata Rodzinnego. Gmina Czapli-

wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokre-

nek zaprenumerowała ten miesięcznik, a tym samym umoż-

acyjnych i niepełnosprawności.

liwiła mieszkańcom Gminy nieograniczony dostęp do do-

W ramach spisu zebrane zostaną dane dotyczące

radztwa świadczonego przez Krajowy Ośrodek Informacji

m.in.: demograficznej, ekonomicznej, terytorialnej charaktery-

i Doradztwa Prawnego w Warszawie.

styki osób, niepełnosprawności, migracji, struktury gospodarstw

Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady

domowych, relacji członków gospodarstw domowych, charaktery-

prawnej uprawnieni są:

styki mieszkań oraz budynków. Dane spisowe podobnie jak przy

ª
ª
ª

spisie rolnym, zebrane zostaną wyłącznie na formularzach elek-

osoby korzystające z pomocy społecznej,
ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie,
członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę

jemnicą statystyczną określoną w ustawie z dnia 29 czerwca

bezrobotni,

inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej
lub zdrowotnej.
Osoby fizyczne mogą kontaktować się z Krajowym
Ośrodkiem Informacji i Doradztwa Prawnego w celu uzyskania bezpłatnej informacji i podstawowej porady prawnej
za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w

Drawsku

Pomorskim,

kuratorów

sądowych

lub przedstawiając dokument opatrzony pieczęcią właściwej
instytucji oraz podpisem kierownika jednostki.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące
ułatwić prawnikom udzielenie porad i wyjaśnień kierować
należy pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres:
Krajowy

Ośrodek

Informacji

i

Wszelkie informacje zebrane podczas spisu są
poufne i podlegają szczególnej ochronie, a także objęte są ta-

nie przekracza 500 zł miesięcznie,

ª

tronicznych, które są kodowane w chwili ich wczytywania.

Doradztwa

ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, lok. 204,
e-mail: adwokat@adwokat-rodzinny.com

Prawnego,

1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995r. Nr 88, poz. 883
z późn.zm.).
Dane w ramach prac spisowych zbierane będą w dniach:
od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r. w drodze samopisu
internetowego, w ramach którego respondent po zalogowaniu
się na stronie internetowej w ciągu 14 dni samodzielnie może
wypełnić formularz spisowy,
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. ankieterzy przeprowadzą spis telefoniczny, rejestrując na bieżąco odpowiedzi
respondentów. Ankieter zobowiązany jest do przedstawienia się,
podania swojego numeru identyfikacyjnego, wskazania urzędu
statystycznego z którego dzwoni.
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. rachmistrzowie spisowi przeprowadzą wywiad na terenie Miasta i Gminy
Czaplinek rejestrując zebrane dane na urządzeniu elektronicznym typu hand-held.
>>>>
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>>>>
Spisu na terenie Miasta i Gminy Czaplinek dokona

DOTACJA NA REKULTYWACJĘ SKŁADOWISKA
ODPADÓW

5 rachmistrzów – Danuta Grochowska, Mirosława Dębska, Marta Gańska, Cezary Radziszewski oraz Piotr Krupa

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

posiadający imienne legitymacje wydane przez Dyrektora

spodarki Wodnej zatwierdził w dniu 03.11.2010 r. listę przedsię-

Urzędu Statystycznego. Tożsamość rachmistrzów można

wzięć do dofinansowania w formie dotacji w ramach programu

sprawdzić w Gminnym Biurze Spisowym przy Urzędzie Miej-

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

skim w Czaplinku.

Wniosek Gminy Czaplinek złożony w NFOŚiGW w dniu 30.06.2010

Zarówno nowoczesna metoda gromadzenia danych

r. dotyczący rekultywacji składowiska odpadów w Niwce

jak i fakt, iż jest to pierwszy spis powszechny od czasu

uzyskał 73 punkty i został zakwalifikowany na miejscu 4 listy

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czyni ten spis wy-

rankingowej, co oznacza przyznanie dotacji.

jątkowym. Pozyskane dane w trakcie spisu zobrazują sytuację

naszego

społeczeństwa

jako

członka

UE,

Koszt

całkowity

inwestycji

został

oszacowany

na 1 095 175,33 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji na

a w porównaniu z danymi z poprzednich spisów pozwolą na

547 587,00 zł. Rekultywacja zamkniętego składowiska została

analizę rozwoju naszego państwa.

zaplanowana na 2012 rok.

W związku z powyższym zachęcamy do czynnego
udziału w tym ważnym wydarzeniu społecznym.

W dniu 26.11.2010 r. przedstawiciele Gminy Czaplinek
ustalali w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie ostateczne warunki
przekazania dotacji, które zostaną zapisane w umowie o dofinansowanie.

LEKARZ RODZINNY
Z uwagi na przejście na emeryturę lekarzy Jarosła-

ROZLICZENIE DOTACJI NA MIESZKANIA SOCJALNE

wa i Krystyny Karluk, Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-

W dniu 18 listopada 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie

wotnej "Medyk" uprzejmie prosi o zgłaszanie się pacjentów

budynku wielorodzinnego socjalno-komunalnego przy ul. Mickie-

zapisanych do wyżej wymienionych lekarzy, celem złożenia

wicza w Czaplinku, w tym poświęcenie budynku, przekazanie

deklaracji do nowych lekarzy: Aleksandry Moździerz i Hen-

budynku w zarząd dla Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp.

ryka Mazgaja.

z o.o. w Czaplinku i wręczenie przydziałów mieszkaniowych przyszłym lokatorom.
Na realizację zadania Gmina Czaplinek pozyskała dotację

NOCNA OPIEKA LEKARSKA

ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie
części kosztów budowy mieszkań socjalnych. Gmina Czaplinek

Informujemy, że od 1 stycznia 2011 punkt pomocy

wystąpiła w grudniu 2010 r. z wnioskiem o przekazanie dotacji

ambulatoryjnej, lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej

w kwocie 179 832,36 zł, która stanowi 20% faktycznych kosz-

i świątecznej opieki medycznej prowadzony przez NZOZ

tów budowy mieszkań socjalnych w oddanym do użytku budynku

ANA-LEK ze Świdwina zmienił siedzibę.

wielorodzinnym. Po kontroli zadania ze strony Banku Gospodar-

Opiekę dla wszystkich ubezpieczonych mieszkańców

stwa Krajowego ze Szczecina, która odbyła się w dniu 27.12.2010

Gminy Czaplinek zapewnia punkt w Drawsku Pomor-

r., dotacja w pełnej wnioskowanej kwocie została niezwłocznie

skim przy ul. B. Chrobrego 4 (Przychodnia Przyszpitalna)

przekazana na konto Gminy Czaplinek.

w dni powszednie w godzinach 18.00-08.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, tel. 720 579 182.

BGK zaakceptował również rozliczenie Gminy Czaplinek
dotyczące wykorzystania przekazanej dotacji.

PRZEBUDOWA ULICY PILSKIEJ
Przebudowa nawierzchni ulicy Pilskiej została zrealizowana przez firmę Skupin Grzegorz „SKUPIN – BRUK” z Chodzieży,
wybraną w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, za kwotę brutto 138.876 zł.
Zadanie zostało wykonane w terminie od 12.10.2010r. do 25.11.2010r.
Efektem rzeczowym jest ciąg pieszo-jezdny z kostki polbruk gr. 8 cm o długości 130 mb i pow. 736,2m2 oraz dwie studnie
chłonne z osadzonymi wpustami ulicznymi, zbierającymi wody opadowe z nawierzchni wybudowanej drogi.

biuletyn informacyjny
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DOFINANSOWANIE UNIJNE
DLA CZAPLINKA

Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego miał wynieść
2 821 288,34 zł, jednak w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce
na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 22 grudnia 2010 r. Marszałek Olgierd Geblewicz oraz Wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisali umowy o dofinansowaniu
18 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Pro-

rzeczywisty koszt realizacji inwestycji będzie wynosił ok. 2 mln zł.
Wykonawcą robót budowlano-montażowych w ramach projektu
została firma EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca.
Dzięki staraniom Urzędu Miejskiego w Czaplinku na realiza-

gramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

cję projektu zostało pozyskane dofinansowanie zewnętrzne

na lata 2007-2013, w tym dwóch projektów Gminy Cza-

z trzech źródeł:

plinek. Gminę Czaplinek reprezentował Burmistrz Czaplinka

- ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

Adam Kośmider.

nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

Po sesji podpisywania umów o dofinansowanie na-

wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie

stąpiła krótka prezentacja każdego z projektów. Każdy

1 247 210,47 zł,

z obecnych przedstawicieli gmin, powiatów, uczelni i insty-

- ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu

tucji w kilku słowach przedstawił swoje projekty.
Gmina Czaplinek w oparciu o podpisane tego dnia
umowy o dofinansowanie będzie realizować następujące
projekty:
1. Projekt pn. „Poprawa standardu świadczonych
usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
w Gminie Czaplinek” – z kwotą dotacji 491 803,26 zł,

„Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł;
- z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł.
Do końca listopada 2010 r. zakończony został I etap projektu, który obejmuje swoim zakresem wykonanie nawierzchni

co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych,

boisk sportowych, oświetlenie i ogrodzenie boisk oraz wyposaże-

2. Projekt pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa

nie sportowe (bramki, konstrukcje koszowe itp.). W celu termino-

Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki

wego dokonania płatności za wykonany zakres robót pod koniec

OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny

listopada 2010 r. zostały złożone w Ministerstwie Sportu i Tury-

sprzęt

dotacji

styki oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodnio-

2 197 594,95 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowal-

pomorskiego odpowiednie wnioski o przekazanie dotacji. Wnioski

nych.

zostały błyskawicznie rozpatrzone i na początku grudnia odpo-

ratowniczo-gaśniczy”

–

z

kwotą

Okres realizacji obu inwestycji zaplanowany jest na
lata 2011-2012.

wiednie środki stanowiące udział środków zewnętrznych zostały
przekazane na konto Gminy Czaplinek.
Obecnie prowadzone są czynności związane z uzyskaniem

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
Od lipca 2010 r. trwa realizacja projektu Gminy Czaplinek pn. „Budowa boisk sportowych Orlik 2012
w

Czaplinku

przy

z zagospodarowaniem

ul. Wałeckiej
terenu

49

i przebudową

wraz
we-

wnętrznej drogi dojazdowej”. Przedmiotem projektu
jest budowa zespołu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią

według

programu

Ministerstwa

Sportu

pozwolenia na użytkowanie na boiska, które jest niezbędne
do rozliczenia się z przyznanych dotacji i do przekazania boisk
do użytkowania dla mieszkańców.
Praktycznie zakończony jest również zakres projektu dotyczący zagospodarowania wokół boisk sportowych (trybuny, wiaty,
parkingi, oświetlenie parkingu, zjazd na teren boisk). Do wykonania w roku 2011 pozostaje przebudowanie drogi dojazdowej
do kompleksu boisk od ul. Wałeckiej wraz z przebudową istnieją-

i Turystyki „Moje boisko – Orlik 2012”, zagospodarowanie

cego parkingu i budową nowych miejsc parkingowych oraz prze-

terenu przy boiskach (parkingi, trybuny, wiaty, platforma

budową i rozbudową chodnika.

dla niepełnosprawnych, mała architektura) oraz przebudo-

Termin zakończenia całego projektu został wyznaczony

wie istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Wałec-

do 30.11.2011 r., jednak wykonawca inwestycji deklaruje zakoń-

kiej wraz z przebudową istniejących miejsc parkingowych

czenie inwestycji znacznie krótszym terminie w 2011 roku.

i budową nowych, w tym dla autobusów.

>>>>>
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PODATKI 2011
STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2011r. NA TERENIE GMINY CZAPLINEK
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

>>>>>>

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku

Podobnie jak w latach poprzednich, zastosowano górne stawki

od nieruchomości jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010r. Nr 95
poz. 613 z późn.zm.), jednakże stawki te nie mogą przekroczyć górnych stawek ogłaszanych w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok
podatkowy.
Zgodnie z art. 20 wyżej cytowanej ustawy, górne

dla:

•

gruntów sklasyfikowanych jako tereny różne, tj. poligony,
tereny pod liniami energetycznymi,

•
•
•

jezior,
budowli,
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na kolejny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

•

działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym.

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego

Doceniając rozwój bazy noclegowej, mającej wpływ na

półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosun-

rozwój turystyczny Gminy Czaplinek, utrzymano niższe stawki

ku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik
ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa
GUS z 13 lipca 2010r., (Monitor Polski Nr 51 poz. 688)

dla ośrodków wczasowych prowadzących działalność całoroczną,
co podobnie jak zastosowanie niższej stawki dla użytków kopalnianych, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierw-

zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006

szym półroczu 2010r. w stosunku do pierwszego półrocza

z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art.87 i 88 Trak-

2009r. wyniósł 2,6%.

tatu do pomocy de minimis

W związku z powyższym zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. dokonano przeliczenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem.
Z uwagi na wciąż odczuwalne skutki kryzysu

(Dz. Urz. UE

L

Nr 379

z 29.12.2006r).
Od 1 sierpnia 2005 roku ustawowo zwolnione są z podatku od nieruchomości grunty pod wodami płynącymi, natomiast
Gminie przysługuje z tego tytułu rekompensata z budżetu państwa za utracone dochody.

gospodarczego, tj. obniżenie dochodu budżetu jednostek

Bez zmian pozostawiono dotychczasowe zwolnienia z

samorządu terytorialnego z tytułu podatku dochodowego

podatku od nieruchomości tj. nieruchomości gminnych nie będą-

od osób fizycznych i prawnych a

także realizowane

od 2010r. w 2-3 etapach inwestycje finansowane ze środków unijnych na terenie Gminy Czaplinek stawki podatku
od nieruchomości na 2011r wzrosły o 2,6%, tj. o wskaźnik
wzrostu cen detalicznych i konsumpcyjnych w stosunku
do obowiązujących stawek w roku 2010. Mając na uwadze

cych we władaniu innych podmiotów, nieruchomości zajętych na
potrzeby służb ratowniczych i pomocy społecznej, obiektów klubów sportowych, gruntów zajętych na potrzeby cmentarzy oraz
nadwyżkę

powierzchni

budynków

gospodarczych

powyżej

2

100m emerytów i rencistów byłych rolników.

utrzymujące się problemy finansowe lokalnych przedsię-

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ww. ustawy o podatkach i opłatach

biorców spowodowane trudną sytuacją ekonomiczno – go-

lokalnych podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób

spodarczą kraju stawka od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz stawki od 1m2 powierzchni użytko-

fizycznych ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy
ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania

wej budynków lub ich części zajętych na całoroczne ośrod-

i płatny jest w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja,

ki wypoczynkowe, których ogólna powierzchnia użytkowa

15 września i 15 listopada roku podatkowego.

2

przekracza 1000m wzrosły o 2,3%.
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Podatki 2011
WYSZCZEGÓLNIENIE

R O K 2010

R O K 2011

STAWKI

STAWKI

Z USTAWY

Z UCHWAŁY

Z USTAWY

Z UCHWAŁY

BUDYNKI MIESZKALNE

0,65

0,52

0,67

0,54

BUDYNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

20,51

17,38

21,05

17,78

NI UŻYTKOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁ. SEZONOWEJ

20,51

15,50

21,05

15,86

BUDYNKI ZWIĄZ. Z OBROTEM MATER. SIEW.

9,57

9,57

9,82

9.82

BUDOWLE

2%

2%

2%

2%

BUDYNKI LETNISKOWE

6,88

6,66

7,06

6,84

BUDYNKI POZOSTAŁE Z WYJ. PKT 8

6,88

5,58

7,06

5,73

6,88

3,39

7,06

3,48

GRUNTY ZWIĄZ. Z DZIAŁ. GOSPODARCZĄ

0,77

0,55

0,80

0,57

UŻYTKI KOPALNIANE

0,77

0,48

0,80

0,50

JEZIORA OD 1 HA

4,04

4,04

4,15

4,15

GRUNTY LETNISKOWE

0,39

0,22

0,41

0,23

GRUNTY SKLASYFIK. JAKO TERENY RÓŻNE

0,39

0,39

0,41

0,41

GRUNTY POZOSTAŁE

0,39

0,17

0,41

0,18

4,16

4,16

4,27

4,27

OŚRODKI WCZASOWE POWYŻEJ 1000M2 POWIERZCH-

BUDYNKI INWENTARSKIE, STODOŁY, GARAŻE, SKŁADY
OPAŁU OD KAŻDEGO M2 POW.25M2

BUD. ZWIAZANE Z DZIAŁ. GOSP. W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

>>>>

PODATEK ROLNY

W przypadku gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne
podlegają

zwolnienie z podatku rolnym dla Polskiego Związku Dział-

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki

kowców przyznawane jest na złożony wniosek i przysługuje od

Opodatkowaniu

podatkiem

rolnym

rolne, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn zm.)
zwolnieniu z podatku rolnego podlegają m.in. użytki rolne
klasy V, Vi i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione
ustanowione na użytkach rolnych, użytki ekologiczne.
Gmina Czaplinek należy do IV najkorzystniejszego
okręgu podatkowego z uwagi na niskie przeliczniki powierzchni użytków rolnych na ha przeliczeniowe stanowiące
podstawę naliczenia podatku rolnego, które wynoszą;
RIIIA-1,25 RIIIb-1,00 RIVa -0,80 RIVb-0,60 Ł,PS III- 0,95,
Ł,PsIV – 0,55.
Ponadto znaczna część gruntów rolnych na terenie
Gminy Czaplinek stanowi grunty klasy V i VI, będące ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
>>>>>

następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5q żyta według ceny urzędowej tj. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2009r. lub ceny ustalonej przez Radę Miejską, natomiast od użytków rolnych do 1 ha stawka wynosi z 1ha fizycznego 5q ceny żyta.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. cena
żyta wniosła 37,64zł za 1dt. Uchwałą nr LXI/530/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 października 2010r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku
rolnego na 2011 rok cena urzędowa żyta została obniżona
do kwoty 35,00zł za 1 dt.
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Podatki 2011
Wyszczególnienie

2005

2010

2011

rok

rok

55,80 zł

34,10 zł

34,10zł

40,00 zł

42,00 zł

34,10 zł

35,00zł

75,00 zł

100,00 zł

105,00 zł

85,25 zł

87,50zł

150,00 zł

200,00 zł

210,00 zł

170,50 zł

175,00zł

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

37,67 zł

27,88 zł

35,52 zł

58,29 zł

35,00 zł

27,88 zł

30,00 zł

stawka podatku z1ha przeliczeniowego

87,50 zł

69,70 zł

stawka podatku z 1 ha fizycznego

175,00zł

139,40 zł

rok
cena urzędowa żyta
cena stanowiąca podstawę obliczenia
podatku

Od 2003r. wszystkie grunty sklasyfikowane wraz z zabudowaniami do 1 ha użytków rolnych bez klasy V i VI podlegają podatkowi rolnemu wg stawki 5q ceny żyta, który jest prawie 8-krotnie niższy od tej samej powierzchni gruntu podlegającej podatkowi
od nieruchomości

PODATEK LEŚNY
Od 1 stycznia 2003r wszystkie lasy podlegają opodatkowaniu od 1 ha fizycznego wg średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, z wyjątkiem lasów do 40 lat, które są zwolnione. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010r. cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśna wyniosła 154,65zł za 1m3.
Wyszczególnienie

stawki

2009

rok wg

ceny

stawki 2010 rok wg ceny drew-

drewna z 1ha fizycznego

na z 1ha fizycznego

lasy ochronne,

0,220m3 x 152,53 x

0,220m3 x 136,54zł x

parki i rezerwaty

50% = 16,78 zł

50% = 15,02zł

pozostałe lasy

0,220m3 x 152,53 = 33,57 zł

0,220m3 x 136,54zł = 30,04zł

stawki 2011 rok wg ceny
drewna z 1ha fizycznego
0,22m3 x 154,65zł x 50%
= 17,01zł
0,22m3

x

154,65zł

= 34,02zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Od 2002r. zmieniły się zasady opodatkowania środków transportowych. Podstawą opodatkowania podatkiem od środków transportowych dla samochodów ciężarowych jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu/DMC/,dla ciągników siodłowych
oraz przyczep i naczep jest DMC zespołu pojazdów.
Od 1 stycznia 2005r. istnieje możliwość czasowego wyrejestrowania środków transportowych, co skutkuje
zmniejszeniem wpływów do budżetu ponieważ na podatniku wówczas nie ciąży obowiązek podatkowy. Od 1 stycznia 2008r.
zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe pow. 3,5t
DMC.
Na 2011r. górne stawki z ustawy wzrosły o 2,6% natomiast minimalne stawki w załącznikach do ustawy, które uzależnione są od procentowego wskaźnika kursu EURO na dzień 1 października danego roku podatkowego w stosunku do kursu EURO
w roku poprzedzającym rok podatkowy zmniejszyły się o 7,26%.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czaplinek na 2010r. zostały zwiększone o 3,5% w stosunku
do obowiązujących w latach 2008 – 2009. Z uwagi na znaczny wzrost cen oleju napędowego oraz benzyny, a także wysokie
koszty eksploatacji środków transportowych stawki podatku na 2011 rok pozostawiono na tym samym poziomie jak w 2010
roku.
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Podatki 2011
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2011rok

Rodzaj środka transportowego

górna stawka

min. stawka

stawki w latach

stawki w latach

stawki w latach

wg ustawy
w zł

wg ustawy
w zł

2005-2006
w zł

2008-2009
w zł

2010-2011
w zł

748,25

-

530,00

550,00

570,00

1.248,28

-

840,00

860,00

890,00

1.497,92

-

1.050,00

1.080,00

1.120,00

1. samochody ciężarowe o DMC:
a) pow. 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
włącznie
c) powyżej 9ton do poniżej 12 ton
2. samochody ciężarowe o DMC=.>12t
bez względu na rodzaj zawieszenia

2.858,47

załącznik
Nr 1

a/ od 12t do poniżej 15t- dwie osie

„

518,70

1.260,00

1.290,00

1.340,00

b/ od 15t wzwyż

-

1.173,81

1.470,00

1.510,00

1.560,00

c/ od 12t do poniżej 19t - trzy osie

„

475,37

1.470,00

1.510,00

1.560,00

d/ od 19t do poniżej 23t - trzy osie

„

950,73

1.680,00

1.720,00

1.770,00

e/ od 23t wzwyż - trzy osie

„

1.478,07

1.890,00

1.940,00

2.010,00

f/ od 12t do poniżej 27t - cztery osie

„

976,71

1.790,00

1.840,00

1.900,00

g/ od 27t do poniżej 29t - cztery osie

„

1.550,61

2.000,00

2.050,00

2.120,00

„

1.550,61

2.310,00

2.370,00

2.450,00

2.299,93

2.460,00

2.520,00

2.610,00

1.747,56

-

1.050,00

1.080,00

1.120,00

b) powyżej 5,5 t do 9t włącznie

„

-

1.160,00

1.190,00

1.230,00

c) powyżej 9t do poniżej12t

„

-

1.260,00

1.290,00

1.340,00

od 12 do 36t

załącznik

2.209,40

Nr 2

-

-

„

861,95

1.470,00

1.510,00

1.560,00

1.324,31

1.790,00

1.840,00

1.900,00

,,

1.816,99

1.935,00

1.980,00

2.050,00

„

1.168,39

1.680,00

1.720,00

1.780,00

„

1.615,59

2.360,00

2.420,00

2.500,00

„

1.615,59

1.800,00

1.850,00

1.910,00

„

2.389,80

2.505,00

2.570,00

2.660,00

420,00

430,00

450,00

- dwie osie

h/ od 29t wzwyż – cztery osie
z zawieszeniem pneumatycznym
i/ od 29t wzwyż – cztery osie

„
z innym system zawieszenia
3. ciągniki siodłowe i balastowe o DMC zespołu pojazdów:
a) od 3,5t do 5,5 t włącznie

4.ciagniki siodłowe i balastowe o DMC
=>12t
a/ od 12t do poniżej 31t - dwie osie
bez względu na rodzaj zawieszenia
b/ od 31t wzwyż - dwie osie

pow.36t

z zawieszeniem pneumatycznym

2.858,47

c/ od 31t wzwyż-dwie osie z innym
system zawieszeń
d/ od 12t < 40t - trzy osiez zawieszeniem pneumatycznym
e/ od 40t wzwyż - trzy osie
z zawieszeniem pneumatycznym
f/ od 12t< 40t-3 osie z innym
rodzajem zawieszenia
g/ od 40t wzwyż-3 osie z innym
rodzajem zawieszenia
5.przyczepy i naczepy, które łącznie
z poj. siln. posiadają DMC 7-12t

1.497,92

biuletyn informacyjny
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6. przyczepy i naczepy od 12t DMC bez

od 12 do 36t

załącznik

1.747,56

Nr 3

a/ od 12t do poniżej 18t - jedna oś

„

b/ od 18t do poniżej 25t - jedna oś

-

-

-

23,85

530,00

550,00

570,00

„

299,96

630,00

650,00

670,00

c/ od 25t wzwyż - jedna oś

„

526,28

740,00

760,00

790,00

d/ od 12t do poniżej 33t-2 osie

„

796,98

950,00

980,00

1.010,00

796,98

1.260,00

1.290,00

1.340,00

„

1,077,43

1.580,00

1.620,00

1.770,00

„

1.210,62

1.360,00

1.400,00

1.450,00

„

1.593,94

1.780,00

1.830,00

1.890,00

„

883,59

1.160,00

1.190,00

1.230,00

„

1.200,88

1.470,00

1.510,00

1.560,00

1.747,56

-

530,00

550,00

-

b) powyżej 15 mniej niż 30 miejsc

1.747,56

-

840,00

860,00

890,00

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

2.209,40

-

1.580,00

1.620,00

1.680,00

względu na rodzaj zawieszenia

e/od 33t < 38t - 2 osie

pow.36t

z zawieszeniem pneumat. pow.36t
f/ od 38t wzwyż – 2 osie z zawiesze-

2.209,40

niem pneumatycznym
g/ od 33t< 38t- 2 osie z innym system
zawieszenia
h/ od 38t wzwyż-2 osie z innym rodzajem zawieszenia
i/ od 12t <j 38t - 3 osie każdy bez
względu na rodzaj zawieszenia
j/ od 38t wzwyż - trzy osie
7. autobusy:
a) do 15 miejsc

OPŁATA MIEJSCOWA I TARGOWA
Stawki opłaty targowej oraz miejscowej na 2011 r. nie uległy zmianie. Ponadto wzorem lat ubiegłych odstępuję się od pobierania opłaty od posiadania psów.

stawki opłaty miejscowej
stawki 2010 rok
Wyszczególnienie

wg ustawy

wg uchwały

stawki 2011rok
wg ustawy

stawki bez
zmian

od dzieci i uczącej się młodzieży oraz emerytów i rencistów

1,93zł

0,90 zł

1,99zł

0,90zł

od pozostałych osób

1,93zł

1,50 zł

1,99zł

1,50zł

stawki opłaty targowej
Wyszczególnienie

stawki 2010 rok

1.TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY UL.ZBOŻOWEJ

wg ustawy

stawki 2011 rok
wg uchwały

wg ustawy

stawki bez zmian
od 2008r.

2

a/od sprzedaży ze stoiska za 1m powierzchni zajętej lub rozpoczętej
b/ za każdy kolejny rozpoczęty m2 powierzchni powyżej 10m2
zajętej na sprzedaż warzyw i owoców
c/ od sprzedaży ze stołu zadaszonego o długości do 1,80m będącego wyposażeniem targowiska

681,54zł

1,50 zł

699,27zł

1,50zł

„

0,80 zł

„

0,80 zł

„

6,00 zł

„

6,00 zł

„

13,00 zł

„

13,00 zł

„

2,00 zł

„

2,00 zł

2. W INNYCH MIEJSCACH:
a/ od sprzedaży za miejsce nie przekraczające 5m2 powierzchni
2

- za każdy rozpoczęty m powyżej 5m

2
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OPŁATY ZA ALKOHOL w 2011 roku

ANALIZA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI

Przypominamy, że zbliża się termin składania

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o zmianie ustawy –

oświadczeń i dokonywania opłat z tytułu korzystania

Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 213, poz. 1650) nakłada na organy

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placów-

prowadzące szkoły nowy obowiązek, zgodnie z którym w terminie

kach handlowych i gastronomicznych.
W terminie

do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będą-

do 31 stycznia 2001r. przedsię-

cy jednostką samorządu terytorialnego (gmina) przeprowadza

biorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alko-

analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia

holowych zobowiązani są na mocy art. 111 ust.4 Ustawy

nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury

zmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2007 r.

zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu za-

Nr 70, poz. 473) do złożenia oświadczenia o wartości

wodowego.

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni.
Podstawowa

wysokość

opłat

za

z zezwoleń kształtuje się w zależności od

W danym roku gmina ustala kwotę różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia dla nauczycie-

korzystanie

li, a wysokością średnich wynagrodzeń osiągniętych przez tę grupę

posiadanych

zawodową. W przypadku kiedy wydatki poniesione na wynagro-

zezwoleń następująco:

dzenia są mniejsze od wysokości średnich wynagrodzeń, wówczas

•
•

gmina zmuszona jest do wypłaty jednorazowego dodatku w tej

do 4,5% zawartości alkoholu i piwo - 525,00

grupie awansu zawodowego nauczycieli, gdzie średnie wynagro-

pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjąt-

W terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następujące-

kiem piwa) 525,00

•

go po roku, który podlegał analizie, gmina sporządza sprawozda-

pow. 18% zawartości alkoholu - 2.100,00
Opłaty przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów

alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
przekroczyła:

• 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości

do

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim,

7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej,
a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytozwiązkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
W Gminie Czaplinek analiza wynagrodzeń została przeprowadzona. W roku 2010 średnie wynagrodzenia nauczycieli zostały
osiągnięte.

37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od
4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wnosi
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych
napojów w roku poprzednim,

•

nie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które przekazuje w terminie

rialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz

4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi się w wysokości

•

dzenia nie zostały osiągnięte.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podstawy prawne nakładające na gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia spraw z zakresu ładu

77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości przestrzennego zawarte są kilku aktach prawnych. Już Konstytucja
powyżej 18% zawartości alkoholu – wnosi w wysoko- RP w art. 87 wymienia wśród źródeł prawa powszechnie obowią-

ści 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w zującego w Rzeczypospolitej Polsce obok ustawy zasadniczej, ratyroku poprzednim.
fikowanych umów międzynarodowych, ustaw, rozporządzeń także
Ustawodawca przewidział rozłożenie opłat z tytułu akty prawa miejscowego, które są źródłem prawa miejscowego na

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo- obszarze działania organów, które je ustanowiły.
wych w trzech równych ratach, w terminach do 31 styczZgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
nia, 31 maja i 30 września.
gminnym, która stworzyła prawne podstawy działania gminy jako

Jednocześnie informujemy, że druki oświadczeń bę- jednostki samorządu terytorialnego, organami gminy są rada gmidą, jak co roku, rozsyłane do przedsiębiorców po dniu ny oraz burmistrz. Co do zasady akty prawa miejscowego, które
3 stycznia 2011r. wraz ze wskazaniem konta, na które wiążą mieszkańców gminy, tworzących z mocy prawa wspólnotę
należy dokonać wpłat.

samorządową, stanowi rada gminy w drodze uchwał, >>>>
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w tej formie uchwalane są również podstawowe dokumenty

Następnie burmistrz ogłasza o wyłożeniu projektu studium

planistyczne tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

do publicznego wglądu na czas nie krótszy niż 21 dni. Wówczas

darowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zago-

każdy się z nim zapoznać, a także wnieść swoje uwagi do jego

spodarowania przestrzennego.

rozwiązań. Etapem końcowym jest przedstawienie przez burmi-

Legitymację do sporządzania tych dokumentów

strza projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag

tworzy zarówno wyżej wspomniana ustawa o samorządzie

radzie gminy, która następnie uchwala studium rozstrzygając

gminnym, która w art. 7 zawiera katalog zadań własnych

jednocześnie o sposobie załatwienia uwag. Studium składa się

gminy, a wśród nich, w pkt 1 wymienia się sprawy z zakre-

z części opisowej oraz graficznej, czyli z mapy oraz opisu do

su ładu przestrzennego. Definicję ładu przestrzennego za-

niej, wspomniane dwie części stanowią załączniki do uchwały

wiera ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

rady gminy. Po podjęciu uchwały, burmistrz przedstawia ją wo-

spodarowaniu przestrzennym, która stanowi podstawowy

jewodzie, który jest organem nadzoru w celu oceny legalności

akt prawny uprawniający organ wykonawczy gminy tj. bur-

sporządzonego dokumentu.

mistrza do sporządzenia zarówno studium uwarunkowań

Studium nie jest prawem miejscowym w doktrynie

i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejsco-

określa się je jako „akt kierownictwa wewnętrznego”, studium

wego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie

nie określa przeznaczenia danego terenu ale wytycza kierunki

z art. 2 pkt 1 wspomnianej ustawy, przez pojęcie ładu

i uwarunkowania jego zagospodarowania. Znajduje to odzwier-

przestrzennego należy rozumieć takie ukształtowanie prze-

ciedlenie szczególnie podczas sporządzania miejscowego planu

strzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia

zagospodarowania przestrzennego, który zgodnie z ustawą

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym musi być

i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środo-

zgodny z zapisami studium. Rzec można, że studium jest pod-

wiskowe oraz kompozycyjno – estetyczne.

stawą dla sporządzenia planu miejscowego.

Gmina prowadzi politykę przestrzenną w zakresie

Ale dopiero miejscowy plan zagospodarowania prze-

przeznaczania terenów na określone cele oraz ustala zasady

strzennego przesądza jako prawo miejscowe o przeznaczeniu

ich zagospodarowania i zabudowy. Instrumentami temu

danego terenu. Miejscowy plan sporządza się przede wszystkim

służącymi są przede wszystkim : miejscowy plan zagospoda-

w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji

rowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków

celu publicznego, określenia sposobów ich zagospodarowania

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku

i zabudowy. Podobnie jak studium również miejscowy plan skła-

planu miejscowego – decyzje o warunkach zabudowy.

da się z części opisowej i graficznej, znajdują się w nim istotne

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględ-

postanowienia dotyczące sposobu wykonywania prawa własno-

nia się m.in. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbani-

ści. Obowiązkowo w miejscowym planie określa się m.in. prze-

styki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe,

znaczenie

wymagania

ochrony

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodaro-

dziedzictwa kulturowego i zabytków, prawo własności jak

wania, a także zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

ochrony

środowiska,

wymagania

i potrzeby interesu publicznego.

terenów,

linie

rozgraniczające

tereny

nego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego.

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków

W miejscowym planie znajdziemy zapisy określające m.in. zasa-

zagospodarowania przestrzennego gminy zostaje zapocząt-

dy kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów, maksymalną

kowane przez radę gminy, która podejmuje uchwałę

wysokość mających powstać obiektów, szczegółowe zasady

o przystąpieniu do sporządzania studium. Po podjęciu ww.

i warunki scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem

uchwały następuje ogłoszenie w prasie miejscowej, poprzez

miejscowym, szczegółowe warunki zagospodarowania terenów

obwieszczenie, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy,

o podjęciu uchwały, a tym samym o zapoczątkowaniu prac

a także zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów

planistycznych. W ogłoszeniu informuje się o możliwości

komunikacji i infrastruktury technicznej jak i wiele innych zapi-

składania wniosków przez wszystkich zainteresowanych,

sów mających doniosłe znaczenie dla wykonywania prawa wła-

które zostaną rozpatrzone podczas procedury planistycznej.

sności. Wszystko to stanowi, że miejscowy plan jest bardzo waż-

Następnie burmistrz informuje instytucje i organy, które

nym instrumentem w polityce przestrzennej prowadzonej przez

w późniejszej fazie procedury planistycznej dokonują opinio-

gminę. Z tego właśnie powodu ustawa przewiduje udział społe-

wania i uzgadniania projektu studium.

czeństwa podczas jego tworzenia już na etapie składania wnio>>>>>

sków do miejscowego planu,

>>>>>

biuletyn informacyjny

14

Informacje z Urzędu
>>>>>
w którym określa się np. zmianę przeznaczenia terenu tudzież
opis planowanej inwestycji.
Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii do projektu miejscowego planu burmistrz ogłasza wyłożenie projektu
miejscowego planu do publicznego wglądu, podczas którego
organizowana jest debata publiczna na temat założeń zawartych
w dokumencie. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu każdy
może wnieść uwagi do jego zapisów, które następnie są rozpatrywane przez burmistrza, a następnie projekt planu wraz z listą
nieuwzględnionych uwag przedstawiany jest radzie gminy do
uchwalenia. Po uchwaleniu miejscowego planu burmistrz przedstawia organowi nadzoru – wojewodzie uchwałę w sprawie miejscowego planu w celu oceny jej zgodności pod kątem zgodności z
przepisami prawa. Następnie, wojewoda po dokonaniu oceny
zgodności miejscowego planu z prawem publikuje uchwałę rady
gminy w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia
wejścia w życie w niej określonego, nie wcześniej jednak niż po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym
województwa. Od tego momentu wywiera skutki w sferze prawnej.
W związku ze statusem prawnym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i jego znaczeniem dla władających nieruchomościami obowiązkiem jest jego publikacja na stronie internetowej gminy. Ponadto każdy może zapoznać się ze
studium lub planem miejscowym i ma prawo do otrzymywania
z nich wypisów i wyrysów.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY
ORAZ KLUBÓW RADNYCH
Informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej -Pan
Bogdan Kalina oraz Kluby radnych ustaliły terminy dyżurów, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku przyjmuje
mieszkańców w każdy pierwszy czwartek miesiąca od
godz. 17.00 – 18.00 w Biurze Rady Miejskiej w Czaplinku –
Urząd Miejski w Czaplinku, pokój nr 6.
Klub Radnych „Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego”: Cylkowska Wioletta, Chochoł Czesław,
Kalina Bogdan, Łomaszewicz Zdzisław, Wojtowicz Władysław
pełnić będą dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca
w godz 17.00- 18.00 w lokalu przy ul. Rynek 1.
Klub Radnych „Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka”:

Marcin Kowalski, Maciej Bernat, Małgorzata Głowa,

Tomasz Marciniak, Wacław Mierzejewski pełnić będą dyżur
w każdą
19.00

drugą

środę

miesiąca

w

godz.

17.00-

w lokalu przy ul. Rynek 1

UTRZYMANIE DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM 2010/2011
- wyciąg z Planu Zimowego Utrzymania Dróg w Okresie Zimowym na terenie Gminy Czaplinek. Koordynatorem w zakresie realizacji w/w
zadania ze strony Gminy jest insp. ds. drogownictwa Zbigniew Witasek – tel. 655 – 777- 710
Droga

Odpowiedzialny

Standard zimowego utrzymania dróg

KRAJOWA nr 20 Drawsko Pom. – Szczecinek, ul. Złocieniecka plac 3 – Marca, ul.
Dąbrowskiego, Al. 7 – go KPP
WOJEWÓDZKA W granicach administracyjnych miasta ul. Wałecka, ul. Polna, ul.
Szczecinecka , ul. Pławieńska
WOJEWÓDZKA Nr 163 Wałcz – Kołobrzeg, Nr 171
Czaplinek – Barwice, Nr 177 Czaplinek - Mirosławiec

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

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

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

RDW Drawsko Pom.
Tel. dyż. 602 103 737, 36 339 34
Odpowiedzialni : p. Błażejewski,
Tel. 0 602 400 948,
J. Lipski kom. 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
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 Zb. Kot, tel. 36 702
VI – jezdnia zaśnieżona, prowadzi się odśnie89, kom. 607 144 060
żenie interwencyjne w zależności od potrzeb,
jezdnie posypywane po odśnieżeniu w miejCzaplinek, R. Badziągowski
scach wyznaczonych przez ZD
Tel. 375 53 15, kom. 608 157 956
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ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE DRÓG GMINNYCH

GMINA CZAPLINEK

I POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMY NA TERENIE MIASTA CZAPLINKA

na TARGACH TURYSTYCZNYCH 2011

I

II

III

Rynek

Parkowa

Spokojna

Sikorskiego

Grunwaldzka

Oś. Tartaczna

Gmina Czaplinek od zeszłego roku rozpoczęła realizację

Zejście od ul. Moniuszki do
Gimnazjum

Poznańska

Oś. 700 – lecia

kolejnego działania – PROMOCJA ROZWOJU MIASTA I GMINY

Ogrodowa

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

5–ciu pomostów

Kolejowa

Oś. Wiejska

* ul. Wałecka – zwalczanie skutków zimy na chodnikach –

CZAPLINEK NA TARGACH I IMPREZACH WYSTAWIENNICZYCH
W POLSCE I W NIEMCZECH, dofinansowanego w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Nazwa targów

data

Viva Touristika&Caravaning Rostock

21-23 styczeń

Targi Regionów NA STYKU KUTUR
Łódź
Wiatr i Woda w Warszawie

3- 6 marzec

ITB Berlin

12-13 marzec

GLOB Katowice

25 – 27 marzec

Krakowski Salon Turystyczny

na odcinkach:

25-27 luty

8-9 kwiecień

- strona lewa od Szkoły Podstawowej wraz z wysepką
do

ul. Kościuszki

PRAWO AUTORSKIE

- strona prawa od kontenera TP S.A. do ul. Bydgoskiej,
od ul. Poznańskiej do budynku ul. Wałecka 56, od ul. Kochanowskiego do ul. Słowackiego.
1. Powyższe ulice utrzymuje ZGK w Czaplinku i Zakład Remontu Dróg Mostów i Ulic, Zbigniew Kowalczyk, Czaplinek

Na prośbę dyrekcji Okręgowej ze Szczecina Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS przypominamy instytucjom, podmiotom gospodar-

2. Ulice i chodniki wyznaczone do utrzymania w 1-ej kolejności

czym, których zakres prowadzonej działalności wiąże się z wyko-

winny być zabezpieczone do godz. 7.00. Bezpośredni nadzór nad

rzystywaniem

realizacją sprawuje: Kazimierz Kulik

tel. dyż 375 5013

i kom.697 776 683, Zbigniew Witasek, tel. 37 26 247 i kom.
665 777 710.
Przypominamy

twórczości

(koncerty,

festiwale,

festyny ), właścicieli lokali gastronomicznych organizujących dyskoteki, bale sylwestrowe, karnawałowe, wesela itp. oraz podmio-

administratorom,

tom prowadzącym działalność handlową i usługową w ramach,

o obowiązku utrzymania

której wykorzystywane są utwory z płyt, radia, telewizji, że każda

właścicielom,

dzierżawcom nieruchomości

chronionej

czystości i porządku przez oczyszczenie ze śniegu, lodu
i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położo-

z w.w. sytuacja wymaga zgodnie z ustawą o prawie autorskim

nych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy

i prawach pokrewnych ZEZWOLENIA TWÓRCÓW, co w praktyce

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku we

sprowadza się do zawarcia umowy licencyjnej stałej lub jednora-

granicach Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.)

zowej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

Osobom nie wywiązującym się z w/w obowiązków
Straż Miejska będzie udzielała pouczenia lub będzie
nakładała kary grzywny.
Pozostałe drogi powiatowe

Od ś nie ż anie interwencyjnie
w zależności od potrzeb

Pozostałe drogi gminne - zamiejskie

Odśnieżanie interwencyjne w zależności od potrzeb

Adres:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Dyrekcja OKRĘGOWA SZCZECIN
Plac Batorego 5/1, 70 – 207 Szczecin, tel. 091 489 02 65,
fax 091 4891045

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

www.zaiks.org.pl
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Straż Miejska w Czaplinku przypomina

właścicielom, zarządcom nieruchomości zarówno prywatnych jak i należących

do spółdzielni mieszkaniowych i zrzeszeń o wykonywaniu obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach dnia 13.09.1996r. oraz obowiązków związanych z usuwaniem z chodników położonych wzdłuż nieruchomości błota,
śniegu. W obecnej chwili warunki atmosferyczne poprawiły się, jednak prognozy pogody przewidują kolejne opady śniegu jeszcze
w styczniu. Dla osób, które uporczywie uchylać się będą od obowiązku, który na nich ciąży przewidziane są kary grzywny do 500
zł.
W dalszym ciągu prowadzone są działania opierające się na zapisach art. 77 Kodeksu wykroczeń tj. nieostrożność ze zwierzęciem mających na celu zminimalizowanie zjawiska „wałęsających” się i bezpańskich psów. Przepis ten dotyczy właścicieli bądź
opiekunów zwierząt, którzy nie stosują się do obowiązku wyprowadzania psów na smyczy oraz sprzątania po swoich „pupilach”.
Straż Miejska w Czaplinku przypomina kierowcom o obowiązku stosowania się do znaków drogowych. Kierowcy, którzy łamią
przepisy ( art. 92§1 kw) muszą liczyć się z konsekwencjami takiego postępowania. W najbliższym czasie planowany jest zakup blokad na koła samochodowe w celu egzekwowania przepisów prawa ruchu drogowego.
Straż Miejska w Czaplinku zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miasta i gminy o zgłaszanie nieprawidłowości
pod nr tel. 094-375-12-20, lub na nr tel. kom. 665 7777 09, 665 7777 14, 519 333 681
W najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego zostanie dołączona wkładka ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za rok 2010.

POŻYTECZNE FERIE 2011
Gmina Czaplinek w ramach programu „Pożyteczne Ferie 2011” ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi złożyła 12 wniosków, z których 12 otrzymało dofinansowanie. Ogółem Fundacja pozytywie rozpatrzyła 152 wnioski, w tym z województwa zachodniopomorskiego 35. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich miejscowościach,
spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.
Organizacja

Tytuł projektu

wysokość
dotacji

Rada Sołecka w Byszkowie

Ferie z zajączkiem

2.000,00

Rada Sołecka w Czarnym Wielkim

Bądźmy razem

2.000,00

Rada Sołecka w Machlinach

Pomoc sąsiedzka łączy pokolenia

2.000,00

Sołectwo Broczyno

Redakcja z sercem

2.000,00

Sołectwo Czarne Małe

Pomocna dłoń dla sąsiada - Czarne Małe 2011

2.000,00

Sołectwo Kluczewo

Choć ferie teraz mamy chętnie innym pomagamy

2.000,00

Sołectwo Łąka

Troskliwi animalsi

2.000,00

Sołectwo Piaseczno

Sąsiad nie jest mi obojętny - Piaseczno 2011

1.800,00

Sołectwo Prosinko

Śpiewać każdy może ...

2.000,00

Sołectwo Rzepowo

Wszystkie babcie nasze są

2.000,00

Sołectwo Siemczyno

Już nigdy nie będziecie samotni

2.000,00

Sołectwo Sikory

Nieznane tradycje naszych dziadków

2.000,00

RAZEM: 23.800,00

„BIULETYN INFORMACYJNY”

-

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

www.czaplinek.pl , e-mail: biuletyn@czaplinek.pl, tel. 094 372 62 00.
w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1 , tel. 502 532 969.

D R U K: Przedsiębiorstwo Prywatne GRAŻYNA - Waldemar Sopoćko
NAKŁAD: 2000 egz.

EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

