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DYŻUR URZĘDU SKARBOWEGO
Wychodząc
Gminy Czaplinek

naprzeciw oczekiwaniom, mieszkańców
związanym z udzielaniem pomocy przy

wypełnianiu zeznań podatkowych informujemy, iż w dniach:
- 24 luty,
- 26 marca,
- 13 kwietnia br.
w godz. 8.00 -14.00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (sala
narad) pracownicy Urzędu Skarbowego pełnić będą dyżur.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje jak wypełnić
oraz złożyć zeznanie podatkowe za 2011 rok.
Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
W związku z przygotowywaniem prac związanych
ze zmianami organizacji ruchu na terenie Czaplinka, jego
usprawnienia i zwiększenia bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego zwracamy się z prośbą o przedkładanie własnych
uwag, sugestii, opinii w tym zakresie w terminie
do 31.03.2012r.
Informacje prosimy składać na piśmie w Biurze Obsługi
Interesanta w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6,
pokój nr 3 lub drogą mailową na adres: drogi@czaplinek.pl.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

MOTOCYKLOWE CROSS COUNTRY
Miło nam poinformować, że również w tym roku
w Czaplinku odbędą się zawody motocyklowe cross country.
Organizatorzy zapowiedzieli III Rundę Indywidualnych
i Zespołowych Mistrzostw Morza Bałtyckiego, która odbędzie
się w dniach 14-15 lipca br. oraz VIII Rundę Indywidualnych
i Zespołowych Mistrzostw Morza Bałtyckiego, która odbędzie
się w dniach 20 -21 października. Jedną z największych atrakcji tych zawodów będzie 14 lipca 2012 r. jedyny w Polsce
wyścig nocny quadów.
Organizatorem zawodów będzie Dragbud Cross –ATV
Piła. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Krzysztof Czubak
Podinspektor ds. kultury i sportu

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY CZAPLINEK
Już po raz kolejny przeprowadzony został konkurs "Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju". Ideą konkursu jest identyfikowanie
oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.
Konkurs ten jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestniczące w konkursie podmioty
ubiegały się o tytuły w następujących kategoriach: innowacyjna
firma, innowacyjny produkt, innowacyjna usługa, innowacyjna
organizacja, innowacyjna gmina, innowacyjny projekt unijnygminy, oraz dynamicznie rozwijająca się firma. Patronat nad konkursem objęły między innymi ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Gospodarki, Rozwoju Regionalnego oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z dumą informujemy, że w tym prestiżowym konkursie
Gmina Czaplinek dostała wyróżnienie w kategorii innowacyjny projekt unijny – gminy, podkategoria gmina wiejsko – miejska.
Nagroda została odebrana podczas uroczystości, która
odbyła się 26 stycznia br. w Warszawie w Sali Notowań Giełdy
Papierów Wartościowych.
Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji

BADANIA MAMMOGRAFICZNE
W ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia
na rok 2012 zostaną przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (rocznik 1943-1962). Badania będą prowadzone w dwóch terminach:
2 marca 2012 r. (piątek) – wykonywane przez Centrum
Usług Medycznych FADO z Gdańska. Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod numerami: 801 080 007,
58666 2 444.
16 marca 2012 r. (piątek) – wykonywane przez NZOZ
Medica z Łodzi. Rejestracja na badania odbywa się drogą telefoniczną pod numerami: 42 254 64 10 lub 517 544 004.
Mammobus będzie stacjonował przy Ośrodku Zdrowia w Czaplinku, przy ulicy Wałeckiej 54 A. Panie nie objęte programem profilaktyki mogą skorzystać z badań odpłatnie. Warunkiem koniecznym do wykonania badania w tej sytuacji, jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonania mammoMałgorzata Fedorowiat- Nowacka
grafii.
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
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Inwestycje, Gospodarka Komunalna
MODERNIZACJA UJĘCIA I STACJI
WODOCIĄGOWEJ W RZEPOWIE

>>>>>
Koncepcja zagospodarowania dotyczy części lądowej nadbrzeża. Zakłada ona przebudowę układu komunikacyjnego ścieżek

Rozpoczęte zostały prace związane z przygotowaniem
i realizacją zadania. Zinwentaryzowany został zakres robót
planowany do wykonania na obiekcie stacji i ujęcia wody
w m. Rzepowo, na obiekcie mostowym w związku z przebudową sieci pod dnem rzeki Drawy oraz na trasie Rzepowo Piaseczno pod kątem zmiany źródła zasilania w wodę
m. Piaseczno, nieruchomości istniejących i planowanych
do sprzedaży działek budowlanych.
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych,
którym została firma „Eko-Projekt” Magdalena Budzisz

pieszych i rowerowych poprzez remont i uzupełnienia, zastosowania nowego materiału nawierzchni (bruk szary i żółty bądź
nawierzchnia typu „Ecostone”), wykonanie montażu nowej,
ujednoliconej formą i kolorem galanterii małej architektury, wykonanie i uzupełnienie oświetlenia projektowanych ciągów komunikacyjnych, zaaranżowanie w przestrzeni miejsc wypoczynku
i rekreacji w postaci drewnianych jednolitych kolorystycznie altan
i placów zabaw.
Program użytkowy inwestycji zakłada poprawę funkcji i estetyki przestrzeni.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

z Koszalina za kwotę 54.243,-zł. Termin wykonania projektu
do 30.11.2012r.
Marek Młynarczyk

BAKTERIE Z GRUPY COLI

Kierownik Referatu Inwestycji

( WYSTĘPOWANIE, ZAGROŻENIA, OCHRONA I ZWALCZANIE)

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MACHLINACH

W związku z pojawiającymi informacjami o skażeniu wody
pragnę poinformować mieszkańców naszej gminy, że na 15 stacji
i wodociągów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komu-

Podpisana została umowa z dniem 30.12.2011r.

nalnej jedyny taki przypadek miał miejsce na ujęciu Czarne Małe

z Urzędem Marszałkowskim woj. Zachodniopomorskiego

w grudniu ubiegłego roku. W ramach kontroli wewnętrznej

w zakresie dofinansowania zadania w formie dotacji w kwo-

w wodzie stwierdzono obecność bakterii z grupy E. coli. Podjęte

cie 327.773,- zł. Kwota dofinansowania obejmuje przebu-

zostały niezwłocznie działania związane z unieszkodliwieniem

dowę świetlicy w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz

i likwidacją bakterii, przez chlorowanie ujęcia i sieci oraz dostar-

wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Ma-

czanie na ten czas wody pitnej cysterną. Zdarzenie to skłoniło do

łe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno,

przybliżenia podstawowej wiedzy o wywołującym tak wiele emocji

Prosinko,

i niepokoju mikroorganizmie.

Psie

Głowy,

Rzepowo,

Siemczyno,

Sikory,

Escherichia coli to bakteria bardzo powszechnie występują-

Trzciniec.
przetargowa

ca w środowisku. Jest jedną z najlepiej poznanych bakterii. Inna

i wdrożone zostało postępowanie przetargowe. Na dzień

nazwa tej bakterii to "pałeczki jelitowe". Nazwa ta wynika z faktu,

składania ofert tj. 14.02.2012r. wpłynęło 11 ofert.

że bakterie z tego rodzaju należą do naturalnie występującej

Przygotowana

została

dokumentacja

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

w jelitach ludzi i zwierząt flory bakteryjnej. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie
pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy

NADBRZEŻE JEZIORA DRAWSKO
W dniu 24.01.2012r. projektant firmy „Atrium – Studio”
Pracowania Projektowa z Poznania, Pan architekt Jacek Nowakowski przedstawił na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego Infrastruktury, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki koncepcję zagospodarowania nadbrzeża
na odcinku od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży
miejskiej.
W dniu 02.02.2012r. Komisja Rozwoju na swoim
posiedzeniu wypracowała wnioski do opiniowanego dokumentu, które zostały przekazane zespołowi projektowemu
do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu budowlanego.
>>>>

B i K. Bakterie E. coli., które są nieszkodliwe w jelicie, ale mogą
powodować schorzenia innych układów.
Escherichia coli w dużych ilościach znajduje się w odchodach ludzkich i zwierzęcych, a w efekcie również w ściekach surowych i oczyszczonych oraz w wodach naturalnych i glebach, zanieczyszczonych odchodami pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego
bądź rolniczego. Przykładowo 1 g odchodów zawiera ok.
10.000.000-1.000.000.000 bakterii coli. Oznacza to m.in. tyle,
że 1 g kału może skazić bakterią coli ok. 10.000 m ³ wody!
Obecność bakterii grupy coli w wodociągowych systemach
rozprowadzających wodę może mieć miejsce w przypadku, gdy
w wodzie znajduje się wystarczająca ilość związków pokarmowych
dla bakterii

>>>>>
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lub gdy uzdatniona woda kontaktuje się z nieodpowiednimi

i deklaracja stałych miesięcznych wpłat na poczet zadłużenia

materiałami, przy temperaturze wody powyżej 13 C i braku

( wysokość rat uzgadniana jest w oparciu o finansowe możli-

wolnego chloru. Jeśli dojdzie do skażenia odchodami bądź

wości dłużnika)

ściekami ujęć wody to skażona woda może być źródłem zanie-

Systematyczna realizacja porozumienia pozwala uniknąć

czyszczenia żywności oraz powierzchni kontaktujących się

naliczania dalszych odsetek, aż do całkowitej spłaty długu.

z żywnością. Niekiedy źródłem zakażenia jest bezpośredni

Na dzień dzisiejszy funkcjonuje ok. 70 porozumień, których

kontakt

realizacja jest systematycznie monitorowana.

z chorym człowiekiem lub zwierzęciem. W określo-

nych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka,

Dłużnicy, którzy uporczywie uchylają się od wnoszenia

wywołując głównie schorzenia układu pokarmowego i moczo-

opłat czynszowych oraz spłaty zaległości otrzymują informacje

wego. Warunki te dotyczą przede wszystkim osób osłabionych,

o możliwych konsekwencjach takiego postępowania tj. wypo-

noworodków oraz osób słabszych. Po opuszczeniu wraz

wiedzenia umowy najmu oraz skierowania sprawy na drogę

z kałem układu pokarmowego E. coli może zagrozić zdrowiu

postępowania sądowego. Ostatnio wysłano 22 ostateczne

człowieka. Często jest przyczyną infekcji dróg moczowych,

przedsądowe wezwania do zapłaty.

zwłaszcza u dziewczynek i kobiet. Nawracające stany zapalne
powodują refluks moczowodowo-pęcherzowy (niewskazane

Wg stanu na dzień dzisiejszy wypowiedzenie umowy
zastosowano w 20 przypadkach.

cofanie moczu z cewki moczowej do nerek), w skrajnych

Systematycznie kierowane też są sprawy do Sądu Rejo-

przypadkach niewydolność nerek. Infekcji można uniknąć

nowego w Drawsku Pomorskim o wydanie nakazu zapłaty.

przestrzegając podstawowych zasad higieny.

Prawomocny nakaz zapłaty kierowany jest do egzekucji

Młode organizmy zwierzęce są szczególnie narażone na
zachorowania. Inwazyjne szczepy tej bakterii mają zdolność
wnikania do tkanek i wywoływania odczynów zapalnych, dlate-

komorniczej – dla dłużnika oznacza to dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucją komorniczą.
Aktualnie mamy ponad 20 prawomocnych nakazów

go są przyczyną zapaleń przewodu pokarmowego i posocznic.

zapłaty. Część jest skutecznie wyegzekwowana, w kilku

Czy jesteśmy absolutnie bezbronni wobec pałeczki okrężnicy?

przypadkach komornik prowadzi egzekucję, a część dłużników

Skądże! Wytrzymałość E. coli na czynniki środowiskowe jest

realizuję spłatę w ratach.

Bakteria E. coli ginie po 20 minutach

Informujemy również dłużników lokali komunalnych,

ogrzewania w temperaturze 60 C. Jest wrażliwa niemal na

że nie zaliczamy na poczet zadłużenia za lokal mieszkalny na-

wszystkie znane środki dezynfekcyjne oraz powszechnie stoso-

praw i remontów przeprowadzanych samowolnie przez najem-

wane antybiotyki z grupy penicylin i tetracyklin. Można z nią

ców np.: wymiana okien, drzwi itp., bez wcześniejszej zgody

wygrać myjąc dokładnie ręce, odkażając regularnie toaletę,

wynajmującego.

stosunkowo mała.

przestrzegając elementarnych zasad higieny podczas przygo-

Przypominamy również, że od października 2011r.
została utworzona komórka pod nazwą Biuro Zamiany Miesz-

towywania posiłków.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

kań. Komórka ta działa przy Zarządzie Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2 w Czaplinku, w godzinach
pracy Spółki tj.: od godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do

WINDYKACJA ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI
Spółka dwa razy w roku wysyła wszystkim dłużnikom
informację dotyczącą aktualnego stanu zadłużenia – wezwania
do zapłaty. Dodatkowo dłużnicy, o ile sami nie zgłoszą się
do Spółki, dostają zaproszenia na spotkanie, podczas których
dokonuje się uzgodnień dotyczących możliwości i sposobu
spłaty zadłużenia.
Dłużnicy otrzymują informację o możliwości:
- skorzystania z pomocy MGOPS,
– dodatków mieszkaniowych, zamiany mieszkania na mniejsze,
bądź tańsze w utrzymaniu spłaty zadłużenia w ratach
Warunkiem koniecznym do podpisania porozumienia na
spłatę zaległości w ratach jest systematyczne opłacanie czynszu
bieżącego
>>>>>

piątku. Biuro Zamiany Mieszkań ma za zadanie pomóc zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czaplinek w znalezieniu i
zamianie mieszkań w celu polepszenia warunków mieszkalnych, zamianie większego mieszkania na mniejsze, co może
ułatwić spłatę zadłużenia za najem lokalu mieszkalnego.
Zakres działań opisywanej komórki przedstawia Regulamin
Zamiany Mieszkań, który jest do wglądu dla zainteresowanych osób w siedzibie Spółki. Załącznikiem tego Regulaminu
jest Wniosek, który można uzyskać w siedzibie Spółki
i w Urzędzie Miejskim ( Ewelina Pernat) lub na stronie internetowej Spółki znm@znmczaplinek.pl.
Adam Tuchalski
Prezes Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o.
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Organizacyjne
PRZYJMOWANIE SPRAW,
K OL E JN O ŚĆ I C H Z AŁ AT W I A NIA L U B R OZ ST R Z YG AN IA

>>>>
(bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego e-Puap) oraz zawie-

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia rać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują
U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), udostępnianiu podlega wnoszenie podań według określonego wzoru.
m.in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw przez Burmistrza.

Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić
wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku

Kwestie przyjmowania podań, wniosków, skarg przez wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ
organy administracji, w tym także przez Burmistrza, wszczę- jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie
cia postępowania i jego przebiegu reguluje ustawa z dnia urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszą14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego cego adres elektroniczny.
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Organizację

Pod pojęciem "sposób załatwienia sprawy" należy

przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, składa- rozumieć tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzynych m.in. do Burmistrza reguluje również rozporządzenie gnięcie danej sprawy.
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organiza- Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego:
cji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy
5, poz. 46).

bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane spra-

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności wy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstakancelaryjnych w urzędzie oraz postępowanie w tym zakresie wione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania
z wszelką dokumentacją reguluje instrukcja kancelaryjna, lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane
stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniainstrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

jącego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a spra-

Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

wy szczególnie skomplikowanej -nie później niż w ciągu dwóch

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu
być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków

Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż okre-

komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę po- ślone w pkt. 3. Do terminów określonych w przepisach poprzedawczą organu administracji publicznej utworzoną na pod- dzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach
stawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia- prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy
Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie oso-

strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie

by, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest
innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskapowinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół po- zując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 kpa).
nadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie

Sprawa wniesiona do Burmistrza, w zależności od jej cha-

wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, rakteru (np. podanie o wszczęcie postępowania administracyjnepodanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią go, skarga, wniosek, żądanie informacji, podanie o wydanie
zaświadczenia), załatwiana jest w trybie określonym przepisami
upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego po- Kodeksu postępowania administracyjnego i może zakończyć się
poprzez:
winno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych
w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne
>>>>

1) wydanie decyzji administracyjnej,
2) wydanie postanowienia,
3) wydanie zaświadczenia,
4) udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek,

>>>>
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5) udzielenie pisemnej lub ustnej informacji,

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za

6) udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie posła

pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Skar-

lub senatora.
Interesant ma prawo odwołania się od decyzji wyda-

gę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli słu-

nej w pierwszej instancji. Organ administracji publicznej

żyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym

umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania

w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw

się.

Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Termin do wniesienia
W pouczeniu określa, do jakiej instancji można się

odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie.

skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14

Od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwo-

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie

łanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy,

przysługują w określonych wypadkach środki odwoławcze: skarga

jeżeli z odwołania wynika, że obywatel jest niezadowolony

kasacyjna lub zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

z wydanej decyzji. Ponieważ jednak przytoczenie istotnych

Na kolejnej stronie przedstawiamy Państwu osoby odpo-

argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie

wiedzialne w Urzędzie Miejskim za udzielanie informacji na temat

dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ wyższej instancji,

stanu

w niektórych, bardziej skomplikowanych sytuacjach warto

rozstrzygania.

przyjmowania spraw,

kolejności ich

załatwiania lub

Małgorzata Gozdek

skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub dorad-

Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

cy z organizacji społecznej zajmującej się pomocą obywatelom.

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to decyzji, gdy decyzji został

W dniu 10 lutego 2012 r. burmistrz Czaplinka Adam Kośmi-

nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Należy zwrócić uwagę na wyraźny zakaz wydawania

der spotkał się z sołtysami Gminy Czaplinek. Rozmawiano m.in. o:
- potrzebach w zakresie oświetlenia drogowego na terenach wiej-

przez instancję odwoławczą decyzji na niekorzyść strony

skich,

odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco naru-

- potrzebach w zakresie wykorzystania destruktu asfaltowego,

sza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Wniesienie

- zasadach korzystania z Gminnego Funduszu Rozwiązywania

odwołania nie powinno zatem pogorszyć sytuacji skarżące-

Problemów Alkoholowych,

go. Podstawa prawna: art. 139 k.p.a.

- zarządzaniu cmentarzami wiejskimi,

Nad działalnością administracji publicznej kontrolę
sprawują sądy administracyjne, które zgodnie z ustawą
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn.

- mieszkaniach komunalnych.
Sołtysi ustalili, że tegoroczne dożynki gminne odbędą się
w miejscowości Kluczewo.
W

spotkaniu

uczestniczyli

również:

Z-ca

burmistrza

zm.) orzekają między innymi w sprawach skarg na:

Zbigniew Dudor, Małgorzata Turczyk – p.o. kierownika MGOPS,

- decyzje administracyjne,

Adam Tuchalski – prezes ZNM, Marian, Jerzy Rutowicz – kierow-

- postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym,

nik ZGK, Brunon Bronk – przewodniczący Gminnej Komisji

na które służy zażalenie albo kończące postępowanie,

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
- postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym
i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
- bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

CZAT Z BURMISTRZEM

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Czaplinka na Czat

ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Oby-

z Burmistrzem Czaplinka Adamem Kośmidrem. Czat odbędzie się

watelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społecz-

w dniu 11 marca 2012 roku w godzinach 16.00 -18.00 na stronie

na w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach doty-

www.czaplinek.pl

czących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział
w postępowaniu administracyjnym.

>>>>

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy
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Referat Ogólnoorganizacyjny:
Biuro Obsługi Interesanta:
Karolina Dyśkowska
Justyna Wenelska

Pomoc administracyjna

czaplinek@czaplinek.pl boi@czaplinek.pl

94 372 62 01

Katarzyna Mazurek

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

biurorady@czaplinek.pl

94 372 62 39

Iwona Nurkiewicz

Pomoc administracyjna

rada@czaplinek.pl

94 372 62 33

Małgorzata Gozdek

Kierownik Referatu

organizacyjny@czaplinek.pl

94 372 62 39

Jadwiga Wojdan

Inspektor ds. kadr

zatrudnienie@czaplinek.pl

94 372 62 47

Marcelina Mastalisz

Podinspektor ds. organizacyjnych

sekretariat@czaplinek.pl

94 372 62 00

Zbigniew Krasoń

Starszy Informatyk

informatyk@czaplinek.pl

94 372 62 35

Referat Inwestycji i Budownictwa:

Marek Młynarczyk

Kierownik Referatu

kierownik.inwestycje@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 705
94 372 62 41

Maria Dolega

Inspektor ds. inwestycji

inwestycje@czaplinek.pl

94 372 62 40

Dariusz Sapiński

Inspektor ds. funduszy pomocowych

fundusze@czaplinek.pl

Zbigniew Witasek

Inspektor ds. drogownictwa

drogi@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 710
94 372 62 47

94 372 62 16

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Mieczysław Smyk

Kierownik Referatu

Kierownik.gkios@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 704
94 372 62 36

Ewelina Pernat

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

mieszkania@czaplinek.pl

94 372 62 36

Adam Czernikiewicz

Inspektor ds. gospodarki wodnej
i ochrony ppoż.

ppoz@wp.pl

tel. sł. 665 777 708
94 372 62 49

Monika Sapińska

Inspektor ds. ochrony środowiska

gkios@czaplinek.pl

94 372 62 11

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:

Zenon Giwojno

Kierownik Referatu

kierownik.ppign@czaplinek.pl

tel. sł. 508 284 367
94 372 62 54

Izabela Kolczyńska

Podinspektor ds. budownictwa
i planowania przestrzennego

planowanie@czaplinek.pl

94 372 62 09

Olga Sielatycka

Inspektor ds. finansowych

nieruchomosci@czaplinek.pl

94 372 62 14

Kamila Rodak - Szydłowska
Martyna Bołtun

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomoszydlowskak@czaplinek.pl
ściami
Młodszy referent ds. gospodarki nieruwarunkizabudowy@czaplinek.pl
chomościami

94 372 62 59
94 372 62 09

Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego:

Małgorzata FedorowiatNowacka
Anna Witkowska-Oleszyńska
Krzysztof Czubak

Kierownik Referatu
Inspektor ds. pozyskiwania środków
pomocowych
Podinspektor ds. kultury i sportu

programy@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 711
94 372 62 13

witkowska@czaplinek.pl

94 37 26 262

sport@czaplinek.pl

94 372 62 43

Referat Turystyki i Promocji:

Monika Doroba

p.o. Kierownika Referatu

turystyka@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 584
94 375 47 90

Magdalena Cogiel

Podinspektor ds. informacji turystycznej
i marketingu

promocja@czaplinek.pl

94 375 47 90

Manuela Nowak

Kierownik Referatu
Zastępca Skarbnika Gminy

z-caskarbnika@czaplinek.pl

94 372 62 50

Ewa Opałka

Inspektor ds. budżetu i finansów

place@czaplinek.pl

94 372 62 51

Dorota Podstawska

Podinspektor ds. budżetu i finansów

budzet@czaplinek.pl

94 37 26 253

Monika Poliwka

Kierownik Referatu

kierownik.podatki@czaplinek.pl

94 372 62 56

Teresa Bołdysz

Inspektor ds. księgowości podatkowej

podatki@czaplinek.pl

94 372 62 08

Grażyna Rosiak

Podinspektor ds. księgowości podatkowej podatki@czaplinek.pl

94 372 62 07

Aneta Wojciechowska

Młodszy referent ds. wymiaru podatków
lokalnych

94 372 62 55

Referat Budżetu i Finansów:

Referat Podatków:

podatki@czaplinek.pl
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Referat Spraw Obywatelskich:

Wiesława Odważna

Kierownik Referatu, pełnomocnik
ds. niejawnych

meldunki@czaplinek.pl

94 372 62 05

Agnieszka Kałamajska

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

firmy@czaplinek.pl

94 372 62 45

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

usc@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 715
94 372 62 38

Ryszard Leśniewicz

Komendant Straży Miejskiej

ksm@czaplinek.pl

Dariusz Narewski

Inspektor Straży Miejskiej

Zenon Garstka

Strażnik Straży Miejskiej

Leszek Kruk

Starszy specjalista Straży Miejskiej

94 375 12 23

Agata Guba

Starszy specjalista Straży Miejskiej

94 375 12 23

Lidia Danielewska

Podinspektor ds. organizacyjnych

strażmiejska@czaplinek.pl

94 375 12 23

Podinspektor zarządzania kryzysowego,
spraw obronnych i obrony cywilnej

kryzys@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 712
94 375 12 22

Barbara Dąbrowska - Łątkowska Inspektor ds. oświaty

oswiata@czaplinek.pl

94 372 62 12

Anna Żywicka-Rachwał

Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

rolnictwo@czaplinek.pl

94 372 62 57

Beata Biegajło

Podinspektor ds. kontroli zarządczej

kontrole@czaplinek.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

Bożena Bujnowska
Straż Miejska:

tel. sł. 665 777 709
94 375 12 20
tel. sł. 519 333 681
94 375 12 23
tel. sł. 665 777 714
94 375 12 23

Samodzielne stanowiska:
Adam Lutyński

Małgorzata Nowacka
Ireneusz Grzyb

94 372 62 71

Podinspektor – koordynator ds. prowaprofilaktyka@czaplinek.pl
dzenia dokumentacji GKPiRPA
Informatyk – konserwator, Administrator
abi@czaplinek.pl
Bezpieczeństwa Informatycznego

KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416
z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27
października 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji

tel. sł. 510 086 870
94 375 45 23
94 372 62 06

>>>>
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z
dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-

wojskowej w 2012r. (Dz. U. Nr 245 poz. 1463) informuje się,

czypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do

że kwalifikacja wojskowa na terenie kraju przeprowadzona

czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji woj-

zostanie w okresie od dnia 06 lutego do dnia 30 kwietnia

skowej.

2012r.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie

1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1993r., a także mężczyźni
urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1991-1992, które:

powiatu

drawskiego

zostanie

przeprowadzona

w

dniach:

od 2 kwietnia 2012 do 26 kwietnia 2012.
Osoby zamieszkałe na terenie gminy Czaplinek staną
do kwalifikacji wojskowej w okresie: od 2 do 4 kwietnia 2012.
Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w Drawsku

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czaso-

Pomorskim ul. Połczyńska 7 (Internat Zespołu Szkół Ponadgim-

wo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu

nazjalnych Nr 2 w Gogółczynie tel.606930115).

na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
Wiesława Odważna

zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
-

>>>>

Kierownik Referatu Obywatelskiego
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ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Czarnego Małego i Łysinina

Informujemy, że od 01 stycznia 2012 roku zmianie
uległy terminy składania wniosków o zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-

W dniu 7 lutego 2012 r. z inicjatywy mieszkańców Czarnego Małego w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie z mieszkań-

wanego do produkcji rolnej. Nowelizacja w tym zakresie

cami Czarnego Małego i Łysinina. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca

wprowadzona została na mocy ustawy z dnia 22 grudnia

Burmistrza Pan Zbigniew Dudor, Dyrektor Zakładu Gospodarki

2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją

Komunalnej Pan Marian Jerzy Rutowicz, radni Rady Miejskiej: Pani

ustawy budżetowej ( Dz. U. z 2011, Nr 291, poz. 1707).

Małgorzata Głowa i Pan Tomasz Marciniak oraz sołtysi Czarnego

Dotychczasowy zwrot podatku akcyzowego następo-

Małego Pan Krzysztof Klimczak i Łysinina Pan Rafał Nowacki.

wa w okresach półrocznych na podstawie składanych

Głównym tematem zebrania była sprawa jakości wody na

wniosków przez producentów rolnych od 1 do 31 marca

ujęciu w Czarnym Małym, z którego zaopatrywani są mieszkańcy

oraz od 1 do 30 września. Po zmianie przepisów w tym

obu miejscowości. Dyrektor ZGK udzielił szczegółowych wyjaśnień

zakresie producent rolny aby uzyskać zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
w

20 12r. zobowiązany jest do złożenia wniosku

w gminie w terminach:

w związku z sytuacją jaka miała miejsce na przełomie roku z uwagi na ujawnienie w wodzie bakterii coli oraz przekroczeniami
zawartości żelaza i manganu. Omówił procedury i sposób działania w takich sytuacjach oraz efekty i skuteczność dotychczasowych prac. Przedstawił aktualne wyniki badań wody. Zapoznał

od 1 lutego do ostatniego dnia lutego wraz z fakturami

zebranych z harmonogramem dalszych prac remontowych, które

VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produk-

pozwolą na doprowadzenie wody do właściwej, wymaganej jako-

cji rolnej w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycz-

ści w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.

nia 2012r. – pierwszy okres zwrotu podatku,

Mieszkańcy poruszyli również wiele innych problemów

od 1 do 31 sierpnia wraz z fakturami potwierdzającymi

m.in. stan nawierzchni dróg, remont świetlicy wiejskiej, itp. na

zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od

które odpowiedzi udzielili z-ca Burmistrza i Radni.

1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r. – drugi okres zwrotu
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

podatku.
Natomiast wypłata należnego zwrotu nastąpi przelewem na
rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach:
- od 1 do 30 kwietnia 2012r. – za pierwszy okres zwrotu,
- od 1 do 31 października 2012r. – za drugi okres zwrotu.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA MIESZKAŃCÓW

Limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Na styczniowej Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku został

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oblicza-

przyjęty do realizacji Gminny Program Promocji Zdrowia,

ny będzie na podstawie danych o powierzchni użytków

w ramach którego w roku 2012 będą realizowane następujące

rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu produ-

programy profilaktyczne:

centa rolnego, określonych w ewidencji gruntów i budyn-

1. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej

ków według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Dotych-

pomocy w ratowaniu życia wśród mieszkańców gminy.

czas limit ustalany był na podstawie powierzchni gruntów

W ramach programu „Upowszechnianie umiejętności udzielania

na dzień 1 kwietnia danego roku.

pierwszej pomocy w ratowaniu życia wśród mieszkańców gminy

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20

Czaplinek” zorganizowany zostanie cykl szkoleń, w których zakres

grudnia 2011r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowe-

przekazywanej wiedzy dopasowany zostanie w zależności od

go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-

rodzaju grupy szkolonej, specyfiki miejsca pracy i związanego

go do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012r., stawka zwro-

z nią ewentualnego zagrożenia. Zadanie zostanie zrealizowane

tu uległa zwiększeniu do kwoty 0,95zł na 1 litr oleju. Zatem

z grupą ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha

Ratunkowego w Szczecinie Filia w Drawsku Pomorskim.

użytków rolnych w 2012r. wyniesie 81,70zł.

2.

Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

Program

zdrowotny

„Zdrowie

Kobiet”-

wczesne

wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród mieszkanek gminy Czaplinek
>>>>
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Zdrowie
>>>

>>>>>

Zachorowania na nowotwory piersi stanowią 24% wszyst-

dzieci od 6-tego miesiąca życia do lat 5, osoby, które ukończyły

kich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet.

65 rok życia oraz osoby przewlekle chore bez względu na wiek.

Badania mammograficzne pozwalają na uwidocznienie

Te grupy są szczególnie narażone zarówno na zachorowanie, jak

nawet małych zmian rakowych zanim staną się one wyczu-

i powikłania, które po niewłaściwie leczonej grypie lub sprzężonej

walne przez lekarza lub sama kobietę. Badania kliniczne

z istniejącymi już chorobami, mogą doprowadzić do tragedii

dowodzą,

w każdym wieku.

że

kobiety,

które

regularnie

poddają

się

badaniom dużo rzadziej umierają z powodu raka piersi.
Mając na uwadze powyższe Gmina Czaplinek oferuje
mieszkankom gminy bezpłatne badanie mammograficzne.

W trosce o zdrowie seniorów zlecone zostaną bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Z badań skorzystać będzie mogła populacja kobiet objęta

6. Krzewienie idei krwiodawstwa. W ramach programu

Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka

„Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie Gminy Czaplinek”

Piersi finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

zorganizowane zostaną otwarte akcje poboru krwi, w celu zapew-

3. „Razem wygramy z rakiem prostaty” – program
profilaktyczny dla mężczyzn powyżej 45 roku życia.
Najczęstszym

nowotworem

urologicznym

u

mężczyzn

w Polsce jest rak gruczołu krokowego, a spośród wszystkich nowotworów zajmuje trzecie miejsce co do częstotliwości występowania. Rak prostaty dotyczy głownie mężczyzn po 60 roku życia, jednak coraz więcej zachorowań

nienia jej wszystkim potrzebującym oraz prowadzona zostanie
edukacja zdrowotna wśród mieszkańców gminy Czaplinek. Działania realizowane w ramach programu obejmować będą: organizowanie zbiorowego poboru krwi podczas imprez kulturalno- rekreacyjnych, propagowanie i popularyzowanie idei krwiodawstwa.
Zadanie to Gmina Czaplinek będzie realizować we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.
7. Program „Badanie wad postawy u dzieci uczęszczają-

notuje się wśród osób młodszych.
Gmina Czaplinek proponuje mężczyznom powyżej

cych do szkół podstawowych”. W 2008 roku we współpracy

45 roku życia. w ramach programu bezpłatne badania

ze specjalistami Politechniki Radomskiej zostały przeprowadzone

profilaktyczne przeciwko rakowi prostaty, na które składa

badania wad postawy u dzieci uczęszczających do szkół podstawo-

się: oznaczenie poziomu PSA w surowicy krwi.

wych na terenie Gminy Czaplinek. Wyniki badań wykazały, że bli-

4. „Jak aktywnie żyć z cukrzycą” – program edukacyjno-integracyjny. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą,
której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny.

sko 95% dzieci ma problemy z prawidłową postawą ciała. Badania
wad postawy zostaną przeprowadzone we wrześniu 2012 r.
i zostaną nimi objęte dzieci uczęszczające do gminnych szkół.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w 1998

8. Program „osteoporoza”. W celu umożliwienia mieszkańcom

roku było na świecie 140 mln diabetyków, zaś obecnie na

dostępu do badań diagnostycznych w zakresie wczesnego wykry-

tę chorobę choruje ponad 200 milionów ludzi na całym

wania osteoporozy Gmina umożliwi wykonanie takiego badania

świecie. Prawie 160 milionów choruje na cukrzycę typu 2.

podczas większych imprez promocyjnych. Badania takie odbywają

Wiąże się to z coraz powszechniejszą otyłością, która może

się w specjalistycznym ambulansie diagnostycznym i wykonywane

nawet w 80% przyczynić się do powstania i rozwoju choro-

są metodą sonorową.

by. W Polsce na cukrzycę cierpi ponad 2 miliony Polaków.
W ramach programu zostaną przeprowadzone badania poziomu cukru, cholesterolu oraz trójglicerydów we
krwi. Badania będą wykonywane przez członków Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków koło w Czaplinku, podczas
większych imprez plenerowych organizowanych w mieście,
takich jak „Dni Czaplinka”, „Dożynki” oraz podczas imprez
organizowanych przez sołectwa.

9. Program walki z nadwagą u dzieci w wieku szkolnym.
Podstawowego znaczenia nabiera wczesna profilaktyka oraz precyzyjna diagnostyka nadwagi i otyłości.

W tym celu planuje się

przeprowadzenie badań nadwagi i otyłości u uczniów klas IV-VI
gminnych szkół podstawowych oraz zorganizowanie prelekcji na
temat właściwego odżywiania się. Realizacja zadania zostanie
zlecona dietetykowi.
Koordynację programu prowadził będzie Referat Planowania

5. Program zdrowotny „Dbamy o zdrowie naszych

i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

seniorów” - program szczepień ochronnych przeciw
grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Światowa Organizacja Zdrowia określa, iż szczepieniu powinny się
poddać przede wszystkim osoby pracujące w miejscach
o zwiększonym kontakcie z ludźmi,

>>>>

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka,
Kierownik Referatu Planowania
i Rozwoju Gospodarczego
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Opieka Społeczna, Profilaktyka
DARY RZECZOWE OD CARITAS
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZAPLINEK
Miejsko-Gminny

Ośrodek

w Czaplinku kończy wydawanie

Pomocy

Społecznej

artykułów żywnościowych

pozyskanych przez CARITAS Parafialną w roku 2011.
Przypominam po raz kolejny, że właścicielem darów
jest CARITAS Parafialna z Czaplinka, a nie ośrodek pomocy
społecznej. Tylko dzięki staraniom Caritas Parafialnej z Czaplinka

i

pracownikom

ośrodka

pomocy

przywieźliśmy

128.856,80 kg darów w ubiegłym roku i zadajemy sobie
moc trudu, aby towar przywieźć, rozładować, przetrzymać
i rozdać wszystkim którzy się zgłoszą.
Caritas Parafialna z Czaplinka stara się o dary
i powinny być one rozdawane tylko i wyłącznie
mieszkańcom Parafii w Czaplinku!! Każda parafia
na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej powinna sama
dla swoich mieszkańców starać się o dary!
Parafia w Siemczynie od zeszłego roku zajęła się rozprowadzaniem darów i mieszkańcy okolicznych miejscowości
przyjeżdżają do Siemczyna a nie do Czaplinka.
Pracownicy ośrodka zajmują się rozładunkiem i rozdawaniem darów po to, aby jak największa liczba osób
mogła z tej formy pomocy skorzystać, bo to właśnie pracownicy znają najlepiej podopiecznych ośrodka. Zgodnie z wytycznymi Caritas dary mogą otrzymać osoby, które znalazły

>>>>
Asortyment w 2011 roku przedstawiał się następująco:
- Chleb chrupki
2.496,00
- Herbatniki
6.758,40
- Kasza gryczana
900,00
- Kasza jęczmienna z gulaszem
10.752,00
- Kasza jęczmienna z warzywami
5.068,80
- Kawa zbożowa instant
1.728,00
- Krupnik
6.000,00
- Makaron muszelki
2.240,00
- Makaron świderki
6.160,00
- Makaron z gulaszem
10.752,00
- Mąka
7.560,00
- Mleko
39.600,00
- Musli
4.032,00
- Płatki kukurydziane
7.280,00
- Ryż biały
4.800,00
- Zupa pomidorowa z ryżem
12.729,60
Razem
128.856,80 kg
wartość 252.027,47 zł
Zachęcam mieszkańców innych parafii na terenie Gminy
Czaplinek do większej aktywności społecznej, złożenia odpowiedniego wniosku w Koszalinie i rozprowadzania darów według
potrzeb na własnym terenie.
W imieniu własnym, pracowników ośrodka pomocy
i mieszkańców naszej Gminy pragnę złożyć na ręce Pani Alicji
Nałęcz i ks. Proboszcza Mirosława Kurkiewicza serdeczne podziękowania za ich starania i bardzo dobrą współpracę.
Małgorzata Turczyk

się w trudnej sytuacji życiowej.
Trudna sytuacja życiowa, zgodnie z zapisem zawar-

Zastępca Kierownika MGOPS

tym w art. 7 ustawy o pomocy społecznej to, w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności: ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej
lub ekologicznej.
Osoby i rodziny ubiegające się o dary powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria: kryterium dochodowe

oraz

kryterium dysfunkcji, o którym mowa w art. 7 pkt 2-15.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 715,50 zł netto i dla rodziny 526,50 na osobę
w rodzinie.

>>>>

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
w Drawsku Pomorskim została włączona w strukturę Ośrodka
Wspierania Dziecka i Rodziny, który przejął zadania Organizatora
Rodzinnej Pieczy zastępczej oraz Punktu Interwencji Kryzysowej.
Adres: ul. Połczyńska 9, 78- 500 Drawsko Pomorskie, tel. 094 341
06 41.
Z Punktu korzystać mogą osoby, które: doświadczyły
przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, straciły
bliską osobę, przeżywają poważną chorobę, rozpad małżeństwa,
zdradę, utratę pracy, mają myśli samobójcze lub próbowały
odebrać sobie życie, żyją w konflikcie z dziećmi, rodzicami, przełożonymi. Zadzwoń i umów się na spotkanie ze specjalistą: 94 341
06 41 w tym z: powiatowym koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologiem, pracownikiem socjalny, pedagogiem.
W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzony jest
również HOSTEL dla osób znajdujących się w kryzysie. Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi 3 miesiące.
Małgorzata Nowacka
Koordynator ds.. GKPiRPA
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Straż Miejska, Komunikaty
”SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE”
Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także
obowiązki. Mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń wynikających z nie sprzątania po swoich ulubieńcach. W odchodach
rozwijają się larwy pasożytów, które roznoszone są z deszczem
i wiatrem. Larwy dostają się do domów,
a następnie
do naszych organizmów, powodując przykre choroby. Na zielonych koszach ustawionych na terenie miasta pojawił się znaczek z sylwetką psa. Ma on przypominać właścicielom czworonogów o obowiązku sprzątania po zwierzętach oraz informować, że nieczystości po pupilach można wrzucać również
do zwykłych koszy, o ile nie stoją w bezpośrednim sąsiedztwie
placów zabaw, ławek parkowych czy wiat przystankowych.
Mimo, że w Polsce obowiązują przepisy nakazujące właścicielowi posprzątanie po swoim psie, trudno je wyegzekwować. Straż
Miejska w Czaplinku nie od dziś próbują nakłonić mieszkańców
Czaplinka do sprzątania po swoich pupilach. A należy przypomnieć, iż za nie sprzątnięcie po swoim psie grozi mandat
w wysokości do 500 złotych. Strażnicy też zwracają uwagę na
wolno biegające psy za co właściciel może zostać ukarany mandatem w wysokości 250 złotych. Sprawdzą też obowiązkowe
szczepienia. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, właściciel może zapłacić 500 złotych kary.
Pamiętajmy , że już niebawem przyjdzie wiosna, która
odsłoni na trawnikach psie odchody. Pamiątki po spacerach
z ulubieńcami są świadectwem tego, że sprzątanie po czworonogach nie leży w naszym zwyczaju. Nie narażaj dzieci na zarażenie. Sprzątnij po swoim psie!
Lidia Danielewska
Podinspektor ds. organizacyjnych

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
Informujemy, że 9 lutego 2011 r. rozpoczął się nabór kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Szczegółowe informacje oraz
dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydata znajdują się na
stronie głównej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, na stronie WWS www.wws.wzp.pl
w zakładce aktualności i w zakładce Organizacje pozarządowe/
Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Nabór kandydatów potrwa do 9 marca 2012 r. Wszelkich informacji dotyczących naboru do Zachodniopomorskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego udzielają pracownicy
Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych,
Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91/ 44 16 223.
żródło: http://www.wws.wzp.pl/

ZWIĘKSZONO PRAWNĄ OCHRONĘ
ZWIERZĄT
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują zmiany przyjęte przez
Sejm RP w znowelizowanej ustawie z dnia 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr
230, poz. 1373).
Celem znowelizowanej ustawy jest zwiększenie prawnej
ochrony zwierząt, a w szczególności zwierząt bezdomnych.
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt spowodowana była
koniecznością uregulowania kwestii praw zwierząt w obliczu
zmian zachodzących w mentalności społecznej. Wprowadzone
zmiany mają ulepszyć urzeczywistnianie zapisu ustawy, że
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Według ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. W/w
ustawa nakłada na rady gminy obowiązek określenia w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Projekt programu przygotowuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, projekt najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacją społecznym, którym statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów
łowieckich, działających na obszarze gminy.
W związku z nałożonym obowiązkiem Burmistrz Zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. powołał zespół roboczy
w celu opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Czaplinek w 2012 roku, który przygotował projekt programu
i przekazał go do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz kołom łowieckim do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnych opinii projekt zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej
w Czaplinku.
Mieczysław Smyk –Przewodniczący zespół ds. opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

KAMIENIE POLNE
Gmina Czaplinek zbiera oferty na zagospodarowanie
kamienni polnych zlokalizowanych na poboczu drogi o nawierzchni bitumicznej prowadzącej do Niwki. Kamienie przyszłemu
nabywcy zostaną przekazane nieodpłatnie. Termin składania
ofert do dnia 15.03.12012r. Pracownikiem upoważnionym
do kontaktów z oferentami jest insp. ds. drogownictwa
Zbigniew Witasek - tel. 94 37 26 247 lub 665 777 710.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa
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Nieruchomości, Kultura
>>>>

BURMISTRZ CZAPLINKA

Przetarg

s pr ze da ż

się

w

dniu

1

marca

2012

r.

o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku,

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
n a

odbędzie

ul. Rynek 6.

n ie r u c h om oś c i

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
- oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej

w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS

w Czaplinku przy ul. Jaśminowej 6, KW KO1D/00018366/9.

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

Cena wywoławcza 79.900,00 zł

wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego w Czaplinku najpóźniej
pod

w dniu 24 lutego 2012 r. W dniu przetargu należy okazać się dowo-

zabudowę mieszkalną jednorodzinną, usługi tury-

dem wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała

styki

przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku

I PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 28.06.2011 R.,

uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada

II PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 18.10.2011 R.

na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość od-

cena nieruchomości została obniżona o 40%

wołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie

z

mpzp

teren

przeznaczony

jest

********************************

INFORMACJE TEL. 94 3726254 nieruchomosci@czaplinek.pl

- oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW
KO1D/00031455/7 i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisa-

KĄCIK PRASOWY W BIBLIOTECE

na do KW KO1D/00005596/6, położonej w Czaplinku w obrębie
ewidencyjnym 03. Łączna powierzchnia 0,1225 ha.
Cena wywoławcza 27.500,00 zł
Zgodnie z mpzp jest to teren przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe.
I PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 28.06.2011 R.,
II PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 18.10.2011 R.
cena nieruchomości została obniżona o 40%
**************************************
- Oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha położonej
przy ul. Jeziornej 46a w Czaplinku KW KO1D/00019127/9.
Cena wywoławcza: 176.500,00 zł
Zgodnie z mpzp jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usług

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do korzystania z „kącika prasowego” znajdującego się w bibliotece. Do Państwa dyspozycji mamy: „Głos Koszaliński”, „Angorę”,
„Przyjaciółkę”, „Naj”, czasopisma lokalne: „Grajdoł”, „Kurier Czaplinecki”, Biuletyn informacyjny oraz dla najmłodszych czytelników
„Świerszczyk”. W ramach „kącika prasowego” proponujemy również korzystanie z działu regionalnego, w którym można znaleźć
ciekawe informacje dotyczące Czaplinka oraz jego okolic.
Z kącika można korzystać w godzinach pracy biblioteki tj.
poniedziałek 7:00 – 15:00, wtorek – piątek 10:00 – 18:00 oraz
sobota 9:00-13:00. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej
oferty.
Eugenia Szastko –Dyrektor Biblioteki

turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy)
I PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 25.08.2011 R., II PRZETARG

KONKURS O NAGRODĘ „PRO ARTE”

ODBYŁ SIĘ W DNIU 15.11.2011 R.
cena nieruchomości została obniżono o 20%

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek

wniosków w konkursie o Nagrodę Marszałka „Pro Arte”

VAT w wysokości 23%

**********************************************

za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

- Oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha zabudowanej

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dzie-

budynkiem magazynowo-gospodarczym o powierzchni 308,00

dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo, KW KO1D/-

w województwie zachodniopomorskim.
Do Nagrody Marszałka Burmistrz Czaplinka rekomendował

00018759/1. Cena wywoławcza: 36.140,00 zł
Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie nie obowiązuje

dwie kandydatury : panią Alinę Karolewicz- znawczynię zagad-

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

nień regionalnych Pojezierza Drawskiego oraz niestrudzoną pro-

I PRZETARG ODBYŁ SIĘ 25.08.2011 R., II PRZETARG ODBYŁ

pagatorkę śpiewu tradycyjnego i kultury dawnej polskiej wsi oraz

SIĘ 15.11.2011 R.

panią Krystynę Wenelską – miłośniczkę kultury ludowej, upra-

Cena nieruchomości została obniżona o 50%
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.
535 z późn. zm.)

>>>

wiającą od blisko 10 lat ceramikę artystyczną i garncarstwo,
inicjatorkę i współzałożycielkę Stowarzyszenia Miłośników Żelisławia.
Małgorzata Fedorowiat- Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
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Rada Miejska, Komunikaty
INFORMACJA Z XIV SESJI RADY
MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
W dniu 26 stycznia 2012 roku odbyła się XIV Sesja

>>>>
właściwego dostępu do organów wymiaru sprawiedliwości, a mianowicie rozpatrzenia możliwości utworzenia na bazie Sądów Rejonowych w Drawsku Pomorskim i Łobzie, jednego sądu rejonowego obejmującego swą właściwością obszar powiatów Drawskiego

Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Bogdan

i Łobeskiego.

Kalina – Przewodniczący Rady Miejskiej. Zasadniczym

- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”, która podjęta

punktem obrad Sesji było podjęcie uchwał w sprawie:

została na wniosek komisji Oświaty, Kultury i Sportu dla wielolet-

- zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2012 rok, gdzie

niego mieszkańca gminy Czaplinek i aktywnego działacza Związku

m.in. wprowadzono po stronie dochodów otrzymaną refun-

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycz-

dację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania

nych, Pana Czesława Makarewicza.

związanego z budową sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie – Czarne Wielkie

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku Radni przyjęli
również:

kolonia oraz dotację z Fundacji Wspomagania wsi w ramach

- Plan pracy Rady Miejskiej w Czaplinku na 2012 rok,

programu „Pożyteczne Ferie 12” dla sołectwa Machliny oraz

- Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku na 2012 rok.

sołectwa Broczyno. Ponadto zaplanowano środki na zapłatę
za wykonaną w ostatnim czasie platformę w ZOZ Czaplinek,

Katarzyna Mazurek

- przyjęcia Programu Promocji Zdrowia na 2012 rok,

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

w którym zaplanowano dziewięć zadań mających na celu
propagowanie zapobiegania chorobom oraz profilaktyki zachorowań,

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA OPP?
Krok 1-

- zmiany uchwały Nr XL/339/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Czaplinek, w której ze
względu na przeprowadzone prace geodezyjne wystąpiła
- zmiany uchwały Nr XXXVII/322/09 w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność gminy Czaplinek,
w której wykreślono pozycję dot. budynku byłej poczty
w Broczynie. Ze względu na to, że nie udało się sprzedać
budynku Burmistrz postanowił przekazać pod wynajem dla
Nieruchomościami

Miejskimi

Spółka

organizacjom 1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom.
Krok 2 - Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP),

konieczność zmiany powierzchni jednej z działek,

Zarządu

Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku

z

o.o.

w Czaplinku celem utworzenia tam mieszkania.

której chcesz przekazać 1%
Wykaz organizacji pożytku publicznego którym podatnicy
mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2011 r. dostępny jest na
stronach Departamentu Pożytku Publicznego - www.pozytek.gov.pl
Krok 3 - Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Krok 4 - Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

- wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej

gminy Czaplinek na cztery lata oraz zwolnienia z obowiązku

organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego,

wydzierżawienia w drodze przetargu, gdzie przeznacza się
działki do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy.
-

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego
w obrębie ewidencyjnym Piaseczno.
Ponadto na Sesji RM do porządku obrad wprowadzono trzy dodatkowe uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Czaplinek na lata 2012 – 2024, która jest konsekwencją wcześniejszej uchwały dot. zmian w budżecie
Gminy Czaplinek.
- zapewnienia mieszkańcom gminy Czaplinek właściwego
dostępu do organów wymiaru sprawiedliwości – jest to
uchwała intencyjna skierowana do Ministra Sprawiedliwości
w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Czaplinek >>>

w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Organizacje z Gminy Czaplinek:
- Kiwanis International Klub Czaplinek- Nr KRS: 0000207446,
- Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Nr
KRS: 0000278582 z dopiskiem Komenda Hufca Czaplinek,
- Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Numer
KRS: 0000061527 z dopiskiem P05 – dotyczy Czaplinka lub z dopiskiem S09 dotyczy Trzcińca,
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP- Nr KRS 0000116212
z dopiskiem OSP Czaplinek,
- Salezjańska Organizacji Sportowa – SALOS RP Nr KRS 000021665
z dopiskiem dla Czaplinka.
Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji

biuletyn informacyjny

14

Gospodarka Komunalna
DOPŁATY DO TERMOMODERNIZACJI
Zbliżają się terminy corocznych walnych zebrań
Wspólnot Mieszkaniowych w naszej gminie, które powinny
się odbyć w terminie do 31.03 b.r. Chciałbym Państwu
zwrócić uwagę na jeden z kluczowych aspektów, które zapewne będą podnoszone w trakcie tych spotkań, mianowicie koszty ogrzewania. Nadmierne straty ciepła i niesprawne instalacje grzewcze nie sprzyjają portfelom lokatorów.
Istnieje wiele przyczyn wysokiego zużycia energii na ogrzewanie. Przede wszystkim należy wśród nich wymienić:
- niską izolacyjność cieplną ścian, dachów, okien i drzwi;
- nieodpowiedni kształt bryły budynku i jego usytuowanie;
- niską sprawność źródeł ciepła;
- wysokie straty w sieciach przesyłowych i instalacjach
wewnętrznych;
- niską motywację do oszczędzania energii (chodzi tu
o brak liczników i urządzeń regulacyjnych).
Najszybszym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem na poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych jest oczywiście oszczędność energii.
Przeciętne roczne zużycie energii w polskich budynkach
mieszkalnych na przestrzeni ostatnich lat już nie ulega tak
szybkiemu zmniejszeniu, jak to było bezpośrednio po transformacji ustrojowej.
Najwięcej energii w budynkach mieszkalnych zużywa
się na ogrzewanie - jest to ponad 75 proc. całości zużytej
energii. Skutecznym sposobem na poprawę jakości powietrza oraz na zmniejszenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych jest termomodernizacja budynków.
Termomodernizacja

to

przeprowadzenie

zmian,

>>>>
Oprócz jednostek samorządu terytorialnego, czy wspólnot mieszkaniowych, o premię termomodernizacyjną mogą także ubiegać się
osoby fizyczne - właściciele domów jednorodzinnych.
Przeznaczenie premii mieści się w określeniu „przedsięwzięcie
modernizacyjne", które obejmuje działania takie, jak:
- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków;
- ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach;
- całkowite lub częściowe zastąpienie tradycyjnych źródeł energii
źródłami odnawialnymi;
- zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;
- zmniejszenie strat energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych
i zasilających je źródłach ciepła.
Premia termomodernizacyjna udzielana jest w wysokości 20
proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale jednocześnie nie może
przekroczyć 16 proc. kosztów całej inwestycji związanej
z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.
O przyznanie takiej premii można ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek składa się za pośrednictwem banku udzielającego kredytu na inwestycję.
Warto pamiętać, iż wysokość premii termomodernizacyjnej
nie może wynieść więcej niż 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu.
Ubiegający się o kredyt na termomodernizację powinien sporządzić
audyt energetyczny określający oszczędności wynikające z zastosowanej termomodernizacji oraz musi posiać co najmniej 20 procent
wkładu własnego kosztów inwestycji.
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza

POZYTYWNE SKUTKI PODJĘCIA DZIAŁAŃ

mających na celu ograniczenie uciekania ciepła z budynku.

TERMOMODERNIZACYJNYCH

Osiągane jest to dzięki dodatkowemu ociepleniu nierucho-

- Radykalne polepszenie warunków i komfortu zamieszkania

mości oraz usprawnieniu instalacji ogrzewania i ciepłej

(mikroklimat, estetyka budynku),
- Przeciętnie ponad 50% mniejsze koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,
- przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego, również tego
najbliższego - ograniczenie niskiej emisji!
- Zdecydowanej poprawie ulegną warunki cieplno wilgotnościowe
wielu mieszkań, zwłaszcza narożnych, położonych na ostatnich kondygnacjach i parterach
- Zmniejszenie ilości ciepła zużywanego do ogrzania mieszkania to
w konsekwencji mniejsze koszty opłat za ogrzewanie mieszkania.
- Po ociepleniu i wykonaniu nowej kolorystyki budynków znacznie
poprawi się komfort zamieszkania, a rynkowa wartość mieszkań
zwiększy się na pewno więcej niż koszty termomodernizacji.
Pamiętajmy, że ograniczenie niskiej emisji ma służyć zdrowiu
- naszemu i naszych bliskich! Nie trujmy się nawzajem, postawmy
na bezpieczne, zdrowe i stabilne cenowo pozyskiwanie ciepła
w naszych domach!

wody. Oprócz docieplenia ścian i stropów należy także wymienić drzwi i okna oraz usprawnić system wentylacji, aby
uniknąć często pojawiającego się problemu nadmiernej
wilgoci, prowadzącej do pojawiania się grzybów i pleśni.
Stosując rozwiązania termomodernizacyjne można
ograniczyć koszty ogrzewania budynku. Takie rozwiązania
mogą okazać się dla niektórych inwestorów zbyt kosztowne, dlatego utworzono Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przeznacza środki na tzw. premię termomodernizacyjną.
Premia ta przeznaczona jest dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i budynków użyteczności
publicznej (w przypadku tych drugich budynków ważne
jest, aby stanowiły własność jednostek samorządowych
i służyły do wykonywania zadań publicznych).

>>>
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Kultura, Komunikaty
REGULAMIN II BIEGU ULICZNEGO
im. chor. Kazimierza Masiowskiego

- indywidualnie za miejsca I - III dla chłopców i dziewcząt

Z OKAZJI OBCHODÓW 67. ROCZNICY POWROTU POLSKOŚCI

przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplom oraz pamiątkowy

NA POMORZE DLA KLAS 4 - 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

medal.
VII. Ustalenia końcowe:

ORAZ 1 - 3 GIMNAZJUM 03 MARCA 2012r.

- o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

I. Cele:
-

>>>>
VI. Nagrody:

uczczenie

obchodów

67.Roczniny

Powrotu

Polskości

na Pomorze,
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
- propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

imprezy,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione
lub zawieruszone rzeczy zawodników,
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

- promocja olimpijskich wartości wśród dzieci i młodzieży,
- promocja i przedstawienie walorów rekreacyjnych miasta
Czaplinek,
- wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek szkół

KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW
W związku z zaplanowanymi uroczystościami w dniu

w biegu ulicznym

3 marca br., prosimy kierowców o nie parkowanie aut w godzi-

II. Organizator:

nach porannych w okolicach rynku miejskiego.

- Gmina Czaplinek,

Janina Gąszcz

- Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,

Dyrektor CzOKSiR

- OSP Czaplinek.
III. Uczestnicy
- dzieci z 4 - 6 szkół podstawowych oraz 1 - 3 szkół gimnazjalnych. W zawodach mogą wziąć udział zarówno chłopcy
jak i dziewczęta, które muszą posiadać aktualne badania
lekarskie
IV. Zgłoszenia:
- termin zgłoszeń upływa w dniu 01.03 20012r.
o godz. 15:00
- zgłoszenia przyjmowane będą od oficjalnego pojawienia się
informacji

o

imprezie

na

stronie

internetowej

www.wrota.czaplinek.pl oraz www.czoksir.czaplinek.pl
- - zgłoszenia przyjmowane są w biurze Hali Widowiskowo –
Sportowej lub pod telefonem 665 777 702, 502 182 355,
94 372 06 07,
weryfikacja startujących w dniu zawodów 3 marca
2012r. od godz.9:30 na

stadionie LECHA w Czaplinku

ul. Parkowa
V. Termin i Miejsce:
- bieg odbędzie się 3 marca 2012r.(start: Stadion Miejski
ul. Parkowa, biegną ulicami: Parkowa, Drahimska, Długa,
skręcając w Jagiellońską, następnie w ul. Sikorskiego; meta:
Rynek

–

na

wysokości

sklepu

Państwa

Jurkiewicz

(warzywniak)
- bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta Czaplinek
(podłoże betonowe)
- początek biegu godzina: ok. 10:00

>>>>

TARGI PRACY I EDUKACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, który
działa w imieniu Starosty Drawskiego, Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, które działa w imieniu
Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz Zachodniopomorska
Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zapraszają do wzięcia
udziału w III Edycji Targów Pracy i Edukacji „Już dziś zaczynam odnosić sukces i realizować własne cele i marzenia”, które
odbędą się dnia 14 marca 2012r. na Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim,
ul. Dworcowa 2a, w godzinach 9:00-14:00.
Targi Pracy i Edukacji to przede wszystkim miejsce,
w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy, uczniowie,
władze mogą zapoznać się z sytuacją, możliwościami oraz
potrzebami rynku pracy.
Warunkiem uczestnictwa w Targach jest zgłoszenie
Wystawcy na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Prawidłowo
wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesłać bądź
złożyć do dnia 07 marca 2012 roku do godziny 15:00 Organizatorowi na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pomorskie, fax: (94)
36 327 34 bądź na adres e- mail: szdr@praca.gov.pl,
a.kuropatnicka@pupdrawsko.pl. Dodatkowe informacje: (94) 36
36 723, + 48 (94) 36 36 730.
Agnieszka Kuropatnicka
PUP Drawsko Pomorskie
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Kultura

„BIULETYN INFORMACYJNY”

-

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.

