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POKAŻ WRESZCIE CO MASZ W MIEŚCIE
Szanowni Mieszkańcy! Pragniemy zaprosić Państwa
do udziału w konkursie pn. „POKAŻ WRESZCIE CO MASZ
W MIEŚCIE” organizowanym przez globalny portal społecznościowy Placeknow.com.
Celem

konkursu

jest

promocja

polskich

miast

w globalnej skali. Pokażmy najatrakcyjniejsze zakątki naszego miasta! Konkurs rozpoczął się 3 kwietnia i potrwa do 31
maja 2012 r.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do dzielenia się
swoimi zdjęciami na portalu Placeknow.com. Aby bezpośrednio włączyć się w ogólnopolską rywalizację wystarczy założyć
personalny profil na portalu Placeknow.com i zamieszczać
zdjęcia na profilu Czaplinka wybierając kategorię, do której
chcecie Państwo dodać zdjęcie.
Udowodnijmy wszystkim, że to Czaplinek jest najatrakcyjniejszy, a Państwo najaktywniejsi na portalu. Dla dziesięciu
uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów w Rankingu
przewidziane są nagrody.
Zwycięskie miasto zostanie nagrodzone możliwością nagrania filmu promocyjnego emitowanym przez kanał Travel
Channel, wirtualnym spacerem po mieście składającym się
ze 100 panoram oraz artykułem wraz ze zdjęciami w ogólnopolskim miesięczniku "Poznaj Świat". Będzie to idealne narzędzie promocyjne!
Więcej informacji o konkursie oraz atrakcyjnych
nagrodach dla zwycięskiego miasta, jak i osób fizycznych
można znaleźć na stronach: www.placeknow.com/konkursmiast www.placeknow.com.
Magdalena Cogiel
Podinspektor ds. Informacji turystycznej i marketingu

CZAPLINEK - „GMINA NA PIĄTKĘ”
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz
Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie realizowało w roku
2011 projekt badawczy pod nazwą „Zmiany na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski”. W ramach tego właśnie
projektu badaniem objęta została także gmina Czaplinek.

>>>>
Przedmiotem prac badawczych była przede wszystkim
jakość obsługi potencjalnych przedsiębiorców, na którą składał
się: audyt stron internetowych badanych jednostek oraz tzw.
audyt elektroniczny.
Podczas badań wykorzystano metodę tajemniczego
klienta (mystery client), przy czym po raz pierwszy zasadnicze
badanie (field work) rozszerzone zostało o audyt stron internetowych, a zatem przeprowadzone było w trzech fazach (audyt
stron internetowych, obsługi elektronicznej oraz osobisty). Należy podkreślić, iż intencją autorów projektu było przede wszystkim wskazanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta.
Z uwagi na szczególnie wysoką jakość obsługi potencjalnych przedsiębiorców, nasza gmina znalazła się na 1 miejscu w najwyżej ocenionej klasie „A”. Trafiły do niej gminy, które
osiągnęły najlepsze rezultaty (powyżej 4,7) w skali całego
badania. Zaowocowało to przyznaniem dla Czaplinka tytułu oraz
dyplomu „Gmina na Piątkę”. W łącznej punktacji brano pod
uwagę m.in. ocenę witryn internetowych, gdzie oceniane były
takie elementy jak: czy strona posiada mapę serwisu? czy
istnieje anglojęzyczna wersja strony internetowej? czy dane
kontaktowe (stopka) jest usytuowana w miejscu łatwym
do odnalezienia? czy istnieje opcja wyszukiwania informacji
na stronie? czy w ciągu ostatnich 7 dni dodano nową wiadomość do działu aktualności? czy gmina ma swój profil na jakimkolwiek portalu społecznościowym? czy istnieje galeria zdjęć na
stronie? czy na stronie znajduje się informacja o wolnych terenach inwestycyjnych? Poza tym ocenie podlegały również odpowiedzi na maile w języku polskim oraz w języku angielskim.
W „Raporcie z badań” na str. 20 czytamy: „Na wyróżnienie zasługuje tutaj Urząd Miejski w Czaplinku, który
przysłał wiadomość najszybciej. Co więcej stała ona na
bardzo wysokim poziomie,
zarówno merytorycznym jak
i językowym.”
Łącznie w najwyższej
kategorii „A” zostały wyróżnione
64 gminy. W całym badaniu
brało udział 440 gmin z terenu
całej Polski.
Zbigniew Dudor
Z-ca Burmistrza Czaplinka

>>>>
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Inwestycje, Gospodarka Komunalna
SAMOCHODY SPECJALISTYCZNE

PRZEBUDOWA DROGI

W ramach realizowanego projektu „Poprawa standardu
świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Czaplinek” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, w dniu 15.03.2012r., zgodnie z terminem umownym, dokonano odbioru samochodu
specjalistycznego do wywozu odpadów stałych, dostarczonego przez wykonawcę - Wytwórnię Urządzeń Komunalnych
WUKO Handel Sp. z o.o. z Łodzi. Jest to samochód fabrycznie nowy typu SM-200/15Ż na podwoziu dwuosiowym marki
Renault Premium o DCM 18 ton. Śmieciarka jest nowoczesnym samochodem, przeznaczonym do zbierania odpadów
z pojemników znormalizowanych, od 80 do 1100 dm3.
Pojemność skrzyni ładunkowej – 15m3. W dniu dostawy
Wykonawca dokonał również przeszkolenia operatorów.
Koszt samochodu to kwota 536.034,- zł. brutto.
Jednocześnie, w ramach realizacji tego projektu Gmina
Czaplinek w dniu 09.03.br. ogłosiła przetarg nieograniczony
na dostawę pojazdu specjalistycznego –bramowca,
do przewozu kontenerów.
Termin zbierania ofert wyznaczono pierwotnie
na dzień 23.03.2012r. Z uwagi na znaczną ilość zadanych
przez wykonawców zapytań w ramach ogłoszonego postępowania na dostawę pojazdu specjalistycznego – bramowca
oraz konieczność uzyskania zgody na ewentualne zmiany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Instytucji
Zarządzającej Projektem RPO WZ, Gmina wydłużyła termin
składania ofert do dnia 27.04.br.
Termin dostawy samochodu ustalono w ciągu
12 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

UTWORZENIE CENTRUM RATOWNICTWA
GMINNEGO
W dniu 07.12.2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę samochodu pożarniczego z podnośnikiem
hydraulicznym koszowym z wyposażeniem specjalistycznym. Termin zbierania ofert upływa w dniu 16.05.br.,
a planowany termin dostawy samochodu do 31.10.2012r.
Zamówienie

to

stanowi

element

projektu

pn.

„Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” współfinan-

NA UL. DRAHIMSKIEJ I UL. DŁUGIEJ
W dniu 30.03.2012r. podpisano umowę z wykonawcą zadania
- firmą „Pol- Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z Drawska Pom.
za kwotę 1.759.955,56 zł. Termin wykonania robót – 30.10.2012r.
W dniu 12.04.2012r. strony dokonały przekazania placu budowy
z udziałem właścicieli infrastruktury technicznej.
Przygotowany został przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji
zadania. Wprowadza on na czas wykonywania prac jeden kierunek
jazdy na ulicy Długiej w stronę Wałcza, na odcinku od ul. Młyńskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca.
W trakcie uzgodnienia znajduje się też projekt stałej organizacji
ruchu, który zostanie wprowadzony po zakończeniu zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego
pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
UWAGA: W związku z rozpoczęciem robót związanych
z przebudową ulicy Długiej i Drahimskiej w Czaplinku prosimy
wszystkich użytkowników drogi o ograniczenie bądź rezygnację,
w miarę możliwości, poruszania się tymi drogami. Zmniejszenie
ruchu kołowego i pieszego usprawni prowadzenie robót oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i wykonawcy
prowadzonych prac.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

WIOSENNE PORZĄDKOWANIE DŁUGÓW
Po okresie zimowym, kiedy prowadzono działania informacyjne i windykację polegającą na prowadzeniu postępowań sądowych
czy komorniczych, a także wpisywaniem największych dłużników
do Krajowego Rejestru Długów, Zakład Gospodarki Komunalnej
rozpocznie w końcu kwietnia odcinanie dostawy wody.
W każdym przypadku gdzie działania windykacyjne, procedury
i przewidziane prawem środki nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, będzie zastosowany najdrastyczniejszy środek -odcinanie wody.
Do dłużników, którzy posiadają największe zaległości,
zalegają najdłużej z opłatami i mimo wielu wezwań, dotychczas nie
dokonali żadnej wpłaty zostały już wysłane ostateczne zawiadomienia o zamiarze odcięcia dostawy wody na 20 dni przed planowanym
terminem - zgodnie z trybem przewidzianym w Art.8 Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków.
Dostawa wody do budynków czy lokali mieszkalnych zostanie
wstrzymana przez fizyczne odcięcie instalacji, demontaż wodomierza i zaplombowanie.
Tylko pełna spłata długu z należnymi odsetkami stanowić
będzie podstawę do ponownego zawarcia umowy i wznowienia
dostawy wody lub odstąpienia od odcięcia.

sowanego przez Unię Europejską.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Gospodarka Komunalna
UDANY POCZĄTEK KAMPANII EDUKACYJNEJ

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BLOKU

Podczas tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej na specjalnie przygotowa-

PRZY UL. MICKIEWICZA 3
W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszkańców

nym stoisku informowali mieszkańców, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady. Na kolorowych kartach umieszczonych
na dużej tablicy zaprezentowano zasady selektywnej zbiórki

miasta docierającymi do Burmistrza w sprawie nowo wybudo-

odpadów.
Mimo dość kapryśnej pogody bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zamiany przyniesionych surowców wtórnych.
Każdy, kto dostarczył 20 szt. opakowań szklanych lub

cami. W spotkaniu w dn. 28.03. br. uczestniczyli: Z-ca Burmi-

plastikowych, a także 20 puszek aluminiowych, zużyty sprzęt
RTV i AGD oraz baterie, otrzymywał sadzonki hiacyntów,
bratków i żonkili, a także inne gadżety ekologiczne. W taki oto
sposób zebrano w niespełna trzy godziny ponad 4m³ różnych
surowców wtórnych.
Ponadto przeprowadzony został test ekologiczny dla
dzieci ze szczególnym naciskiem na problematykę selekcji
odpadów. Wszyscy uczestnicy, wśród których na specjalne wyróżnienie zasługują: Marysia Spirin, Oliwia Rechtziegiel, Julia Rodziewicz i Filip Kochański, otrzymali nagrody związane z prowadzoną kampanią edukacyjną. W najbliższym czasie
planujemy przeprowadzenie kolejnych działań promujących
zasady selektywnej zbiórki odpadów.
Oto krótkie przypomnienie – JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI
Pojemnik zielony do gromadzenia surowców wtórnych,
do którego wrzucamy w szczególności takie odpady jak; gazety,
czasopisma, książki, papier szkolny, tektura falista, pudełka
po proszkach do prania, plastikowe zakrętki i korki, puszki
aluminiowe i metalowe puste i czyste opakowania szklane,
Na większości opakowań znajdują się charakterystyczne
EKO-ZNAKI, świadczące o ich przydatności do ponownego
wykorzystania; np. Zielony Punkt.
Do pojemnika zielonego nie wrzucamy zwłaszcza: sprzętu
AGD i RTV, baterii akumulatorów, opakowań po lekarstwach,
zabawek, opakowań po środkach ochrony roślin i środkach
chemicznych, szyb okiennych, ceramiki, glazury, wyrobów ze
skóry terakoty, odzieży, odpadów poremontowych (gruzu).
Pojemnik szary do gromadzenia reszty śmieciowej, do którego wrzucamy w szczególności odpady takie jak; resztki mięsa,
brudny papier, pieluchy, produkty wykonane z PCV, gumę,
styropian, ceramikę, szyby.
Do pojemnika szarego nie wrzucamy; odpadów ogrodowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek,
Siatkowe pojemniki koloru żółtego przeznaczone są wyłącznie do gromadzenia plastikowych butelek po napojach
i środkach czystości – PET.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

wanego

budynku

mieszkalnego

przy

ul.

Mickiewicza
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w Czaplinku, zostało zorganizowane zebranie z jego mieszkaństrza Zbigniew Dudor, Prezes Zarządu Nieruchomościami
Miejskimi Sp. z o.o. w Czaplinku Adam Tuchalski - zarządca
nieruchomości, Administrator zasobów komunalnych Czesława
Narewska oraz 33 przedstawicieli rodzin, z 36 zamieszkałych
w budynku. Tematem spotkania było:
- przedstawienie sytuacji finansowej nieruchomości w zakresie
opłat czynszowych i opłat za dostarczone do lokali mieszkalnych media,
- utrzymanie porządku i czystości w budynku i na jego terenie,
przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania,
- przekazanie uwag ze strony Rady Osiedlowej w sprawach
porządkowych i organizacyjnych wzajemnego funkcjonowania
w społeczności osiedlowej.
Prezes ZNM przedstawił zebranym sytuację finansową
nieruchomości,

ze

szczególnym

zaznaczeniem

dłużników

za czynsz i media dostarczane do lokali mieszkalnych. Rozliczenie finansowe na koniec 2011r. wskazywało znaczne zadłużenie, ponieważ były duże niedobory w opłatach za media. Pomimo upomnień, zadłużenie mieszkańców budynku według stanu
na dzień 21.03.2012 r. kształtowało się w następujący sposób:
za czynsz - ponad 7.000zł, za media - ponad 4.000zł. Prezes
omówił, jak negatywne skutki dla mieszkańców i budynku,
stwarza istniejąca sytuacja finansowa.
Dlatego też, w stosunku do dłużników będą podejmowane
zdecydowane postępowania w celu odzyskania należności, łącznie z wypowiedzeniem umowy najmu i przymusowym opuszczeniem lokalu mieszkalnego. Prezes zadeklarował ze swojej
strony daleko idącą pomoc w wyjątkowych sytuacjach życiowych, gdy najemca nie może na czas zapłacić czynszu. Każda
taka sprawa będzie rozpatrzona indywidualnie. Istnieje możliwość rozłożenia zapłaty zadłużenia w ratach lub na jego odpracowaniu, w ramach istniejącego programu „Odpracuj swój
dług”, polegającego na pracach na rzecz mienia komunalnego.
Dokładnych informacji na temat programu udziela pracownik
ZNM Pani Czesława Narewska.
Przedmiotem dalszego omówienia spraw na spotkaniu było
utrzymanie porządku i czystości w budynku i wokół posesji oraz
przekazanie uwag ze strony Rady Osiedlowej w sprawie
ogólnych zasad i norm społecznych zachowania i życia
w społeczności osiedlowej.
>>>>
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Gospodarka Komunalna
>>>>>

Z-ca Burmistrza, Zbigniew Dudor przekazał zebranym
swoje uwagi dotyczące skutków zadłużenia w opłatach oraz
zdecydowanych czynnościach Urzędu Miejskiego wobec osób
zadłużonych, dewastujących lokale mieszkalne i części wspólne budynku, weryfikacji osób z umowami na lokale socjalne.
Mieszkańcy mówili o usterkach budowlanych powstałych
w lokalach mieszkalnych i pytali kiedy będą one usuwane.
Wszystkie usterki mieszkańcy powinni zgłaszać
do administratora, które są usuwane na bieżąco, ze środków zgromadzonych w funduszu remontowym, w ramach zebranych opłat
czynszowych. Natomiast usterki wynikłe z uchybień w trakcie
budowy bloku, jego wykonawca będzie usuwał w ramach
przeglądu gwarancyjnego budynku, którego termin przewidziany jest w bieżącym półroczu.
Dużym utrudnieniem dla mieszkańców jest brak piwnic
i pomieszczeń gospodarczych, stąd też korytarze są zastawiane rowerami i wózkami, co jest kłopotliwe dla komunikacji
i niebezpieczne ze względów przeciwpożarowych. Mieszkańcy
budynku Mickiewicza 3 zwrócili się o pomoc w wydzieleniu
gruntu na osiedlu lub w jego pobliżu, aby mogli postawić
garaże, co zaspokoiłoby ich potrzeby gospodarcze.
Po dokonanej analizie stosunków własnościowych pobliskich
gruntów, Gmina dysponuje jedynie terenem na lokalizację
garaży na ul. Poznańskiej, na terenie byłej bazy POM, które
w najbliższym czasie zostaną przeznaczone do dzierżawy
lub zbycia w drodze przetargu.
Z-ca Burmistrza i Prezes ZNM zadeklarowali daleko
idącą pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców,
zaznaczając jednocześnie, że powinna zaistnieć wzajemna
i rzetelna pomoc samych mieszkańców budynku, co z pewnością wpłynie pozytywnie na wzajemne relacje społeczne
i ogólny wizerunek nieruchomości.

>> który ostatecznie ustalił listy osób uprawnionych. Poniżej przedstawiamy listy z którymi można zapoznać się również w Urzędzie
Miejskim w Czaplinku pokój nr 4b, oraz na stronie internetowej
www.czaplinek.pl. Jednocześnie przypominamy, że wnioskodawca
jest zobowiązany dwa razy do roku w terminie do dnia 31 stycznia, oraz do dnia 31 lipca uaktualnić swoje dane o uzyskiwanych
dochodach potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia o dochodach w wymaganym
terminie wnioskodawca zostanie usunięty z list.
Lista osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego
L.p.

Nazwisko i imię

L.p

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.

Bilnik Andrzej
Graczykowska Anna
Bogus Urszula
Kozak Jowita

17.
18.
19.
20.

Andrzejczak Monika
Saja Janusz
Jabłońska Natalia
Kołodyńska Urszula

5.

Gromada Katarzyna

21.

6.

Groździej Arkadiusz

22.

Kołodziejek vel Kołodziejczyk
Justyna
Więckowska Katarzyna

7.

Chabowska Grażyna

23.

Nurek Zbigniew

8.

Bogus Dorota

24.

Chyćko Eryka

9.
10.

Baranowska Beata
Siczek Aneta

25.
26.

Faizullah Anna
Miszczuk Danuta

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Chilla Beata
Smuga Małgorzata
Hajdukiewicz Mirosława
Sadowska Urszula
Małek Mirosław
Parzuchowski Damian

27.
28.
29.
30.
31.
31.

Miszczuk Damian
Czerwoniec Witold
Wesołowska Agnieszka
Perczyńska Katarzyna
Bednarski Adam
Kisała Wioletta

Lista osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego
L.p.

Nazwisko i imię

L.p.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.

22.
23.
24.
25.
26.

Kozłowska Wioleta
Masłowska Monika
Zabrocka Bronisława
Swatowska Ewa
Waracka Magdalena

6.

Bieńczak Anna
Łuczyszyn Renata
Kalińska Monika
Śledź Robert
Dziewiątkowska
Edyta
Jankowska Beata

27.

Tynna Mariola

7.
8.

Rutkowska Anna
Karczmarska Ewa

28.
29.

Łataś Tomasz
Szczepańska Katarzyna

LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ

9.

Kacprzyk Irena

30.

Oleksiak Janusz

10.

Zaręba Piotr

31.

Cichocki Jan

W miesiącach luty – marzec bieżącego roku Komisja
Mieszkaniowa Burmistrza Czaplinka przystąpiła do aktualizacj
i list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu

11.

Garczarek Monika

32.

Sadowski Andrzej

12.

Pietrzak Sylwia

33.

Twardowska Ewelina

13.
14.

Szrajner Ewa
Okulewicz Katarzyna

34.
35.

Więckowska Roksana
Podgruszecka Iwona

15.

36.

Samson Józef

16.

Kołodziejek vel
Kołodziejczyk
Małgorzata
Milko Renata

37.

Kaniewska Ewelina

17.

Siek Wioletta

38.

Tracz Michał

18.

Zborowska Ewelina

39.

Machajewska Angelika

19.
20.
21.

Gawin Anna
Bogus Krystyna
Gawrońska Ewelina

40.
41.
42.

Hinc Monika
Czeszun Żaneta
Rucka Ewelina

Adam Tuchalski
Prezes ZNM

socjalnego bądź komunalnego.
Komisja po rozpatrzeniu wniosków o przydział lokalu
mieszkalnego ustaliła wstępne listy od których odwołania
przyjmowane były do dnia 05.04.2012 r. Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu 10.04.2012 r. przyjęła 4 osoby
odwołujące, oraz rozpatrzyła 6 pisemnych odwołań od list
osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego bądź socjalnego. Po wysłuchaniu osób zainteresowanych oraz rozpatrzeniu odwołań komisja przedstawiła propozycje Burmistrzowi Czaplinka,
>>>>>

Ewelina Pernat
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
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Oświata, Rolnictwo, Podatki
KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Dnia 18 kwietnia 2012r. Burmistrz Czaplinka ogłosił
konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
Gimnazjum w Czaplinku oraz Szkoły Podstawowej w Broczynie.
Termin składania ofert - do dnia 10 maja 2012r. do godz.
15:00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-500
Czaplinek, pokój nr 7 - sekretariat. Pełna treść ogłoszeń
dostępna jest na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz na tablicach ogłoszeń
Wanda Lipińska
w szkołach gminnych.
Inspektor ds. oświaty

MAJOWY WEEKEND W SZKOŁACH
GMINNYCH
2 i 4 maja 2012 roku są dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Czaplinku dniami wolnymi od zajęć
dydaktycznych. Taką decyzję dyrektorzy szkół podjęli już we
wrześniu 2011roku, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii
rad pedagogicznych, rad rodziców oraz samorządów
uczniowskich. W tych dniach w szkołach organizowane będą
zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Wszyscy uczniowie,
którzy będą chcieli przyjść do szkoły, będą mieli zapewnioną
opiekę i zajęcia świetlicowe.
Wanda Lipińska –Inspektor ds. oświaty

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA UPRAW
Informujemy, że zostały powołane Zespoły do szacowania szkód w uprawach spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Zainteresowani rolnicy mogą składać
wnioski do Burmistrza celem wyceny powstałych szkód.
Z uwagi na terminy agrotechniczne prosimy o jak
najszybsze składanie wniosków. Wnioski są dostępne
na stronie internetowej ZODR Barzkowice i w Urzędzie Miejskim w Czaplinku - pokój nr 4.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

SZKOLENIE ROLNICZE
W dniu 27 marca br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku
odbyło się szkolenie dla rolników. Omówiono sposób wypełniania wniosków o przyznanie płatności za 2012 r oraz zmiany w przepisach. Szkolenie prowadził kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ze Złocieńca p. Stanisław Kuczyński i pracownicy Agencji.
Ze szkolenia skorzystało 33 osoby.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

OPŁATA MIEJSCOWA
Zgodnie z uchwałą
Nr XXXII/283/08 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 21.11.2008r w sprawie ustalenia miejscowości,
w których pobiera się opłatę miejscową oraz uchwałą Nr XXXVXXXV/312/09 z dnia 10.02.2009r Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności
i sposobu jej poboru, na terenie Gminy Czaplinek ustalone zostały
następujące miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową:
- Czaplinek
- Psie Głowy,
- Głęboczek
- Rzepowo,
- Kołomąt,
- Siemczyno,
- Machliny
- Sikory,
- Nowe Drawski,
- Stare Drawsko,
- Ostroróg,
- Stare Kajeńsko,
- Piaseczno,
- Żerdno.
- Pławno,
Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w wysokości:
- od dzieci i uczącej się młodzieży oraz emerytów i rencistów
- 0,90 zł - od pozostałych osób - 1,50 zł
Opłatę miejscową pobiera się w drodze inkasa. Inkasentom
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% od zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
Zgodnie z uchwałą do poboru opłaty miejscowej jako inkasentów wyznacza się: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące
ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, pola
namiotowe, wynajmujące domy letniskowe bądź wyznaczone
przez nich osoby lub pracownika urzędu.
Zwalnia się z opłaty miejscowej:
-osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Czaplinek,
-dzieci do 3 lat włącznie przebywające w w/w miejscowościach,
-podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele położonych w miejscowości, w której pobiera się
opłatę miejscową, którzy przebywają w miejscowości położenia
gruntu.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010rNr 95, poz.613 ze zm.), opłaty
miejscowej nie pobiera się od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
Osoby pełnoletnie, które jako inkasenci chciałyby
pobierać opłatę miejscową (poza ośrodkami wypoczynkowymi,
pensjonatami), w miejscowościach ustalonych przez Radę
Miejską na terenie Gminy Czaplinek proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Czaplinku
w celu uzyskania niezbędnych informacji i zawarcia
umowy-zlecenia.
Grażyna Rosiak
Inspektor ds. księgowości podatkowej
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Ochrona Środowiska, Organizacyjne
DOTACJE NA AZBEST

INFORMACJA DLA OSÓB SŁABO SŁYSZĄCYCH

Informujemy, że na terenie województwa zachodniopomorskiego istnieje możliwość sfinansowania usuwania azbestu
ze środków zewnętrznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w 2012
roku nabór wniosków na udzielenie dotacji ze środków
WFOŚiGW w Szczecinie na zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2012. Dotacja ze strony Funduszu może wynieść
do 100% kosztów kwalifikowanych, do których można
zaliczyć koszty związane z demontażem pokrycia lub wyrobów
zawierających azbest, koszty transportu odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie
i koszty unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego. O dotację
WFOŚiGW mogą występować tylko jednostki samorządu
terytorialnego, jednak mogą to zrobić także w imieniu innych
podmiotów, także osób fizycznych.
Jednym z warunków, jaki muszą spełniać przedsięwzięcia w zakresie usuwania azbestu w celu zakwalifikowania
do dofinansowania jest to, iż koszty związane z usuwaniem
azbestu nie mogą być poniesione przed decyzją Zarządu
lub rady Nadzorczej WFOŚiGW w sprawie dofinansowania.
Oznacza to, że przedsięwzięcie nie może rozpocząć się przed
uzyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Fundusz
dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków.
Gmina Czaplinek zamierza przygotować wniosek
o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW przedsięwzięć
w zakresie usuwania azbestu zlokalizowanych na jej terenie.
W tym celu musi zebrać odpowiednią liczbę przedsięwzięć,
których koszt realizacji wyniesie co najmniej 20.000 zł.
Gmina w oparciu o informacje uzyskane od chętnych
do usunięcia azbestu ze swoich nieruchomości przygotuje
wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, zleci wykonanie kosztorysu inwestorskiego, dokona zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, zorganizuje przetarg na wykonanie zadania i rozliczy dotację uzyskaną
z WFOŚiGW. Podmioty i osoby fizyczne chętne do udziału
w tym przedsięwzięciu będą musiały tylko wyrazić zgodę
na piśmie na realizację przedsięwzięcia na terenie ich nieruchomości i zakupić mapki do celów opiniodawczych w celu
dokonania zgłoszenia przez Gminę (koszt ok. 35 zł).
W związku z powyższym proszę wszystkich chętnych
do udziału w tym przedsięwzięciu, aby wyraziły swoją zgodę
na realizację przedsięwzięcia na piśmie i przedłożyły ją do tut.
Urzędu (pok. nr 4) w terminie do 30 kwietnia 2012 r.
W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków
WFOŚiGW rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się na okres
wrzesień-październik 2012 r. telefon kontaktowy 94 372 62
11.

I NIESŁYSZĄCYCH

Monika Sapińska
Inspektor ds. ochrony środowiska

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku
ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Miejski
w Czaplinku udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących
oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:
- poczta elektroniczna – czaplinek@czaplinek.pl – adres
do Biura Obsługi Interesanta: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp. Ponadto
na stronie www.czaplinek.pl udostępnione są adresy e-mail
do wszystkich działów oraz pracowników Urzędu Miejskiego,
- przesyłanie wiadomości tekstowych SMS – 665 777 703,
- faks: +48 94 372 62 02,
- strona internetowa – www.czaplinek.pl,
- w Urzędzie Miejskim w Czaplinku jest zatrudniony pracownik
posługujący się językiem migowym: promocja@czaplinek.pl.
Osoba uprawniona, by skorzystać z tej usługi jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania, co najmniej na 3 dni robocze przed
zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e-mailem, telefonicznie, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.
Osoba uprawniona (głuchoniema) w celu komunikowania się
z Urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby,
która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną
w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami
administracji publicznej.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

WSPÓŁPRACA Z PKS „POLONUS”
Informujemy, że w dniu 11.04.2012 r. Gmina Czaplinek
nawiązała współpracę partnerską z PKS ,,POLONUS'' w Warszawie.
Firma prowadzi przewozy pasażerskie m.in. na trasie Warszawa
–Kołobrzeg, przez Czaplinek (odjazd z Czaplinka o godz. 20:30,
natomiast powrót z Warszawy o godz.19:30). W sezonie letnim
przewozy odbywają się na trasie Warszawa – Mielno.
W ramach współpracy nasz partner będzie prezentował
walory turystyczne Gminy Czaplinek w wersji elektronicznej
w swoich środkach transportu oraz na dworcu PKS Warszawa
Zachodnia. Gmina natomiast zamieściła szczegółowy rozkład jazdy
Komunikacji Samochodowej „POLONUS” oraz udziela dodatkowych
informacji dotyczących przewozów pasażerskich.
Liczymy, że dzięki tej współpracy w najbliższym sezonie
turystycznym pojawią się u nas także turyści z Mazowsza.
Magdalena Cogiel
Podinspektor ds. informacji turystycznej i marketingu
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Nieruchomości
BURMISTRZ CZAPLINKA

BURMISTRZ CZAPLINKA

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości:
- oznaczonej nr działki 265 o pow. 0,1660 ha położonej przy
ul. Kasztanowej 17 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02,
KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza: 36.500,00 zł
Zgodnie z mpzp teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z rzemiosłem i drobną produkcją.
- oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Jaśminowej 2, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 60.000,00 zł
Zgodnie z mpzp teren przeznaczony jest pod usługi, usługi turystyki. Na działce nr 532/26 znajduje się słup energetyczny.
Zbycie działki nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi
na rzecz właściciela sieci energetycznej nieodpłatne i na czas
nieokreślony prawo przesyłu energii elektrycznej.
- oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Różanej 7, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 45.500,00 zł
- oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Różanej 6, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 43.500,00 zł
Zgodnie z mpzp teren przeznaczony jest pod zabudowę
mieszkalną jednorodzinną, teren usług turystyki.
W działce nr 532/9 i nr 532/13 położona jest sieć gazowa-wysokiego ciśnienia, a dla sieci tej ustanowiona jest strefa
ochronna o szerokości 20 m, na której obowiązuje zakaz
zabudowy. Zbycie działki nr 532/9, 532/13 nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela gazociągu
nieodpłatnie i na czas nieoznaczony prawo przesyłu gazu.
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23 %. Ceny nieruchomości zostały
obniżone o 40%
I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 20.10.2011r
II przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 14.02.2012 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008
w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku najpóźniej w dniu 4 maja 2012 r. W dniu przetargu
należy okazać się dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone
przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
jedynie z uzasadnionej przyczyny. INFORMACJE: tel. 943726254, 943726214 nieruchomosci@czaplinek.pl

na sprzedaż nieruchomości:
- oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej przy
ul. Kalinowej 1 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza: 130.500,00 zł netto*
Zgodnie z mpzp jest to teren usług, teren usług turystyki, teren
parkingów w szczególności motel, zajazd, usługi gastronomii
i handlu. Cena nieruchomości została obniżona o 40%
- oznaczonej nr działki 353 o pow. 0,5428 ha położonej przy
ul. Akacjowej 10 w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza: 123.500,00 zł netto*
Zgodnie z mpzp jest to teren usług, handli, gastronomii, administracji, kultury i rzemiosła usługowego. Cena nieruchomości została
obniżona o 40%.
- oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 38.600,00 zł netto*
- oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 43.300,00 zł netto*
Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy
na zabudowę mieszkalno –pensjonatową. Ceny nieruchomości
zostały obniżone o 50%
- oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny, KW KO1D/00019603/0.
Cena wywoławcza 18.300,00 zł netto*
Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Cena nieruchomości została obniżona o 40%
*Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%
- oznaczonej nr działki 8 o pow. 0,0891 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Czarne Małe, zabudowanej budynkiem mieszkalnogospodarczym o powierzchni 151,89 m2 (w tym lokal mieszkalny
o pow. 107,72 m2 i dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni
44,17 m2), budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni
112,55 m2, KW KO1D/00032347/4.
Cena wywoławcza 50.000,00 zł
Nieruchomość położona jest w obszarze gdzie nie obowiązuje
mpzp, sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Cena nieruchomości została obniżona o 47%
I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 19.01.2012r.
II przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 27.03.2012r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 23 maja 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6
>>>>
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Nieruchomości, Komunikaty
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto
sprzedającego PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505
2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku najpóźniej w dniu 18 maja 2012 r.
W dniu przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający
zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie
z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (094) 3726254 , (094) 3726214,
nieruchomosci@czaplinek.pl

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości:
- oznaczonej nr działki 79/6 o pow. 0,1146 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.
Cena wywoławcza 25.945,00 zł netto*
Zgodnie z mpzp nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę rekreacji indywidualnej, zabudowę usług turystyki w oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej.
- oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 75.761,00 zł netto *
Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach
zabudowy na zabudowę mieszkalno –pensjonatową.
- oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha położonej
przy ul. Kamiennej 4 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 68.042,00 zł netto*
Zgodnie z mpzp jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług turystyki.
- oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej
przy ul. Jaśminowej 3 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 88.998,00 zł netto*
W działce nr 532/16 i 532/18 położona jest sieć gazowa –
wysokiego ciśnienia, a dla sieci tej ustanowiona jest strefa
ochronna o szerokości 20 m, na której obowiązuje zakaz
zabudowy. Zbycie działki nr 532/16 i 532/18 nastąpi pod
warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela gazociągu nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo przesyłu
gazu.
Zgodnie z mpzp jest to teren usług, teren usług turystyki.
- oznaczonej nr działki 261 o pow. 0,1490 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 9, KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza 51.241,00 zł netto*
- oznaczonej nr działki 262 o pow. 0,1487 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 11, KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza 51.138,00 zł netto* >>

>>>>
Zgodnie z mpzp jest to teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
rzemiosłem i drobną produkcją
*Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%
- oznaczonej numerem działki 180 o powierzchni 0,7400 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Siemczyno, KW KO1D/00026827/8
Cena wywoławcza 15.462,00 zł
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje mpzp,
sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011
r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
- udziału do ½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 56,83 m2 i budynkiem gospodarczym
o powierzchni 128,07 m2 oznaczonej numerem działki 268 o powierzchni 0,3800 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo,
KW KO1D/00008591/2
Cena wywoławcza 57.773,50 zł
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje mpzp,
sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011
r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS
o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby
wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 17 maja
2012 r. W dniu przetargu należy okazać się dowodem wpłaty
wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (094) 3726254

DOTACJE
Zapraszamy wszystkich chętnych z gmin Powiatu Drawskiego do składania wniosków w ramach programu grantowego
„Działaj Lokalnie”. Szczegóły dotyczące obecnego naboru znajdują
się na stronie www.partnerstwodrawy.org
Ponadto za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej
na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej. Szczegóły na stronie
internetowej Stowarzyszenia: www.lgr.szczecinek.pl.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy
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Planowanie Przestrzenne
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Na terenie gminy Czaplinek aktualnie obowiązuje
16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny o łącznej pow. ok. 4715

Nr VI/37/2007 Rady miejskiej
w Czaplinku z dnia 9 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek dla
terenu obejmującego obszar oznaczony działką nr ewid. 10/29 położony
w obrębie 03 Czaplinek
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 50,
poz. 738

ha co stanowi 13 % ogólnej powierzchni gminy Czaplinek.
Powierzchnia
/ha/
1612

miasto plan
część gminy dla której obowiązują mpzp

3354
31768

gmina bez mpzp

Nr XXVI/226/2008 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2008
r. w sprawie uchwalenia zmiany w
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek

36484

ogólna pow. gminy

W trakcie prac planistycznych przygotowywane są

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 75
poz. 1636

również dokumenty wynikające z przepisów Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami).
Opracowaniem takim jest dokument pod nazwą
prognoza oddziaływania na środowisko,

którego

Nr XXXV/308/2009 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 24
poz. 878

celem jest identyfikacja i ocena wpływu projektowanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
rozwiązań na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz na warunki życia mieszkańców zarówno w granicach obszaru objętego planem, jak i na terenach sąsiednich.
Zadaniem prognozy jest również przedstawienie rozwiązań ograniczających lub eliminujących negatywny wpływ

XXXV/309/2009 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 24
poz. 879

ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na środowisko, a także alternatywnych
rozwiązań dotyczących ochrony środowiska dla rozwiązań
zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Poniżej znajdziecie Państwo wykaz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
na terenie miasta i gminy Czaplinek oraz prognoz oddziaływania na środowisko i opracowań ekofizjograficznych

Nr XXXV/310/2009 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek
Dz. Urz. Woj. Zach.z 2009 r.
Nr 24 poz. 880

opracowywanych na ich potrzeby
UCHWAŁA ZATWIERDZAJĄCA
PLAN
Nr XVI/106/96 Rady Miasta
i Gminy w Czaplinku z dnia 15
czerwca 1996 roku w sprawie
zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka
Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego
z 1996 r. Nr 38, poz. 111

OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE
Nr XLIV/375/2009 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 30 września 2009
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek
____________________________

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 81
poz. 2149

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca terenu miasta
Czaplinek położonego przy ul. Wałeckiej (szkoła podstawowa)
Data opracowania : lipiec 2006 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca obszarów miasta
Czaplinek zlokalizowanych przy
ul. Leśników, Rzecznej, Słowackiego, Pławieńskiej oraz pomiędzy
ulicami Złocieniecka i Kamienną.
Data opracowania: marzec 2008 r.
Opracowanie ekofizjograficzne
dotyczące obszarów miasta Czaplinek zlokalizowanych przy ul. Leśników, Rzecznej, Słowackiego,
Pławieńskiej oraz miedzy ulicami
Złocieniecka i Kamienną.
Data opracowania: maj 2007 r.
Prognoza oddziaływania projektu
mpzp miasta Czaplinek na środowisko dotycząca terenu położonego
u zbiegu ulic Pławieńskiej i Poznańskiej (Działki nr 502/5 i 52, obręb
nr 3) Data opracowania: sierpień
2008 r.
Prognoza oddziaływania projektu
mpzp miasta Czaplinek na środowisko dotycząca terenu położonego
przy ulicy Wałeckiej nad jeziorem
Czaplino (Działki nr 42/4, 42/8
i 42/9 obręb nr 5)
Data opracowania: sierpień 2008 r.
Opracowanie ekofizjograficzne
dotyczą ce obsz ar ów mias ta
Czaplinka tereny znajdujące się
przy ul. Brzozowej i Lipowej, Pławieńskiej
i Wałeckiej oraz teren
śródmieścia.
Data opracowania:
maj 2008 r.
Prognoza oddziaływania projektu
mpzp miasta Czaplinek na środowisko dotycząca terenu położonego
przy ulicy: Lipowej i Brzozowej
(Dz. nr 236 i 305, Obręb 2) oraz
Pławieńskiej (Dz. nr 20, obręb 5)
Data opracowania: sierpień 2008 r.
Opracowanie ekofizjograficzne
dotyczące obszarów miasta
Czaplinka tereny znajdujące się
przy ulicy: Brzozowej i Lipowej,
Pławieńskiej, i Wałeckiej oraz teren
Śródmieścia. Data opracowania:
maj 2008 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń zmiany
mpzp terenu miasta Czaplinek, dla
terenów przyległych do linii
brzegowej jeziora Drawsko
Data opracowania: maj 2009 r.
Opracowanie ekofizjograficzne
dotyczące obszaru miasta Czaplinka
obejmującego tereny przyległe
do linii brzegowej jeziora Drawsko.
Data opracowania: październik
2008 r.
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Nr XLIV/376/2009 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 30 września
2009 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinek dla terenu
„śródmieście”
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r.
Nr 82 poz. 2165

Nr XI/142/11 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka „dla terenu przy ulicy
Jeziornej”.
Dz. Urz. Woj. Zach.
2011.143.2746

Nr XI/141/11 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka „dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic
Żuławskiej i Leśników”.
Dz. Urz. Woj. Zach. 211.143.2745

Nr XI/140/11 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka „dla terenu przy ulicy
Polnej i Tartacznej”.
Dz. Urz.
.143.2744

Woj.

Zach.

2011-

Opracowanie ekofizjograficzne
dotyczące obszarów miasta
Czaplinka tereny znajdujące się
przy ulicy: Brzozowej i Lipowej,
Pławieńskiej i Wałeckiej oraz
teren Śródmieścia. Data opracowania: maj 2008 r.
Prognoza oddziaływania projektów mpzp miasta Czaplinek
na środowisko dotycząca terenu obejmującego Śródmieście.
Data opracowania: listopad
2008 r.
Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe na potrzeby zmiany mpzp miasta Czaplinka dla
terenu:
- nad jeziorem Czaplino
w rejonie ulic Żuławskiego
i Leśników,
- przy ulicy Polnej i Tartacznej
- przy ul. Jeziornej
Data opracowania listopad
2010 r.
Prognoza oddziaływania na
środowisko sporządzona dla
potrzeb projektu zmiany mpzp
miasta Czaplinka „Dla terenu
przy ul. Jeziornej”.
Data opracowania listopad

Uchwała NR XIII/177/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek
(linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 110kV)
Dz. Urz. Woj. Zach
poz. 258

z

2012-02-03

nr VII/85/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 97
poz. 1773

nr XLIV/377/09 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 30 września 2009
r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obręb Ostroróg.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 82
poz. 2166

Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe na potrzeby zmiany mpzp miasta Czaplinka dla
terenu:
- nad jeziorem Czaplino
w rejonie ulic Żuławskiej
i Leśników,
- przy ulicy Polnej i Tartacznej,
- przy ul. Jeziornej
Data opracowania listopad
2010 r.
Prognoza oddziaływania na
środowisko sporządzona dla
potrzeb projektu zmiany mpzp
miasta Czaplinka „Dla terenu
nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników”.
Data opracowania listopad
2010 r.

nr XLV/381/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego
obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice,
Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

Opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe na potrzeby mpzp
miasta Czaplinka dla terenów:
-nad jeziorem Czaplino,
- przy ulicy Polnej i Tartacznej,
-przy ulicy Jeziornej
Data opracowania listopad
2010 r.
Prognoza oddziaływania na
środowisko sporządzona dla
potrzeb projektu zmiany mpzp
miasta Czaplinka „Dla terenu
przy ulicy Polnej i Tartacznej”
Data opracowania listopad

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 marca
2012 r. Poz. 567

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 84
poz. 2194
NR XIV/187/12 RADY MIEJSKIEJ
W CZAPLINKU
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czaplinek dla terenu położonego
w obrębie ewidencyjnym Piaseczno.

NR XV/192/12 RADY MIEJSKIEJ
W CZAPLINKU
z dnia 23 lutego 2012 r.w sprawie
zmiany uchwały Nr XIV/187/12 Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek
dla terenu położonego w obrębie
ewidencyjnym Piaseczno.
Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 marca
2012 r. Poz. 568

Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne do zmiany mpzp
miasta Czaplinka (linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia
110kV)
Data opracowania sierpień 2011 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp miasta
Czaplinek (Linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia)
Data opracowania sierpień 2011 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń projektu
miejscowego mpzp Gminy Czaplinek obejmującego część obszaru
ewidencyjnego Broczyno.
Data opracowania: lipiec 2009 r.
Opracowanie ekofizjograficzne dla
potrzeb mpzp obszar planowanej
farmy wiatrowej w rejonie Trzcińca oraz lotniska Broczyno Gmina
Czaplinek.
Data opracowania: czerwiec
2008 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Czaplinek dla obrębu i miejscowości
Ostroróg.
Data opracowania: czerwiec
2009 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń projektu
pzp Gminy Czaplinek obejmujący
obszary ewidencyjne obrębów:
Pławno, Psie Głowy, Machliny,
Łazice, Broczyno i Trzciniec.
data opracowania: styczeń 2008 r.
Opracowanie ekofizjograficzne dla
potrzeb mpzp obszar planowanej
farmy wiatrowej w rejonie Trzcińca Gmina Czaplinek
Data opracowania: czerwiec
2008 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu mpzp
Gminy Czaplinek dla terenu
położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno.
WROCŁAW 2011

Opracowanie ekofizjograficzne
dla potrzeb mpzp Gminy Czaplinek
dla terenu położonego w obrębie
ewidencyjnym Piaseczno.
WROCŁAW 2011
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>>>>>
Wszystkie opracowania zawarte w tabeli są dostępne

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieru-

Przypominamy, że Radni Rady Miejskiej w Czaplinku pełnią

chomościami tutejszego urzędu (pokój 3b).

dyżury w Lokalu przy ul. Rynek 1 podczas, których można

Ponadto informujemy, iż obecnie w różnej fazie opracowania jest 8 projektów miejscowych planów zagospodarowania

przyjść i zgłosić problem czy też złożyć wnioski.
Klub Radnych „Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa
Ludowego”: Cylkowska Wioletta, Chochoł Czesław, Kalina

przestrzennego:
- Uchwała Nr LXII/535/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mia-

Bogdan,

Łomaszewicz

Polewacz Andrzej

Zdzisław,

Wojtowicz

Władysław,

- Dyżur: każda pierwsza środa miesiąca

w godz. 17.00- 18.00.
Klub Radnych „Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka”:

sta Czaplinka - teren pomiędzy ulicą Leśników, cmentarzem

Marcin Kowalski, Maciej Bernat, Małgorzata Głowa, Tomasz

ulicą 7KPP,

Marciniak, Wacław Mierzejewski - Dyżur: każda druga środa

- Uchwała Nr LIX/488/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia

miesiąca w godz. 17.00- 19.00 .

23 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miej-

Radny Wacław Mierzejewski dodatkowo pełni dyżury

scowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 15.30 – 16.00

Czaplinka – teren leżący pomiędzy ulicami Pławieńska

w biurze Spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Wałeckiej 56

– Poznańską- Grunwaldzką – Rzeźnicką- Wałecką.
- Uchwała Nr XXVII/209/05 Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czaplinek – teren wyspy Bielawa,

w Czaplinku.
Klub Radnych „Młodzi dla was”: Robert Aleszko, Ewa
Sobczak, Grzegorz Gabryś, Sebastian Matułojć - Dyżur: każda
ostatnia środa miesiąca w godz. 1700- 1800
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

w

Czaplinku

(Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej) pełni dyżur w każdy

- Uchwała Nr X/136/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia

czwartek miesiąca od godz. 1700 – 1800

w Biurze Rady

3 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany

Miejskiej w Czaplinku – Urząd Miejski w Czaplinku, pokój nr 6.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Czaplinek - teren u zbiegu ulic Poznańskiej i Pławieńskiej,
- Uchwała nr XI/143/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
w

miejscowym

planie

zagospodarowania

przestrzennego

DYŻURY RADNYCH RADY POWIATU DRAWSKIEGO
Radni Rady Powiatu Drawskiego: Stanisław Mikołajczyk,

gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części

Genowefa Polak oraz Wiktor Woś (członek Zarządu Powiatu)

obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy

również pełnią dyżury w każdą trzecią środę miesiąca w godzi-

i Trzciniec - działka nr 121/29 obr. Trzciniec,

nach 16.00 - 18.00 w Lokalu przy ul. Rynek 1.

- Uchwała nr X/137/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi.

3 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

Katarzyna Mazurek

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części
obrębów: Niwka i Kołomąt,
- Uchwała nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czaplinek obejmującego obszar ewidencyjny Sulibórz.
Izabela Kolczyńska
Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

TURNIEJ SZACHOWY
Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza
miłośników gry w szachy do udziału w Otwartym Turnieju
Szachowym o Puchar Burmistrza Czaplinka z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który zostanie rozegrany w dniu 05 maja
2012r. o godz. 10:00 w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury
(ul. Pławieńska 1a). Regulamin dostępny na stronach internetowych: www.wrota.czaplinek.pl oraz www.czoksir.czaplinek.pl.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR
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Rada Miejska, Organizacyjne
INFORMACJA Z XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ
W dniu 22 marca 2012 roku odbyła się XVI Sesja
Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Bogdan
Kalina – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodnim punktem Sesji była informacja z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czaplinku w 2011 roku. Poinformowano, że Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 wydatkował łącznie kwotę
7.963.604,69 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 6585
decyzji administracyjnych, co daje 26 decyzji każdego dnia
roboczego.
Ponadto na Sesji podjęto następujące uchwały
w sprawie:
1. funduszu sołeckiego, w której gmina Czaplinek nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na
2013

funduszu

sołeckiego,

ponieważ

rok

spowodowałoby

to zbyt duże obciążenie finansowe dla naszego budżetu;
2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku –
jest to uchwała formalna wymagana przez bank (jako
zabezpieczenie), w którym zaciągnięty zostanie kredyt.
Rada Miejska decyzję o zaciągnięciu kredytu w 2012 r.
do kwoty 3 915 086 zł podjęła w momencie uchwalania
budżetu gminy Czaplinek na 2012 rok;
3. przyjęcia 3 – letniego Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2012 – 2014, którego obowiązek opracowania i uchwalenia wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

>>>>>
oraz jego Zastępcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej, obejmujących podejmowanie czynności
oraz prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących pieczy
zastępczej, w tracie Sesji okazało się, że upoważnienie Kierownika
oraz jego Zastępcy do powyższych czynności nie należy do kompetencji Rady Miejskiej, lecz do kompetencji Burmistrza. Dlatego
też należało dokonać reasumpcji podjętych uchwał i wycofanie ich
z porządku obrad.
Na Sesji RM nie podjęto uchwał przewidzianych w porządku
obrad:
1. uchwały w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego
w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko
i Kołomąt – głosowanie: 6 głosów „za”, 8 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się;
2. uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Czaplinek na okres 3 lat (dzierżawa terenu lotniska dla Stowarzyszenia Lotniczego w Czaplinku) – głosowanie:
5 głosów „za”, 9 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się;
3. uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Czaplinek – uchwała bezpodstawna ze względu na nie podjęcie
wcześniejszej uchwały;
4. zmiany uchwały nr II/5/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 14
grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku – głosowanie: 5 głosów„za”, 8 głosów przeciw
i 1 głos wstrzymujący się.
Z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek
w 2012 roku”.

zastępczej;

Katarzyna Mazurek

4. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Cza-

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

plinek, w której do zbycia w drodze bezprzetargowej przeznacza się nieruchomości na rzecz najemców lokali miesz-

KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA

kalnych, jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady

„PRO ARTE” ROZSTRZYGNIĘTY

wycofano z projektu uchwały 2 pozycję dot. lokali mieszkalnych w Czarnym Małym. W najbliższym czasie rada miejska
powróci do tematu;
5. zmiany uchwały Nr XII/166/2011 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zamiany
nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek
na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej
-w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych zmieniła
się powierzchnia nieruchomości gruntowej w Kuźnicy Drawskiej, dlatego też należało zmienić powierzchnię działki
w podjętej już wcześniej uchwale;
W przypadku podjętych uchwał w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
>>>>
Społecznej w Czaplinku

Miło nam Państwa poinformować, że Pani Alina
Karolewicz została laureatką konkursu o Nagrodę Marszałka „Pro
Arte” za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury w województwie zachodniopomorskim.
Pani Alina Karolewicz była rekomendowana do konkursu
przez Burmistrza Czaplinka jako znawczyni zagadnień regionalnych
Pojezierza Drawskiego oraz niestrudzona propagatorka śpiewu
tradycyjnego i kultury dawnej polskiej wsi.
Pani Alinie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz powodzenia w życiu osobistym.
Małgorzata Fedorowiat –Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
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Komunikaty, Kultura
ELIMINACJE POWIATOWE W XXXV

KONWENT WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie

POLSKA - UKRAINA

W dniu 30 marca 2012 roku w Ostrowicach odbył się

Gmina Czaplinek 30 czerwca 2011 r. przystąpiła do Kon-

kolejny etap turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

wentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina. Głównym

Gminę Czaplinek w trzech grupach wiekowych reprezento-

celem Konwentu jest pomoc i wspieranie członków w rozwijaniu

wało 6 osób ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i szkół

współpracy z samorządami Republiki Ukrainy w duchu wzajemnej

ponadgimnazjalnych.

korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia Unii

Do kolejnego etapu,
zakwalifikowali

się

szczebla wojewódzkiego

Jagoda

Krupa,

Europejskiej.

reprezentująca

Podczas Posiedzenia Zarządu Konwentu Współpracy Samo-

LO w Czaplinku zajmując II miejsce , oraz Damian Mróz

rządowej

z Gimnazjum w Czaplinku, zajmujący III miejsce w drugiej

17-19.2.2012r. w Świnoujściu Zarząd podjął uchwałę, dotyczącą

grupie wiekowej.

wyboru Przewodniczących komisji programowych: ds. współpracy

Polska-Ukraina,

które

odbyło

się

w

dniach

Nasi reprezentanci 28 kwietnia br. wezmą udział

młodzieży, ds. kultury, ds. wymiany doświadczeń samorządowych,

w eliminacjach wojewódzkich, które zorganizowane zostały

ds. współpracy organizacji pozarządowych, ds. współpracy gospo-

w Gryficach przez ZOW ZOSP RP w Szczecinie.

darczej.

Gratulujemy wyników osiągniętych dotychczas, oraz
trzymamy kciuki za eliminacje wojewódzkie.

Gmina Czaplinek zdeklarowała przystąpienie do 3 stałych
komisji Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina tj.:

Adam Czernikiewicz
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż

ds. współpracy młodzieży, ds. kultury i ds. wymiany doświadczeń
samorządowych. Pierwsze posiedzenie Komisji ds. wymiany
doświadczeń samorządowych odbędzie się na przełomie maja
czerwca 2012 r. w Gnieźnie.

TEATR „YES” ZOSTAŁ LAUREATEM

Katarzyna Kibitlewska
Pomoc administracyjna

Wielkie gratulacje należą się aktorom Teatru „YES”
z CzOKSiR, którzy w teatrze działają już szósty rok. Komi-

AMATORSKIE ZESPOŁY TEATRALNE

sja Oceniająca dwie części Wojewódzkiego Przeglądu
Artystycznej Działalności Seniorów w Świdwinie i Szczecinie
dnia 31 marca br. postanowiła nagrodzić m.in. nasz Teatr
tytułem

„LAUREATA”

i

zakwalifikować

tym

samym

do udziału w XV Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego
Ruchu

Seniorów

w

Bydgoszczy,

który odbędzie

się

Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji informuje
o

Eliminacjach

AMATORSKICH

Powiatowych
ZESPOŁÓW

WOJEWÓDZKICH
TEATRALNYCH,

PREZENTACJI
które

odbędą

się w Czaplinku 8 maja 2012 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury. Regulamin prezentacji na stronie CzOKSiR –

we wrześniu br.. To wielki zaszczyt reprezentować woj.

www.czoksir.czaplinek.pl lub w Ośrodku Kultury ul. Pławieńska 1a

zachodniopomorskie

tel. 94 375 55 06.

na

tym

przeglądzie,

zwłaszcza

że Czaplinek po raz pierwszy będzie w nim uczestniczył.
Nagrodzony

spektakl

wykonany

jest

Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

techniką

„teatru cienia”, o tematyce ekologicznej pt. „ONI”,
wg scenariusza i reżyserii Ewy Tamulewicz – instruktorki
CzOKSiR.
A oto nasi bohaterowie: Wanda Bartosiewicz,
Hanna Dyśkowska, Jacenty Giwojno, Stanisław Polak,
Marianna Ślusarczyk, Halina Kozak, Helena Sempioło,
Halina Kocka, Leszek Uszakiewicz, Maria Kozak.
Wszystkim aktorom i instruktorce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

DZIAŁKI OGRODOWE DO WZIĘCIA
Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Adama
Mickiewicza w Czaplinku informuje mieszkańców o posiadaniu
wolnych działek ogrodowych o pow. od 3 do 5 arów.
Osoby

zainteresowane

dzierżawą

działki

ogrodniczej

proszone są o kontakt z Prezesem ROD Panem Tadeuszem
Klimczakiem, tel. 662 239 036.
Jednocześnie Zarząd ROD przypomina, że 31 maja mija
termin wnoszenia opłat za działki ogrodowe.
Tadeusz Klimczak –Prezes ROD
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Konkurs, Komunikaty
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. „INWAZJA ŚMIECI”
Organizatorzy: Gmina Czaplinek, Nadleśnictwo Czaplinek,
PZW Koło w Czaplinku
Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Cel konkursu:
- kształtowanie pozytywnego stosunku i aktywnej postawy
wobec środowiska przyrodniczego,
- wzbudzanie refleksji nad beztroskim, nieodpowiedzialnym
zachowaniem człowieka, które przejawia się między innymi
złym gospodarowaniem odpadami,
- kształtowanie odpowiedniego stosunku do problemu śmieci
(segregacja),
- rozwijanie wrażliwości i zachowań proekologicznych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
- rozwijanie aktywności twórczej wśród mieszkańców naszego
regionu
- wyrabianie umiejętności odkrywczych i spostrzegawczych,
Uczestnicy konkursu:
I grupa wiekowa

- uczniowie szkół podstawowych

II grupa wiekowa

- uczniowie gimnazjum

Czas trwania konkursu : od marca 2012 r. do czerwca 2012
roku.
Przebieg konkursu:
- Do 15 marca 2012 r. - szkoły otrzymują od Gminy Czaplinek
regulamin konkursu razem z drukiem zgłoszenia (druk załączony do regulaminu).
- Do 15 kwietnia 2012 r.

- szkoły prześlą zgłoszenie swoje-

go uczestnictwa w konkursie do Gminy Czaplinek.
- Do 1 czerwca - szkoły dokonają wstępnej eliminacji prac
dostarczonych przez uczniów

i wybierają po 3 najlepsze

prace.
- Do 10 czerwca – szkoły dostarczą wybrane prace do Gminy
Czaplinek.
Finał w Gminie Czaplinek, będzie przeprowadzony 15
czerwca 2010 roku. W ramach eliminacji finałowych zostaną
wybrane

prace konkursowe, które zajmą I, II i III miejsca

>>>>>
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Każdy uczestnik konkursu ma prawo przekazać do udziału w konkursie
maksymalnie 3 zdjęcia. Zdjęcie z tyłu musi być podpisane: imię, nazwisko, szkoła i tytuł pracy. Do zdjęcia ma być dołączona płyta plikiem
zdjęcia (obraz JPEG) oraz karta zgłoszeniowa stanowiąca załącznik Nr 1
do niniejszego regulaminu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa autorskiego i majątkowego do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania
w ramach działań Gminy Czaplinek.
W przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na
opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić ich zgodę na piśmie.
Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie ani w żaden
inny sposób (chodzi tu zwłaszcza o zmianę kolorów i używanie wszelkiego rodzaju filtrów w programach komputerowych). Nie można także
dokonywać fotomontaży.
Ocena prac konkursowych:Wszystkie prace nadesłane zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury.
Nagrody finałowe: Prace, które zajęły 1, 2 i 3 miejsca oraz wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe.
Inne: nagrodzone w finale prace, jak też prawa autorskie z nimi związane, stają się własnością organizatorów (nagrodzone prace nie będą
zwracane) uczestnik konkursu, przez sam fakt przysłania pracy, wyraża
zgodę na w/w warunki konkursu oraz wykorzystanie pracy przez organizatora.
-organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac
nadesłanych na konkurs na swojej stronie internetowej, a także na
wystawie pokonkursowej i w materiałach promocyjnych.
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Organizator zastrzega sobie prawo
do przerwania lub odwołania konkursu.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Sekretarz
Gminy Czaplinek, Pani Katarzyna Szlońska, tel. (94) 37-26-200 ;
tel. kom. 665 777 703 .

oraz I, II, III wyróżnienie w 2 grupach wiekowych oraz dodatkowo zostaną jeszcze wyróżnione prace ( 50 sztuk ), które
będą tworzyć wspólnie z powyższymi pokonkursową wystawę
fotograficzną .

PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW SIEMCZYNA
Rada Sołecka Siemczyna składa serdeczne podziękowania
wszystkim Mieszkańcom sołectwa, którzy wzięli aktywny udział

Tematyka konkursu
Konkurs fotograficzny pn. „Inwazja śmieci” przedstawiający
zachodzące w środowisku negatywne zmiany ekologiczne.
Warunki uczestnictwa
Format 20x30, wywołane na papierze matowym. W konkursie
mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane
w książkach, czasopismach, nagradzane w innych konkursach
oraz będące oryginalnymi pracami autora.
>>>>

w sprzątaniu naszej miejscowości oraz okolic. Dzięki Państwa zaangażowaniu poprawił się wizerunek naszej miejscowości, która zapewne
będzie przez to bardziej atrakcyjna dla nas samych i odwiedzających
nas turystów. Mieszkańcy naszej miejscowości po raz kolejny udowodnili, że potrafią wspólnie pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności. Mamy jeszcze wiele planów i projektów służących rozwojowi Siemczyna i przy tak dużym zaangażowaniu mieszkańców jest pewność ich
powodzenia.

Michał Olejniczak -Sołtys Siemczyna
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Sport

WYŚCIGI SAMOCHODOWE
Miło nam poinformować, że już 19 maja 2012r. Automobilklub Koszaliński organizuje nową imprezę motoryzacyjną. Będzie to 1. Rajd Ziemi Wałeckiej, który stanowi 2 rundę
Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego.
Dla uczestników przygotowano 11 prób sprawnościowych o charakterze oesowym (m. in. zamknięte dla ruchu
drogi publiczne). Uczestnicy rajdu ok. godz. 11.30
pojawią się również w Czaplinku, gdzie na lotnisku
w Broczynie przygotowana zostanie specjalna próba
sprawności.
Na zakończenie wzorem Rajdu Monte Karlino, uczestnicy zmierzą się z trasą SUPEROESU wytyczonego po ulicach
centrum Wałcza. Szczegóły na stronie www.ak-koszalinski.pl
gdzie już 28 kwietnia otwarta zostanie lista zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie oraz kibicowaniu uczestnikom imprezy w dniu 19 maja br. na lotnisku
w Broczynie. Uwaga –w dniu imprezy zamknięty będzie
wjazd na lotnisko od strony jeziora w Broczynie.
Krzysztof Czubak
Podinspektor ds. kultury i sportu
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-

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.

