X/XIII/2012

LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ

ROBOTY PUBLICZNE

Na przełomie sierpnia i września br. Komisja Mieszka-

Na okres 3 miesięcy tj. od 11.09.2012r. do 10.12.2012r.

niowa Burmistrza Czaplinka przystąpiła do aktualizacji list

w ramach robót publicznych zatrudniono w ZGK Czaplinek

osób uprawnionych do ubiegania się o przydział

14 osób.

lokalu

socjalnego oraz komunalnego.

Osiem osób będzie zatrudnionych przy pracach meliora-

Komisja po rozpatrzeniu wniosków o przydział lokalu

cyjnych w sołectwach na terenie Gminy Czaplinek, pozostałe

mieszkalnego , na liście osób uprawnionych do ubiegania się

osoby do układania polbruku na terenie cmentarza komunalne-

o przydział lokalu socjalnego umieściła 33 rodziny, natomiast

go. Po upływie tego okresu zatrudnionych zostanie z tej grupy

na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział

7 osób na koszt Gminy – osoby te będą wykonywać prace

lokalu komunalnego umieściła 39 rodzin.

pielęgnacyjne – ścieżka spacerowa nad jeziorem Drawsko

Z w/w listami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w Referacie Gospodarki Komunalnej

i Czaplino, oraz inne prace porządkowe na terenie miasta
i gminy.

i Ochrony Środowiska pokój nr 4b lub na stronie internetowej

Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

www.czaplinek.pl w zakładce ogłoszenia inne.
Jednocześnie informujemy, że odwołania od w/w list
można składać w terminie do dnia 30 września 2012 r.
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

KONKURS AZBEST/2012

Osoby odwołujące się będą przyjmowane indywidualnie

W dniu 29 sierpnia 2012 r. w biurze Wojewódzkiego

przez Komisję Mieszkaniową Burmistrza Czaplinka w dniu

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszali-

2 października 2012 r. od godz. 1515 w Urzędzie

nie nastąpiło podpisanie umowy dotacji pomiędzy Gminą

Miejskim w Czaplinku – sala narad pokój nr 5.

Czaplinek a WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania

Ewelina Pernat
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

POPRAWA ESTETYKI

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Czaplinek – etap III”.
Na wyżej wymienione zadanie WFOŚiGW przyznał dotację w wysokości 99 547,11 zł.

W związku z przebudową drogi na ul. Długiej i Dra-

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty

himskiej w Czaplinku dokonano przeglądu stanu techniczne-

efekt ekologiczny polegający na usunięciu i utylizacji pokryć

go infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym

dachowych z eternitu w 23 obiektach w 14 miejscowościach

wymienionych ulic i stwierdzono liczne przypadki niewłaści-

gminy, tj.: Czaplinek, Kołomąt, Machliny, Broczyno, Sikory,

wego stanu technicznego i estetycznego: szafek złączy kablo-

Prosinko, Kluczewo, Niwka, Łąka, Czarne Małe, Psie Głowy,

wych sieci energetycznych, szafek przyłączy gazu, wsypów

Cichorzecze, Drahimek i Pławno.

piwnicznych do budynków mieszkalnych oraz zły stan techniczny elewacji budynków.

W ramach przedsięwzięcia planuje się usunięcie 62,153
Mg wyrobów azbestowych.

Zwracamy się z apelem do Mieszkańców Czaplinka tej

29 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego

części miasta: właścicieli nieruchomości i Zarządców Nieru-

w Czaplinku została podpisana umowa z Wykonawcą robót

chomości o wykonanie remontu bądź wymiany/odnowy

związanych z usunięciem azbestu tj.

uszkodzonych

energetycznych,

BUDOWLANE Małgorzata Orłowska z siedzibą w Drawsku

przyłączy gazu, wsypów piwnicznych w ulicy oraz elewacji

Pomorskim. Planowany termin zakończenia robót-31.10.2012 r.

elementów

infrastruktury

firmą pn. MATERIAŁY

budynków. Dbajmy wspólnie o estetykę budynków, posesji
w naszym mieście.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

Monika Sapińska
Inspektor ds. ochrony środowiska
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Rada Miejska, Inwestycje
INFORMACJA Z XX SESJI
RADY MIEJSKIEJ
Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, w dniu 30
sierpnia 2012 r. odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej
w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Bogdan Kalina – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Sesja poprzedzona została posiedzeniem komisji
tzw. zblokowanych w dniu 28 sierpnia 2012 r., na którym
zaopiniowano przygotowane projekty uchwał.
Zasadniczym punktem obrad Sesji było podjęcie

>>>>
gdzie przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gruntowe dla długoletnich dzierżawców;
- rozpatrzenia skargi Pani Iwony Mierzejewskiej na działalność
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – skarga
dotyczyła nieprawidłowego naliczania należności za świadczone
usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. Skarga po rozpatrzeniu przez komisję rewizyjną okazała się bezzasadna.
Na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzono
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012 – 2024.

uchwał w sprawie:

Katarzyna Trzcińska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

- zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2012 r., gdzie
m.in. wprowadzono po stronie dochodów otrzymaną dota-

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

cję z WFOŚiGW na realizację zadania „Ekologiczne akcje
integracyjno – edukacyjne”, dotację na realizację zadania
„usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Czaplinek – III etap” oraz zwiększono dochody z tytułu
wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Natomiast po stronie wydatków
zwiększono środki w związku z przystąpieniem Szkoły Pod-

Informujemy, że w czwartek 27 września 2012 r. o godz.
13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbędzie się XXI
Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do udziału w Sesji lub do wysłuchania „na żywo” transmisji w Internecie na stronie www.czaplinek.pl
Katarzyna Trzcińska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

stawowej w Czaplinku do projektu „Cyfrowa szkoła” oraz
środki na dodatki mieszkaniowe i program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”;
- wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czaplinek na czas nieoznaczony oraz zwolnienia

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW

- wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność

Trwają roboty związane z rekultywacją składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne w m. Niwka. Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska. Wartość umowna
zadania wynosi 594.081,27 zł. Termin wykonania zadania upływa
w dniu 30.11.2012r.
Rekultywacja składowiska w m. Niwka obejmuje dwa etapy
rekultywacji: techniczny i biologiczny.
Rekultywacja techniczna polega na geodezyjnym wytyczeniu
kształtu nasypu z wykonaniem pomiarów niwelacyjnych, ukształtowaniu terenu, utwardzeniu powierzchni składowiska po przemieszczeniu odpadów i ziemi, wykonaniu otworu odgazowującego na
głębokość 8 m, budowie systemu odwodnieniowego wraz z podczyszczalnią, wykonaniu warstwy wyrównawczej z piasku dla
wyrównania powierzchni składowiska i warstwy glebotwórczej.
Rekultywacja biologiczna obejmuje wysiew nawozów mineralnych, obsianie powierzchni składowiska mieszanką zadarniającą
oraz nasadzenie roślinności krzewiastej.
Na realizację przedsięwzięcia została przyznana dotacja
w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” na podstawie umowy dotacji nr 70/2011/Wn-

Gminy Czaplinek na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od

16/OZ-rz/D z dnia 16.03.2011r. w wysokości 50% kosztów zada-

obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu nierucho-

nia.

z

obowiązku

wydzierżawienia

na

czas

nieoznaczony

w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czaplinek, gdzie przeznacza się do dzierżawy działki
gruntowe przy ul. Poznańskiej oraz ul. Jeziornej dla Zarządu Nieruchomościami Miejskimi w Czaplinku celem budowy
garaży dla zainteresowanych mieszkańców Czaplinka.
Dzierżawa nastąpi bezprzetargowo;
- zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy
Czaplinek, gdzie m.in. do zbycia przeznacza się nieruchomości gruntowe przy ul. Tartacznej (nad jeziorem Czaplino) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej wycofano z projektu
uchwały

pozycje

dotyczące

działek

przeznaczonych

do przetargu ograniczonego oraz sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Drahimskiej i w Broczynie;
- wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czaplinek na okres jednego roku – przeznacza się
do dzierżawy nieruchomości gruntowe w Czaplinku, Piasecznie oraz w Niwce dla dotychczasowych dzierżawców;

mości stanowiących własność Gminy Czaplinek,

>>>>

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
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Inwestycje
CENTRUM RATOWNICTWA GMINNEGO
Zbliżają się ku końcowi roboty budowlane związane
z przebudową i rozbudową obiektów OSP Czaplinek na Gminne
Centrum Ratownictwa.
Inwestycja stanowi element szerszego projektu pn.
„Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” dofinansowany
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Opera-

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Z dniem 30.08.2012r. zakończone zostały prace remontowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Machlinach.
Roboty realizowane były od marca br. przez Wykonawcę Firmę

Instalacyjno-Budowlaną

„WIELĄDEK”

z

Chodzieży,

wybranego w drodze postępowania przetargowego, za kwotę
190.376,16 zł brutto.
Budynek w ramach przeprowadzonej przebudowy uzyskał
wszystkie nowe instalacje wewnętrzne, tj. energetyczne, wod.-

cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013.
Poza robotami budowlanymi związanymi z rozbudową
obiektów OSP Czaplinek na Gminne Centrum Ratownictwa

kan., centralnego ogrzewania. Wymieniona została podłoga,

w ramach projektu zaplanowane były również dostawy specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
W drodze przeprowadzonych postępowań przetargowych
Gmina dokonała wyboru dostawców i podpisała z nimi umowy
na dostawę:
1) zapory przeciwolejowej o długości 160 mb na zwijadle na
przyczepie – firma AWA Sp. z o.o. z Gdyni za kwotę 54.702,-zł.

nem i wykonana została elewacja w całości budynku.

Termin dostawy 30.11.2012r.
2) przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych o długości łącznej 600 mb – firma P.P.U.H. Supron1 Sp.j. z Olkusza za
kwotę 61.755,-zł. Termin dostawy 30.11.2012r.
3) namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem dla
zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych - firma

wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe,

P.P.U.H. Supron1 Sp.j. z Olkusza za kwotę 29.592,-zł. Termin
dostawy 30.11.2012r.
Powstałe w ramach projektu Gminne Centrum Ratownictwa zostanie również wyposażone w meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy i urządzenia AGD, na co w chwili obec-

wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

nej przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
W ramach projektu planowane jest także wykonanie
nowego portalu internetowego dla Gminne Centrum Ratownictwa.
W dniu 31.05.2012 r. Gmina Czaplinek złożyła wniosek
o dotację na dostawę samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym koszowym z wyposażeniem specjalistycznym w kwocie 100.000 zł ze środków WFOŚiGW
w ramach dofinansowania zapobiegania poważnym awariom,
przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
i likwidacji ich skutków. W przypadku przyznania tej dotacji
udział Gminy Czaplinek w zakupie samochodu pożarniczego już
dofinansowanego w 75% ze środków unijnych, którego koszt
wynosi 1.070.010 zł, zmniejszy się do kwoty 167.502,50 zł.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

wyremontowane i pomalowane ściany wewnętrzne, wykonany
został węzeł sanitarny oraz kotłownia lokalna.
Budynek w części został na zewnątrz docieplony styropiaDach został docieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Wykonano przyłącze kanalizacyjne z nowym zbiornikiem bezodpływowym oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa
świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz
Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie
umowy o przyznanie pomocy Nr 00232-6922-UM1600355/10
z dnia 30.12.2011 r. w ramach Działania „Odnowa i rozwój
2007-2013.
Gmina przygotowuje postępowanie przetargowe na wyposażenie świetlic wiejskich objętych wnioskiem o dofinansowanie.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

KOLEKTORY SŁONECZNE
Stowarzyszenie ZIELONA KRAJNA z Sępólna Krajeńskiego

zaprasza

zainteresowanych

kolektorami

słonecznymi

na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 października 2012 r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń (sala nr 5)
Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Tematyka spotkania:
-zalety instalacji solarnych,
-możliwość uzyskania dotacji do 45 % z NFOŚiGW,
-wskazówki dotyczące montażu instalacji.
Zapewniamy

kontakt

z

certyfikowanym

monterem

instalacji solarnych. Kontakt, tel. 664 471 697.
Monika Sapińska
Inspektor ds. ochrony środowiska
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Gospodarka Komunalna, Inwestycje
OCHRONA DRÓG
W związku z licznymi przypadkami dokonywania
w pasie drogowym/ jezdni, chodniku, poboczu/ samowolnych
czynności przez mieszkańców Czaplinka jak np.; rozkopywanie drogi, ustawianie rusztowań, gromadzenia materiałów
budowlanych, umieszczania reklam oraz samowolnego nasadzenia krzewów i drzew.
- informujemy że, zgodnie z Art. 39. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ) zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności,
które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi
i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać
bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania
się:
1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię
drogi;
3) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych;
4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo zabezpieczających;
5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi,
z wyjątkiem parkingów;
6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące
znaki drogowe;
7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz
samowolnego rozkopywania drogi;
8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi;
10) wypasania zwierząt gospodarskich;
11) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz przejeżdżania
przez nie z otwartym ogniem;
12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych.
Wykonywanie jakichkolwiek czynności w pasie drogowym jest dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi. Zgodnie
z Art. 40 ust1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ) za zajęcie
pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymagane jest
zezwolenie zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
>>>>>

Zezwolenie dotyczy:
- prowadzenia robót w pasie drogowym,
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanychniezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych
niż wymienione w pkt 1-3.
Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa
składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę ustaloną
przez:
- dla dróg krajowych w drodze rozporządzenia ministra transportu,
- dla dróg wojewódzkich w drodze uchwały Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego,
- dla dróg powiatowych w drodze uchwały Rady Powiatu Drawskiego,
- dla dróg gminnych w drodze uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku,
Wydanie zezwolenia jest obciążone opłatami które wnosi
wnioskodawca na rzecz właściciela drogi. Szczegółowych informacji dotyczących zajęcie pasa drogowego udziela inspektor ds. drogownictwa – Zbigniew Witasek, tel. 94 37 26 247 lub 665777 710.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 177
Zachodniopomorski

Zarząd

Dróg

Wojewódzkich

w Koszalinie realizuje zadanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku 0,5km w Pławnie. Wykonawcą robót
jest POL-DRÓG Drawsko Pom. S.A. ul. Złocieniecka 22a, 78
– 500 Drawsko Pom.
Zakres robót obejmuje: frezowanie nawierzchni asfaltowej. poszerzenie jezdni do szerokości 6m, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania o szer. 1,0m, oczyszczenie poboczy na całej
szerokości pasa drogowego z krzaków, samosiejek, odrostów,
traw i chwastów, oczyszczenie rowu z namułów wraz z wyprofilowaniem skarp, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz ustawieniem bariery ochronnej na odcinku 120m, ułożenie
ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów.
Planowany termin zakończenia zadania ma nastąpić we
wrześniu br.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa
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Gospodarka Komunalna
PRZEBUDOWA UL. DRAHIMSKIEJ
I DŁUGIEJ

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ORAZ ODPADÓW WIEKOGABARYTOWYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku od kilku lat prowa-

Od kwietnia br. trwają prace związane z przebudową
ulicy Drahimskiej i Długiej na odcinku od skrzyżowania

dzi na terenie miasta i gminy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

z ulicą Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20

Najbliższa taka zbiórka zostanie przeprowadzona w dniach

w Czaplinku. Wykonawcą zadania jest firma „Pol- Dróg

26, 27, 28 i 29 września 2012r. (środa, czwartek, piątek, sobota).

Drawsko Pomorskie” S.A. Drawska Pom. wybrana w drodze

Odbierany zostanie zużyty sprzęt teleinformatyczny i teleko-

przeprowadzonego postępowania przetargowego, za kwotę

munikacyjny: komputery, drukarki, kopiarki, kalkulatory, faksy, apa-

1.759.955,56 zł. Termin wykonania robót – 30.10.2012r.

raty telefoniczne, sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, magnetofo-

Zakres robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni
jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego, po uprzednim frezowaniu
na min. 5 cm na całej długości projektowanego odcinka,
remont i przebudowę chodników, przebudowę miejsc
postojowych,

przebudowę

istniejących

zjazdów

ny, oraz urządzenia AGD: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki grzejniki elektryczne, żelazka, odkurzacze, miksery, suszarki i wiele innego
sprzętu z zakładów pracy, instytucji, szkół

i indywidualnych gospo-

darstw domowych.
Będziemy zbierać także stare meble tapczany, fotele, materace i inne sprzęty. Zużyty sprzęt można również przekazać, dostarcza-

wraz

jąc własnym środkiem transportu do czynnego w dni robocze

z regulacją wysokościową, wykonanie elementów uspokoje-

w godz. od 7.00 do 15.00 punktu odbioru na terenie Oczyszczalni

nia ruchu z kostki brukowej betonowej poprzez wyniesienie

Ścieków. Kompletny sprzęt zostanie przyjęty nieodpłatnie.

skrzyżowań i przejść dla pieszych. Wykonane zostanie ozna-

HARMONOGRAM

kowanie poziome i pionowe. W ramach zadania nastąpi
usprawnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopo-

Miejsca zbiórki

wych z jezdni i z chodników do istniejącej sieci kanalizacji

Piekary, Broczyno, Trzciniec, Byszkowo,
Kamienna Góra, Miłkowo, Kosin, Machliny,
Motarzewo

deszczowej poprzez regulację i udrożnienie istniejących
wpustów ulicznych oraz budowę studni deszczowych betonowych, a także wykonanie przyłączy wodociągowych do
nieruchomości na ul. Długiej o długości 289,50mb.
Zakończone zostały prace związane z przebudową
chodników, przystąpiono do wykonywania robót związanych
z układaniem

masy bitumicznej.

Wszelkie

niedoróbki

i usterki będą sukcesywnie usuwane przez Wykonawcę
do 31.10.2012r.

Stare Drawsko, Nowe Drawsko, Drahimek,
Żerdno, Kołomąt, Prosinko, Prosino, Kuźnica
Drawska
Kluczewo, Kołomąt, Sikory, Czarne Wielkie,
Kuszewo, Stare Gonne, Ostroróg, Czarne Małe,
Łysinin, Karsno
Siemczyno, Rzepowo, Łąka, Piaseczno, Niwka,
Głęboczek, Żelisławie, Pławno, Psie Głowy

Termin zbiórki

26 września 2012r.

26 września 2012r.

27 września 2012r.
28 września 2012r.

Czaplinek – teren całego miasta
29 września 2012r.

Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy

Program Przebudowy

Dróg Lokalnych –etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”.

Odpady powinny być wystawiane przez mieszkańców w określonych wyżej terminach przed posesją, najpóźniej do godziny
1000 w planowanym dniu zbiórki. Zachęcamy i serdecznie
zapraszamy do udziału w zbiórce.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

NOWY SPRZĘT DLA OSP
W sierpniu br. jednostkom OSP z terenu gminy Czaplinek udało się pozyskać następujący sprzęt:
- Jednostka OSP Czaplinek pozyskała nowy sprzęt: drabinę aluminiową dwuprzęsłową z podporami (koszt 5 000 zł), ubrania specjalne 8 szt. (koszt 12 000 zł), buty specjalne 6 par (koszt 2 700 zł), jednostka OSP Broczyno pozyskała: buty specjalne 8 par
(koszt 2 800 zł). Jednostka OSP Machliny pozyskała: ubrania specjalne 2 szt. (koszt 3 000 zł), radio przenośne GP300 1 szt. (koszt
2 200 zł). Jednostka OSP Kluczewo pozyskała: radio przenośne GP300 1 szt. (koszt 2 200 zł), latarka specjalna Wulkan 1 szt.
(koszt 1 000 zł). W/w sprzęt udało się zakupić dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie, oraz środków z budżetu Gminy Czaplinek.
Adam Czernikiewicz - Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż
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Gospodarka Komunalna
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391). Nowe przepisy wprowadzają nakaz
obligatoryjnego przejmowania przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także dopilnowania obowiązku ich
segregacji. Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie
nowego systemu gospodarki odpadami.
Najważniejsze cele zmiany ustawy to:
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości prawnych
systemem odbioru odpadów,
- stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
- łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów
jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady
niebezpieczne,
- informowanie mieszkańców gmin, co, gdzie i jak należy
wyrzucać,
- wyeliminowanie dzikich wysypisk,
- likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady

odbioru odpadów. Obowiązek podpisania

umowy

z firmą wywozową przejmie gmina. Nie będzie już więc możliwości samodzielnego podpisywania umów przez mieszkańców z prywatnymi firmami. Dotychczasowe umowy mieszkańcy będą wypowiadać lub wygasną automatycznie.
Do 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości, który ma
zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest
zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy. Kopię takiej umowy należy
dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą prześlemy
gminie.
Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany uiszczać
na rzecz gminy miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami (tzw. „opłatę śmieciową”) zgodne z jedną, wyznaczoną
w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze
(w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę bądź przedsiębiorców, który odbierze śmieci – wszystkie odpady komunalne. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować
nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co robić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie
organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru
takich odpadów.
>>>>

>>>>>
Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie
w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem,
nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem.
Do 1 stycznia 2013 r. Rada Gminy zdecyduje jak często
i w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów. Gminy:
- uchwalą lokalne regulaminy utrzymania czystości porządku na
terenie gminy,
- wyznaczą stawki opłat oraz zasady ich ponoszenia,
- przeprowadzą kampanie informacyjne dla mieszkańców.
Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie stawki uchwalonej przez radę gminy i będzie uzależniona od jednego z trzech
kryteriów:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
- ilości zużytej wody w danej nieruchomości, albo
- powierzchni lokalu mieszkalnego.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły,
sklepy, instytucje, zakłady pracy) opłata będzie zależeć od liczby
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Opłata będzie obowiązkowa i jednakowa dla wszystkich,
przy czym jeśli odpady komunalne będą zbierane i odbierane
w sposób selektywny rada gminy określi niższe, preferencyjne
stawki, dlatego warto odpady segregować.
Od 1 lipca 2013 r. wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju
lub zorganizują wraz z gminą punkty selektywnego zbierania odpadów.
Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowisko do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.
Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnięcia poziomów
recyklingu głównych strumieni odpadów, do których jesteśmy
zobowiązani. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70%.
Z doświadczeń gmin w których takie rozwiązania już przyjęto (przed wejściem w życie ustawy, w drodze referendum gminnego) wynika, że po wprowadzeniu „opłaty śmieciowej” masa odbieranych odpadów znacznie wzrosła. Oczywiście to nie mieszkańcy
zaczęli nagle produkować dużo więcej odpadów. Po prostu nikomu
już nie opłaca się oszukiwać i nielegalnie wyrzucać śmieci do lasu,
przydrożnego rowu lub spalać bez pozwolenia w ogródku. Skoro
i tak każdy ma obowiązek płacenia, zdecydowana większość odpadów ląduje w pojemnikach. To jeden z efektów z korzyścią dla
środowiska, jaki z założenia ma przynieść nowa ustawa.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Podatki, Komunikaty
OPŁATY ZA ALKOHOL – III RATA

TERMIN PŁATNOŚCI
Przypominamy, iż 15 września 2012r. minął

Przypominamy, że zbliża się termin dokonania opłat

termin płatności III raty podatku od nieruchomości,

z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

rolnego i leśnego.

wych w placówkach handlowych i gastronomicznych. W terminie

Osoby,

które

nie

uiściły

powyższych

należności

do 30 września 2012r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenia

w terminie proszone są o niezwłoczne uregulowanie zobo-

na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są na mocy art.

wiązania pieniężnego dokonując wpłaty na rachunek banko-

111 ust.4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

wy Urzędu Miejskiego w Czaplinku w PBS o/Czaplinek nr

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

86 8581 1027 0400 0505 2000 0003. Na dowodzie wpłaty

Nr 70, poz. 473) do uiszczenia III raty opłaty z tytułu korzysta-

należy podać numer decyzji.

nia z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku nieuregulowania należności podatko-

Podstawowa wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń

wych, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu

kształtuje się w zależności od posiadanych zezwoleń następują-

przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji

co:

administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosz-

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

tami egzekucji.

- pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatku

– 525,00 zł
- pow. 18% zawartości alkoholu – 2.100,00 zł
Opłaty przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alko-

UWAGA PODATNICY !!!

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

Wszystkim podatnikom podatku od środków transpor-

- 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%

towych uprzejmie przypominamy, iż z dniem 15 września

alkoholu oraz piwa – wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej warto-

2012r. minął termin zapłaty II raty podatku od środków

ści sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

transportowych, który należało uiścić we właściwej wysokości

- 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do

bez uprzedniego wezwania na konto Urzędu Miejskiego

18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4%

w Czaplinku Nr 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003

ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział Czaplinek. Osoby,

- 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej

które nie uiściły powyższych należności w terminie proszone

18% zawartości alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej

są o niezwłoczne uregulowanie powyższego podatku dokonu-

wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

jąc wpłaty na ww. rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.

Jednocześnie informujemy, że brak opłaty w terminie do 30
września 2012r. skutkuje wygaśnięciem posiadanych zezwoleń

W przypadku nieuregulowania ww. należności, zosta-

i okresem karencji w jego uzyskaniu na okres 6 miesięcy.

nie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej,
co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

TARGI ROLNE W BARZKOWICACH
Dnia 8-go września br, rolnicy gm. Czaplinek i osoby zainteresowane branżą rolną mieli okazję zwiedzić XXV Barzkowickie Targi
Rolne POMERANIA 2012. Jest to impreza gromadząca dużą ilość

JUBILEUSZE

wystawców z kraju i z zagranicy.

To mi. in. producenci maszyn

rolniczych, sadownicy, hodowcy, wytwórcy żywności, ogrodnicy

90 urodziny w miesiącu wrześniu obchodzą: Pani Józe-

i właściciele gospodarstw agroturystycznych, hodowcy koni, bydła,

Michalczik ur. 15.09.1922r., Pani Katarzyna Mleczek

trzody chlewnej, drobiu, producenci żywności. Można było zobaczyć

ur. 19.09.1922r., Pani Janina Serwach ur. 25.09.1922r., Pani

bardzo szeroką gamę produktów związanych z rolnictwem, wymie-

fa

Janina Czerniawska ur. 29.09.1922r.

nić swoje poglądy, spostrzeżenia z inwestorami z branży rolniczej

Dostojnym jubilatom wszelkiej pomyślności, dużo

jak również porozmawiać z przedstawicielami instytucji pracujących

zdrowia, miłości i ciepła w gronie rodzinnym życzy Burmistrz

na rzecz rolnictwa. Wyjazd zorganizowała Gmina Czaplinek.
Z wyjazdu skorzystało 50 osób.

Czaplinka Adam Kośmider.
Wiesława Odważna
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa
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Planowanie Przestrzenne
ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W dniu 11 września 2012 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku odbyła się dyskusja publiczna nad
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany w miejscowym

planie

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy
i Trzciniec.
Przedstawiony projekt planu dotyczy możliwości
zlokalizowania biogazowni rolniczej na działce nr 121/29
położonej w obrębie Trzciniec tj. w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującej w Byszkowie fermy trzody chlewnej.
W dyskusji udział wzięło kilkoro mieszkańców okolicznych wsi tj. Psie Głowy, Pławno i Broczyna, projektant
planu, przedstawiciele Gminy oraz przedstawiciele firmy
BIOPOWER S.A. z Warszawy, na wniosek której rozpoczęto
procedurę zmiany mpzp. W trakcie dyskusji projektant planu omówił przyjęte w projekcie rozwiązania, osoby zainteresowane poruszały interesujące lub budzące wątpliwości
zagadnienia związane z potencjalnym funkcjonowaniem
biogazowni na tym terenie. Przedstawiciele firmy BIOPO-

>>>
W projekcie planu ustalony został zakaz stosowania substratów w postaci odpadów poubojowych, pomiotów drobiu, martwych zwierząt;
Projekt zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie
Glowy i Trzciniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 17.08.2012 do
17.09.2012r.
Uwagi do ww. projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Czaplinka ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, lub elektronicznie
na adres: czaplinek@czaplinek.pl z podaniem imienia, nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 1 października 2012 r.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej BIP tytuł dokumentu:
„Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne
obrębów:

Broczyno, Machliny,

w części

Łazice, Pławno, Psie Głowy

i Trzciniec”.
Izabela Kolczyńska
Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

WER odpowiadali zebranym na zadawane pytania, dotyczące m.in. technologii jaka jest stosowana przez tą firmę.
Wszystkich
zainteresowanych
informujemy,
iż zgodnie z przygotowanym i wyłożonym do publicznego
wglądu projektem na terenie tym po uchwaleniu przez Radę
Miejską w Czaplinku zmiany planu na ww. działce potencjalnie będzie można zlokalizować biogazownię rolniczą. Zgodnie
z przygotowanym projektem planu przez BIOGAZOWNIĘ
ROLNICZĄ należy rozumieć zespół instalacji służących produkcji biogazu rolniczego z surowców rolniczych, takich jak
rośliny energetyczne oraz gnojowica świńska, w procesie
fermentacji metanowej. Na zespół instalacji biogazowni składają się obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty budowlane, w tym budowle rolnicze wraz z urządzeniami i infrastrukturą niezbędną do obsługi procesu technologicznego
produkcji biogazu rolniczego. Zespół instalacji biogazowni
stanowią: zbiorniki fermantacyjne, zbiorniki substratów płynnych, zbiornik hydrolizy, kontener biurowy, kontener stacji
pomp, kontener elektrotechniczny, kontener jednostki kogeneracyjnej, stacja transformatorowa, flara awaryjna, waga
przejazdowa, silosy na kiszonkę, budynek techniczny z separatorem, suszarnią pofermentatu oraz powierzchnią magazynową. Otrzymany w procesie fermentacji biogaz może zostać
zagospodarowany do produkcji energii elektrycznej, do produkcji energii cieplnej, w systemach skojarzonych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, jako paliwo transportowe, do produkcji metanolu oraz przesyłany do sieci gazowej.
>>>>

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA WYSP
Informujemy, iż Starosta Drawski przeprowadził procedury
w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotyczących wysp
z terenu Gminy Czaplinek, w skład których wchodzą obręby
ewidencyjne: Głęboczek, Stare Drawsko, Broczyno i Ostroróg.
Ww. postępowaniem objęto wyspy zlokalizowane na jeziorze
Drawsko, Krosino, Broczyno, Niewilno.
Klasyfikacji gruntów poddano 17 następujących wysp:
- 2 wyspy na jeziorze Broczyno o pow. 0,1653 ha, 0,4891 ha,
- 2 wyspy na jeziorze Niewilno o pow. 0,5334 ha, 0,0226 ha,
- wyspę na jeziorze Krosino o pow. 0,1186 ha,
- 12 wysp na jeziorze Drawsko o pow. 0,4216 ha, 0,0284 ha,
0,8185 ha, 0,0760 ha, 1,0611 ha, 1,1322 ha, 0,2520 ha, 0,6088
ha, 0,6976 ha, 2,7870 ha, 0,1448 ha, 0,4194 ha.
- z wyjątkiem wyspy Bielawa.
Cały proces klasyfikacji przeprowadzony został w ramach
prac z zakresu założenia ewidencji gruntów i budynków dla wysp
powiatu drawskiego.
Z dokumentacją ww. sprawy m.in. protokołami, mapami
klasyfikacyjnymi, rejestrami, a także treścią poszczególnych decyzji
wydanych przez Starostę Drawskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b.
Martyna Bołtun
Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami
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Komunikaty, Zdrowie
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

„W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH DZIECI”

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wszelkie
czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej
przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Ministerstwo Gospodarki przestrzega przed firmami
komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu wprowadzonych
przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest
wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona
w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów
w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter
tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią
próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji
o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych CEIDG czy też
REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również
zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/
ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

To tytuł projektu, w ramach, którego w dniach 10-14 września br. w czaplineckich przedszkolach odbywały się badania dzieci.
Okres przedszkolny jest czasem, w którym kształtuje się prawidłowa
sylwetka dzieci. Niestety, z oficjalnych statystyk wynika, że jedynie
ok. 10 % dzieci ma prawidłowo ukształtowaną postawę ciała, natomiast u 50-70 % dzieci występują pierwsze cechy skrzywień.
Odpowiednio szybko podjęte działania profilaktyczne oraz
wczesna rehabilitacja dzieci z rozpoznanymi zaburzeniami postawy
ciała są niezwykle istotne w prewencji późniejszych dolegliwości.
Wychodząc naprzeciw tym problemom Gmina Czaplinek
w ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia na rok
2012 zorganizowała profesjonalne, nieinwazyjne i bezpieczne badania jakości postawy ciała oraz rozwoju psychomotorycznego dzieci
przedszkolnych. Badania będą pomocne w monitorowaniu i stymulowaniu optymalnego poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dzieci oraz ewentualnym kierowaniu ich na gimnastykę
korekcyjną, jak również w planowaniu i prowadzeniu tych ćwiczeń.
Badania były prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Radomskiej w składzie: prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz, dr Stanisław Nowak, dr Stanisław Tuzinek.
Zakres badań obejmował: ocenę somatopową jakości postawy ciała, określenie poziomu rozwoju fizycznego, określenie poziomu rozwoju psychomotorycznego (testy sprawności motorycznej B.
Sekity, test TMK Ravena, testy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych, komputerowy test koordynacji wzrokoworuchowej. Zakres badań u poszczególnych dzieci był zróżnicowany
i uzależniony od wieku badanych dzieci. Największy zakres wykonano u dzieci 6-letnich. Po zakończeniu badań zostanie sporządzony
szczegółowy raport.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w realizację tego projektu, dyrektorom przedszkoli, nauczycielom,
pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku, pracownikom hali
widowiskowo- sportowej.

Agnieszka Kałamajska
Inspektor ds. działalności gospodarczej

KONCERT FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ
Zapraszamy na ostatni koncert z udziałem muzyków
Filharmonii Koszalińskiej organizowany w ramach projektu
pn. „Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Koncert odbędzie się 7 października br. o godz.
14:00 w Siemczynie przy kościele. Poprzedzony będzie
Mszą Św., która rozpocznie się o godz. 13.00. Serdecznie
zapraszamy.
Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

„ŻYJ SPOKOJNIE, POZNAJ CHOROBĘ…”
Informujemy, że w trybie pozakonkursowym przekazano
dotację w wysokości 2.000 zł dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 70 w Czaplinku na realizację zadania publicznego
„Ochrona i promocja zdrowia” pn. „Żyj spokojnie, poznaj chorobę…,
nie dopuść do powikłań”, które rozpoczęło się 31 sierpnia 2012 r.
i będzie realizowane do 22 listopada 2012 r. W ramach zadania
prowadzone są badania w zakresie wczesnego wykrywania podwyższonych poziomów glukozy, cholesterolu, trój glicerydów. Pierwsze
badania odbyły się podczas Dożynek Gminnych w Kluczewie w dniu
8 września br. Z badań skorzystało 94 osoby, wykonano 340 badań
i 21 osób skierowano do lekarza rodzinnego w celu dokonania szczegółowych badań.
Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji
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Nieruchomości, Komunikaty
>>>>

BURMISTRZ CZAPLINKA

W d z i ał ce n r 53 2 /1 6 p o ł o ż o n a je st si e ć w o d o ci ąg o w a,

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości:

z b y c i e d z i ał ki n a s t ąp i p o d w a ru n k i e m, ż e n ab yw c a
u s t an o w i n a r z e cz w ł a ś ci ci e l a w o d o ci ąg u n a cz a s n i e
o k re śl o n y p r aw o p r z e s y ł u w o d y.

- oznaczonej nr działki 79/6 o pow. 0,1146 ha, położonej

ceny nieruchomości zostały obniżone o 40% I przetarg na zbycie

w

nieruchomości odbył się w dniu 22.05. 2012 r., II przetarg dnia

obrębie

ewidencyjnym

Ostroróg,

KW

KO1D-

/00010041/9. Cena wywoławcza 15.600,00 zł netto
Zgodnie z mpzp nieruchomość przeznaczona jest pod

07.08.2012 r.
******************************************

zabudowę rekreacji indywidualnej, zabudowę usług tury-

- oznaczonej nr działki 486/3 o pow. 0,2203 ha, położonej w obrę-

styki w oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej.

bie ewidencyjnym Machliny, KW KO1D/00034740/3. Cena wywo-

cena nieruchomości została obniżona o 40%

ławcza 31.900,00 zł netto

I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu

Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie obowiązuje mpzp.

22.05. 2012 r., II przetarg dnia 07.08.2012 r.

cena nieruchomości została obniżona o 40% I przetarg na zbycie

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

nieruchomości odbył się w dniu 14.06.2012 r., II przetarg dnia

- oznaczonej nr działki 86/15 o pow. 0,2502 ha, położonej

23.08.2012 r.

w

obrębie

ewidencyjnym

Piaseczno,

KW

/00010580/9. Cena wywoławcza 37.900,00 zł netto
Dla

n i e ru c h o mo ś ci

z o s t ał a

w yd a n a

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

KO1D-

d e c yz j a

o w a r u n k a ch z ab u d o w y n a z ab u d o w ę m i e sz k al n o
–p e n sj o n a to w ą
cena nieruchomości została obniżona o 50%
I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu
22.05. 2012 r., II przetarg dnia 07.08.2012 r.
** * * ** * * ** * * ** * * * ** * * ** * * ** *
- oznaczonej nr działki 261 o pow. 0,1490 ha, położonej w
Czaplinku przy ul. Kasztanowej 9, KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza 30.800,00 zł netto
Zgodnie z mpzp jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z rzemiosłem i drobną produkcją. cena nieruchomości została obniżona o 40%
I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu
22.05.2012r. II przetarg dnia 7.08.2012r.
*****************************************
- oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha, położonej
przy ul. Kamiennej 4 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 40.900,00 zł netto
- oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha, położonej

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 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

8 października 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
nieruchomosci@czaplinek.pl

II MIEJSCE DLA SOŁECTWA SIKORY

przy ul. Jaśminowej 3 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 53.400,00 zł netto

Podczas Powiatowego Święta Plonów zostały ogłoszone

Zgodnie z mpzp jest to teren zabudowy mieszkanio-

wyniki konkursu na Najładniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego,

wej jednorodzinnej, teren usług turystyki
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 od gazociągu, na której obowiązuje zakaz zabudowy. Zbycie działki nr 532/16 i 532/18 nastąpi
pod warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz
właściciela gazociągu na czas nieokreślony prawo
przesyłu gazu.

zorganizowanego już po raz czwarty z inicjatywy Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły
się aż 22 sołectwa. Miło nam poinformować, iż wśród zwycięzców
znalazło się sołectwo Sikory zajmując II miejsce w konkursie. Serdecznie gratulujemy.
Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji
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Oświata
„WYPRAWKA SZKOLNA”

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
Po zakończeniu przerwy wakacyjnej, 3 września

Informujemy, że do dnia 15 października br. można
składać wnioski o pomoc finansową na zakup podręczników

2012r., uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny, rok 2012/-

szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkol-

2013. Naukę w klasach I szkół podstawowych rozpoczęło

na”. Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpo-

125 uczniów, w tym: 117 – w Szkole Podstawowej w Cza-

czynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

plinku i 8 uczniów w Szkole Podstawowej w Broczynie. Z tej

1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin,

liczby 22 to dzieci sześcioletnie. Ogółem do szkół podstawo-

w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż

wych w gminie Czaplinek uczęszcza 733 uczniów: 663 do SP

504 zł netto.

w Czaplinku i 70 uczniów do sześcioklasowej Szkoły Podsta-

2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej oraz klas I szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego i technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego

wowej w Broczynie. W Szkole Podstawowej w Czaplinku
uczniowie uczęszczają do 30 oddziałów, w tym do 26 oddziałów ogólnych, 3 oddziałów integracyjnych i 1 oddziału

na osobę w rodzinie (do 30 września 2012 roku wynosi 351 zł

zks. Średnia liczba uczniów w klasach ogólnych wynosi 20,8

netto, a od dnia 1 października 2012r. – 456,00 zł netto).

uczniów, w klasach integracyjnych – po 20 uczniów i zks

3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium

– 10 uczniów.
Naukę w klasach I Gimnazjum w Czaplinku rozpoczęło

dochodowego w ustawie o pomocy społecznej, na podstawie
decyzji dyrektora szkoły, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły

140 uczniów. Łącznie do 17 oddziałów

podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona po-

w Czaplinku uczęszcza 406 uczniów. Średnia liczba uczniów

moc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5%

w klasach ogólnych w Gimnazjum wynosi 25 uczniów, jed-

ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz klas
I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego i technikum.
4.

uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem

w Gimnazjum

nakże najbardziej liczne są klasy I: 28–29 uczniów w klasie.
Od 1 września 2012r. do przedszkoli w Czaplinku
i oddziałów w Broczynie uczęszcza 392 dzieci w wieku od 2,5

umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z niepełnosprawno-

do 6 lat. Utworzono: 8 oddziałów w Przedszkolu przy

ściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-

ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku, 2 oddziały w budynku Szkoły

ności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, - posiadają-

Podstawowej w Czaplinku, 1 oddział w budynku, w którym

cym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

mieści się Biblioteka Miejska, 2 oddziały w Broczynie oraz

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie

3 oddziały w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek.

może przekroczyć:

Od 1 września 2012r. rozpoczęło działalność nowe Niepu-

1) 180 zł dla ucznia klas I - III szkoły podstawowej oraz dla

bliczne

niepełnosprawnego ucznia klas I-III szkoły podstawowej;
2) 210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla
niepełnosprawnego ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej;

Przedszkole

„Edukacja”,

przy

ul.

Akacjowej

6 w Czaplinku, do którego trwa jeszcze nabór dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dowożonych będzie 542 uczniów, z tego 82 dzieci

3) 325 zł dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum
4) 352 zł. dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasad-

pięcio i sześcioletnich do przedszkoli (67 do Czaplinka i 15

niczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i techni-

do

kum oraz ucznia niepełnosprawnego szkoły ponadgimnazjal-

SP Czaplinek – 251, SP Broczyno – 43). Ponadto do przed-

nej.

szkoli dowożone będą dzieci 3 i 4 letnie. Ich liczba ustalona
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców

Broczyna) i 460 uczniów do szkół (Gimnazjum –166,

będzie na podstawie złożonych przez rodziców wniosków.

ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także

Na nowy rok szkolny wszystkim dzieciom przedszkol-

nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą

nym i uczniom życzymy wspaniałych kolegów oraz jak

przedstawiciela ustawowego.
Wnioski należy pobierać i składać w szkole, do której
uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2012/2013.
Wanda Lipińska
Inspektor ds. oświaty

najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom – satysfakcji
z pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Wanda Lipińska
Inspektor ds. oświaty

biuletyn informacyjny

12

Budżet
WYKONANIE BUDŻETU

>>>>
O wykonaniu wydatków Gminy w zasadzie decydują trzy podsta-

W I PÓŁROCZU BR.

wowe piony działalności:
1.

DOCHODY

Dochody budżetu zaplanowane na rok 2012 w kwocie 2.
36 896 549,96 zł

zostały

zrealizowane

w

I półroczu 3.
w kwocie 18 345 106,76 zł co stanowi 49,7 % planu. Głów-

oświata i edukacyjna opieka wychowawcza,
opieka społeczna i ochrona zdrowia
wydatki na administrację.

Zadania oświatowe realizowane głównie przez szkoły podnym źródłem dochodów są dochody własne, które zrealizo- stawowe i gimnazjum wyniosły 5 839 694,95 zł;, co stanowi
wano w 43,7%. Dochody zrealizowane w wysokości powy- 34,6% ogółem zrealizowanych wydatków.
żej 50% uzyskano z tytułu wpływów podatkowych (52,6%),
w tym podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatków od środków transportowych, opłat lokalnych (61%)
oraz opłaty za wieczyste użytkowanie.
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa wyniosły 42,8%do dochodów

Wydatki

na

pomoc

społeczną

wykonane

w

kwocie

3 830 794,37 zł stanowią 22,7% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Bardzo duży wpływ na wykonanie wydatków ma również

planowanych (analogicznie w roku 2011 – 44,4%).Wyższy dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, których wynatomiast wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym datki za I półrocze wyniosły 1 637 691,95 zł, co stanowi 9,7%
(122,2%.- 85 537,93 zł) wystąpił w udziale w podatku do- zrealizowanych wydatków ogółem.
chodowym od osób prawnych. Wskaźnik ten za I półrocze Pozostałe 20,6 % wykonanych wydatków to wydatki na kulturę,
2012r wyniósł 135,4%.- 135 362,60 zł.

sport, turystykę, rolnictwo, drogi ,gospodarkę mieszkaniową.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego
wyniosły 686 800,64 zł co stanowi 40,6% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2011- 11%). W porównaniu

PRZYCHODY:
W planach budżetu wg stanu na 30.06.2011 r. po stronie

z rokiem ubiegłym kwota uzyskana ze sprzedaży jest wyższa przychodów przewidziano zaciągnięcie 3 915 086,00 zł kredytu
o 334 925,49 zł. Wyższy wskaźnik uzyskany w 2012r roku na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowajest związany z wyższą sprzedażą, jak również niższą kwotą nego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciązaplanowanych dochodów (plan 2012r- 1 693 000,00 zł, gniętych kredytów i pożyczek.
plan 2011r- 3 200 000,00zł).

Ogłoszenie przetargu na kredyt nastąpiło w dniu 18.05.2012r.

Na obniżenie wskaźnika wykonania dochodów mają Do przetargu przystąpiły dwa banki – Pomorski Bank Spółdzielczy
wpływy dochody majątkowe pozyskane ze źródeł zewnętrz- w Świdwinie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
nych, gdyż ich uzyskanie uwarunkowane jest wykonaniem Oddział Szczecin.
i rozliczeniem zadań inwestycyjnych. Na planowane dochody z tytułu realizowanych projektów w wysokości 4 078 145
zł gmina pozyskała w I półroczu kwotę 994 861,90 zł, co
stanowi 24,4% planowanych dochodów. Realizacja tych
dochodów nastąpi w II półroczu 2012r.

Korzystniejsze

warunki

zaproponowała

Powszechna

Kasa

Oszczędności Bank Polski SA Oddział Szczecin.
Uruchomienie części kredytu nastąpiło na początku lipca br.
ROZCHODY:

WYDATKI

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach
Wydatki budżetu zaplanowane na rok 2012 w kwocie poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 480 866,06,
39 297 489,96 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwoco w stosunku do planu spłat 1 514 146,00 zł stanowi 31,76, %.
cie 16 870 770,25 zł, co stanowi 42,9% planu. Niskie wykoSpłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmononanie wydatków związane jest głównie z realizacją zadań
gramem przyjętym na 2012r.
inwestycyjnych, których proces wdrażania i realizacji jest
Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania
inny niż zadań bieżących. Wydatki inwestycyjne zaplanowabudżetu Gminy Czaplinek w I półroczu 2012r znajduje się
ne w kwocie 8 756 569,00 zł zostały wykonane w wysokości
na stronie BIP Czaplinek.
1 321 109,68 zł co stanowi 15,1%.
Wydatki bieżące na plan 30 540 920,96 zł wykonano
w kwocie 15 549 660,57 zł co stanowi 50,9% planu.
>>>>

Izabela Koremba
Skarbnik Gminy
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Komunikaty, Organizacyjne
KONSULTACJE SPOŁECZNE

EKSMISJE

W imieniu Burmistrza Czaplinka zapraszam przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń do zapoznania się z opracowanym projektem Programu Współpracy Gminy Czaplinek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2013.
Projekt Programu zawiera m.in. główne i szczegółowe cele współpracy, zasady, sfery, obszary i nazwy zadań
obejmujących współpracę.
Wszelkie uwagi do programu przyjmowane będą do
16 października br. w Referacie Turystyki i Promocji
turystyka@czaplinek.pl. Program Współpracy dostępny jest
w Referacie Turystyki i Promocji przy ul. Rynek 1.
Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji

W br. uzyskano dwa prawomocne wyroki eksmisji z komunalnych lokali mieszkalnych. W obu przypadkach sąd nakazał opróżnienie lokalu bez prawa do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów
Gminy Czaplinek. Eksmisje zostały wykonane przez Komornika przy
Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim.
Obecnie cztery sprawy o uzyskanie nakazu eksmisji są
w toku –dokumenty przekazano do Sądu Rejonowego w Drawsku
Pomorskim.
ZNM sp. z.o.o jest w trakcie przygotowania kolejnych spraw
dla najemców uporczywie uchylających się od wnoszenia opłat
czynszowych oraz zajmujących mieszkania bez tytułu prawnego.
Wszystkim najemcom przypominamy o obowiązku systematycznego wnoszenia opłat czynszowych. Procedury związane z uzyskaniem nakazu eksmisji wykonywane są w ostateczności tj.
w przypadku, kiedy dłużnik długotrwale zalega z opłatami oraz nie
skorzystał z proponowanych przez Spółkę możliwości spłaty zadłużenia w ratach bądź odpracowanie swojego długu.
Halina Wasilewska
ZNM sp. z o.o

NIEWYBUCH W GŁĘBOCZKU
W dniu 18 września 2012 roku o godz. 9.00 Straż
Miejska w Czaplinku otrzymała zgłoszenie od mieszkańca

POLSKO- NIEMIECKA WYMIANA

Głęboczka o niewybuchu leżącym w rzece. Na miejscu zda-

MŁODZIEŻY

rzenia w ramach czynności wyjaśniających ustalono, że
w Głęboczku przy brzegu w rzece leży zaśniedziały powojenny pocisk moździerza kaliber 70 mm.
Informację o w/w niewybuchu przekazano do oficera
dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, który powiadomił patrol saperski w JW Budowie
w celu usunięcia niewybuchu. Patrol saperski w dniu 19
września 2012 roku zabrał niewypał pocisku z miejsca zagrożenia wybuchem.
Leszek Kruk
Inspektor Straży Miejskiej

POWIERZCHNIA REKLAMOWA
Gmina Czaplinek

zaprasza do składania ofert na

zagospodarowanie powierzchni ogrodzenia boiska
sportowego w Czaplinku, przy drodze krajowej nr
163. Oferty współpracy lub zamieszenia reklamy
należy składać w Urzędzie Miejskim w Czaplinku ul. Rynek 6. Pytania należy kierować do podinsp. ds. kultury
i sportu -Krzysztofa Czubaka, tel. 94 272 62 43.

Osoba

upoważnioną do negocjacji jest Zbigniew Dudor -z-ca
Burmistrza Czaplinka, tel. 094 372 62 20.
Krzysztof Czubak
Podinspektor ds. kultury i sportu

W tym roku nauczyciele czaplineckiego Gimnazjum we
współpracy z partnerską Szkołą w Grimmen przygotowali program
wymiany młodzieży. Wspólny wniosek został złożony do Programu
Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania i uzyskał dofinansowanie. Realizacja projektu miała miejsce w dniach 6-8 września br. w Czaplinku.
W programie wymiany wzięła udział 20 osobowa grupa młodzieży
z Grimmen oraz 20 osobowa grupa uczniów czaplineckiego Gimnazjum. Młodzież wraz z opiekunami została zakwaterowana w Ośrodku Wypoczynkowym „Drawtur”. W ramach projektu młodzież wzięła
udział między innymi w warsztatach rękodzielniczych w Żelisławskim Zapiecku, warsztatach robienia biżuterii, które przeprowadziła
lokalna artystka pani Magdalena Mokrogulska.
Czaplinecka młodzież zaprezentowała swoim kolegom z Niemiec najciekawsze miejsca w mieście oraz swoją szkołę. Dzięki
uprzejmości pana Roberta Rycerskiego oraz pani Janiny Gąszcz –
Dyrektor CZOKSiR młodzież odbyła rejsy spacerowe po jeziorze
Drawsko. Obie grupy zaplanowały już kolejną wymianę, która odbędzie się w przyszłym roku w Grimmen. Szczególne podziękowania
kierujemy na ręce Pani Jolanty Skoniecznej – Dyrektor Gimnazjum
za osobiste zaangażowanie oraz zaangażowanie nauczycieli, którzy
dołożyli wszelkich starań, aby projekt mógł się odbyć na bardzo
wysokim poziomie.
Małgorzata Fedorowiat –Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
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Organizacyjne, Kultura, Sport
PLACE ZABAW
W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013, w dniu 6 września br.
ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę i modernizację placów zabaw w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno. Na zadanie wpłynęło 7 ofert, żadna z ofert nie spełniła wymogów
zawartych w SIWZ.
Ogłoszenie kolejnego przetargu nastąpi zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zbieranie ofert potrwa do dnia 5 października
br. Termin realizacji projektu zaplanowany jest na dzień 30
listopada 2012 r.

TURNIEJ RECYTATORSKI
Zapraszamy wszystkich miłośników literatury staropolskiej i
recytacji do Czaplinka w województwie zachodniopomorskim. Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje Ogólnopolski Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Jana Chryzostoma
Paska w dniach 20 – 21 października 2012r.
Turniej skierowany jest do młodzieży powyżej 15 lat oraz
dorosłych – amatorów.
Konkurs ten propaguje literaturę staropolską i europejską
powstałą do końca XVIII w, a także pielęgnuje tradycje staropolskie.
Organizatorzy zapraszają znanego aktora, który przewodniczyć będzie pracom Komisji Konkursowej oraz przeprowadzi
warsztaty aktorskie, recytatorskie. Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy!
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji

SEZON LETNI W OSW

CZAT Z BURMISTRZEM CZAPLINKA
Zapraszamy Wszystkich mieszkańców Czaplinka na

Czaplinecki Ośrodek Sportów Wodnych umożliwia realiza-

CZAT z Burmistrzem Czaplinka -Panem Adamem Kośmide-

cję różnych form wypoczynku mieszkańcom oraz turystów. Turyści

rem. CZAT odbędzie się 30 września 2012 roku w godz.

przyjeżdżali na jednodniowy, bądź kilkudniowy pobyt pod namiot,

16.00 -18.00 na stronie www.czaplinek.pl

lub do schroniska, w gronie przyjaciół, rodziny - z dala od codzien-

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy

nych obowiązków i zmartwień. Połączyli te miłe chwile z aktywnym wypoczynkiem na wodzie jeziora Drawsko, w formie żeglowania na jachtach, żaglówkach, pływania kajakami, rowerem wod-

MOTOCYKLOWE CROSS COUNTRY
Informujemy, że po raz kolejny w tym roku odbędzie
się impreza motocyklowe cross country w Czaplinku. Organizatorzy Pucharu Bałtyku zaplanowali VIII Rundę Indywidualnych i Zespołowych Mistrzostw Morza Bałtyckiego, która
odbędzie się w dniach 20-21 października 2012r. na terenie
urobiska kruszywa k/Niwki.
Organizatorem zawodów jest Drogbud Cross – ATV
Piła przy współpracy z Gminą Czaplinek.
Krzysztof Czubak
Podinspektor ds. kultury i sportu

RADEK WOSKO TRIO FEAT
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna
w Czaplinku zaprasza na koncert JAZZ-owy, który odbędzie
się w sali CzOKSiR w dniu 29 września 2012 r. o godz.
18.00. Zespół zagra nowoczesny europejski jazz o silnych
korzeniach w tradycji z powiewem nordyckiej melancholii.
Bilety na koncert w cenie 10 zł do nabycia w CIT,
Krzysztof Czubak
ul. Rynek 1.
Podinspektor ds. kultury i sportu

nym, czy też spacerem nad brzegiem jeziora.
Dodatkowym atutem spędzania czasu wolnego w OSW jest
jego położenie, malownicza okolica – wspaniałe widoki, również
panująca cisza, spokój... jednym słowem doskonałe miejsce na
wypoczynek na lądzie i wodzie.
W tym roku na terenie Ośrodka

odbywały się różnego

rodzaju imprezy kulturalno sportowe, głównie żeglarskie, takie jak
otwarcie czy zakończenie sezonu żeglarskiego, regaty, szkolenia
umożliwiające zdobywanie stopni żeglarskich, spotkania czaplineckich żeglarzy, imprezy: np. ,,Noc Świętojańska”, ,,Dzień Dziecka”
czy ,, Święto Wody i Ryby”, wielokrotne spotkania przy ognisku
młodzieży szkolnej, przedszkola, stowarzyszenia, wynajęcia świetlicy na wesela, rodzinne imprezy, zabawy taneczne, warsztaty,
szkolenia itp.
W trakcie tych czterech miesięcy na terenie obiektu odbywały się takie imprezy jak:
- Spotkanie dla niepełnosprawnych i ich opiekunów zorganizowane
przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Ametyst” – sekcja rodziców dzieci niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło ponad 150
osób – dnia 13 czerwca 2012r.
>>>>
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>>>>
- Międzynarodowy Plener Malarski – 13 - 23 czerwca 2012r.
- Majówka (Otwarte Regaty Żeglarskie) dnia 01 maja 2012r.
- Noc Świętojańska połączona z zabawa taneczną - dnia
23 czerwca 2012r.
- DNI CZAPLINKA (Otwarte Regaty Żeglarskie) dnia 14 lipca
2012r.
- Święto Wody i Ryby (Otwarte Regaty Żeglarskie, koncert
DISCO POLO i zabawa taneczna) dnia 04 sierpnia 2012r.
-Zakończenie Sezonu Letniego (II Otwarte Regaty Przesiadkowe na OMEGACH MEMORIAŁ im. Stanisława Kiryszewskiego org. przez Czaplineckie Bractwo Żeglarskie przy współpracy CzOKSiR ) w dniu 01.09.2012r.
W sezonie letnim 2012r. gościliśmy w schronisku i na
polu namiotowym łącznie 121 osób, z czego nieodpłatnie 31
osób – uczestnicy Pleneru Malarskiego (15 osób), oraz
Studenci Politechniki Koszalińskiej (16 osób), w miesiącu
sierpniu gościliśmy obóz tenisa stołowego z Reska (30 osób).
Tegoroczny dochód Ośrodka Sportów Wodnych, na który
składa się wynajem sprzętu pływającego, noclegi w schronisku oraz na polu namiotowym, rejsy „Europą”, organizacja
imprez, itp. wyniósł: 47.079,20 zł. netto, co pokryje około
60 % ogólnych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.
A od początku roku do 31 sierpnia 2012r. koszty utrzymania
to: 77.670,55 zł. netto.
W miesiącach wrzesień – październik pracownicy
Ośrodka Sportów Wodnych zajmują się konserwacją, naprawą sprzętu pływającego przed zimą. Łodzie cumowane przy
pomostach zostaną w tym okresie wyciągnięte z wody
i umieszczone w hangarze lub na brzegu.
Od początku listopada 2012r. do końca lutego
2013r. Ośrodek Sportów Wodnych będzie nieczynny – sezon
zimowy uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek prac na
terenie obiektu, gdyż budynki są nieogrzewane.
Zakończenie sezonu żeglarskiego przewidziane jest na
przełomie września / października, a wyslipowanie sprzętu
pływającego zaplanowano na 20 października.
UWAGA!!! Na terenie OSW
parkowanie samochodów

i przy-

czep oraz poza sezonem jachtów jest
dozwolone,

wyłącznie na wyzna-

czonych płatnych miejscach postojowych.
Teren OSW jest monitorowany.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR
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Gmina Czaplinek oraz Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają wszystkich chętnych
do udziału w

Zgłoszenia do ligi należy składać w hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku do dnia 15 października 2012r. (poniedziałek)
do godziny 21.30. Rozpoczęcie i pierwsza kolejka ligi zostanie rozegrana 20 października 2012 roku. (sobota)
Wpisowe zapewniające udział w lidze wynosi 550 zł od drużyny (pierwsza i druga runda) rozgrywek
oraz turniej finałowy.
Spotkanie organizacyjne z kapitanami/kierownikami poszczególnych drużyn odbędzie się 16 października (wtorek) 2012r. o godzinie 17.30 w hali widowiskowo – sportowej. Na spotkaniu tym zostaną
przekazane wszelkie informacje odnośnie regulaminu, terminarzu, kosztów i spraw organizacyjnych ligi.
Liczba drużyn, które chcą uczestniczyć w lidze wynosi 8. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkich chętnych zapraszamy!

„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.

MIESZKANIE KOMUNALNE
ZNM sp. z o.o. poszukuje chętnych osób do najmu lokalu komunalnego. Mieszkanie komunalne o pow.
41,05 m2 znajduje się przy ul. Sikorskiego 10. W skład mieszkania wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
okna PCV. Całe mieszkanie jest po gruntowym remoncie z ogrzewaniem elektrycznym ze sterowaniem
pogodowym.
Przydział mieszkania będzie możliwy po zaopiniowaniu przez komisję mieszkaniową. Oczekiwany jest zwrot
kosztów za poniesiony remont przez byłego najemcę mieszkania. Uzgodnienia wysokości koszów z osoba
zainteresowaną.

Adam Tuchalski
Prezes ZNM sp. z o.o.

ZASADY LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
Miejscem do gromadzenia odpadów jest wydzielona powierzchnia lub pomieszczenie przeznaczone
wyłącznie do ustawienia odpowiednich pojemników służących czasowemu gromadzeniu odpadów stałych i
ich odbioru. Konieczność wydzielenia i budowy takich miejsc wynika z przepisów techniczno-budowlanych,
stanowiących przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w prawie
budowlanym, tj. w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie
z nimi pojemniki na odpady mogą być usytuowane w:
- zadaszonych osłonach lub pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
- wyodrębnionych pomieszczeniach w budynku, mających posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu
środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0, 15 m;
- utwardzonych placach do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.
Do miejsc gromadzenia odpadów powinien prowadzić utwardzony dojazd

umożliwiający

przemieszczanie pojemników.
Ze względu na warunki higieniczne oraz wygody mieszkańców odległość miejsc gromadzenia odpadów od
okien i drzwi budynków powinna wynosić co najmniej 10 m oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią
działką.
Miejsca do gromadzenia odpadów przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób
niepełnosprawnych.
Przepisy prawa budowlanego (Dz. U. 2002.75.690) bardzo precyzyjnie definiują wymogi dotyczące
lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów.
Obowiązek utrzymania i prawidłowej eksploatacji takich miejsc oraz zorganizowania
wywozu gromadzonych odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, a w przypadku
budynków wielolokalowych na zarządzie bądź zarządcy nieruchomości.

Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalne

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości:
 oznaczonej nr działki 79/7 o pow. 0,1145 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.
Cena wywoławcza 24.984,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 79/8 o pow. 0,1283 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.
Cena wywoławcza 27.995,00 zł netto
ZGODNIE Z MPZP NIERUCHOMOŚDC PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ REKREACJI INDYWIDUALNEJ, ZABUDOWĘ
USŁUG TURYSTYKI W OPARCIU O OBIEKTY REKREACJI INDYWIDUALNEJ

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
************************************************************************************************************************

 oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy ul. Różanej 7, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 75.388,00 zł netto
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ,
TEREN USŁUG TURYSTYKI

W działce położona jest sieć gazowa - wysokiego ciśnienia, a od sieci tej ustanowiona jest strefa ochronna o szerokości 20 m, na
której obowiązuje zakaz zabudowy. Zbycie działki nr 532/9 nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela
gazociągu na czas nieoznaczony prawo przesyłu gazu.

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
************************************************************************************************************

 oznaczonej nr działki 12/14 o pow. 0,0401 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Motarzewo, zabudowanej budynkiem
przeznaczonym do rozbiórki. KW KO1D/00014279/4
Cena wywoławcza 4.548,00 zł netto
 oznaczonej nr działki 12/15 o pow. 0,0408 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Motarzewo, zabudowanej budynkiem
przeznaczonym do rozbiórki. KW KO1D/00014280/4.
Cena wywoławcza 4.628,00 zł netto
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE GDZIE NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 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.).
*****************************************************************************************

 oznaczonej nr działki 235 o pow. 0,2100 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory, KW KO1D/00035356/1.
Cena wywoławcza 6.517,00 zł netto
Na działce znajduje się wylot drenarski Ø 100, stanowiący część urządzeń melioracji wodnych szczegółowy mający wpływ
na regulację stosunków wodnych na użytkach zielonych oznaczonych działką nr 286/2, oraz odwodnieniu drogi gminnej oznaczonej
działką nr 279/2.
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE GDZIE NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się
w dniu 30 października 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 25 października 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. (94) 3726254, (94) 3726259, nieruchomosci@czaplinek.pl

Czaplinek,24 września 2012 r.

