X/IX/2007

LIST BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZAPLINEK
do
NORBERTA OBRYCKIEGO Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
ROBERTA KRUPOWICZA Wojewody Zachodniopomorskiego
ROMANA PAŁKI Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
W trakcie rozmowy z pracownikami miejscowej służby zdrowia uzyskałam informację, że na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego został zamieszczony dokument pn. „Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2010”, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego.
Z dokumentu dowiedzieliśmy się, że w latach 2008-2010 w Czaplinku planuje się dotychczasowy Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego zastąpić Podstawowym Zespołem Ratownictwa Medycznego. Oznacza to w praktyce, że w skład Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego wchodzi: karetka pogotowia, ratownik i kierowca bez wykwalifikowanego lekarza.
Gmina Czaplinek jako jedna z nielicznych Gmin w Województwie Zachodniopomorskim liczy, aż 48 miejscowości skupionych w
29 sołectwach. W Gminie na stałe mieszka 12.400 osób czasowo i w sezonie turystycznym ponad 30 tys. osób. Większość miejscowości
od Czaplinka oddalonych jest o 10-18 km. Odległość do najbliższego szpitala w Drawsku Pom. wynosi ponad 40 km, do Wałcza 36
km, Szczecinka 45 km. Przez teren Gminy Czaplinek przebiegają dwie ważne arterie drogowe: droga krajowa nr 20 (Szczecin - Stargard
Szczeciński – Szczecinek – Gdynia) oraz droga wojewódzka nr 163 (Poznań - Piła - Wałcz – Kołobrzeg - Koszalin).
Zapewnienie ustawowego obowiązku dojazdu Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego do zdarzeń, głównie do wypadków na terenie Gminy Czaplinek jest podstawowym obowiązkiem władz odpowiedzialnych za ratownictwo medyczne. Gmina Czaplinek posiada liczne szlaki komunikacyjne. Z roku na rok zwiększa się natężenie ruchu kołowego, szczególnie transportu ciężkiego
i niebezpiecznego.
Mając na uwadze zapewnienie bezpiecznego systemu ratownictwa medycznego mieszkańcom Gminy Czaplinek, turystom krajowym i zagranicznym oraz przejeżdżającym przez teren Gminy, Rada Miejska w Czaplinku w dniu 30 października 2007 r. podjęła
uchwałę wyrażającą niezadowolenie i dezaprobatę dla stanowiska wyrażonego w „Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2010”.
Funkcję Burmistrza objęłam 2 grudnia 2006r. i jest mi niezmiernie przykro, że przed uchwaleniem tak ważnego i strategicznego
dokumentu o zamierzeniach dot. działań systemu ratownictwa medycznego w naszym województwie nie poinformowano mnie oraz nie
zasięgnięto opinii radnych Gminy Czaplinek.
W załączeniu przesyłam opinię Rady Miejskiej w Czaplinku oraz stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy z prośbą o podjęcie stosownych działań umożliwiających utrzymanie w Czaplinku Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w dotychczasowych
strukturach, który zapewni szybkie i niezbędne działania w stanach nagłego zagrożenia życia.
Barbara Michalczik

Uchwała Nr XIII/ 122/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Czaplinku dotycząca Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2010.
„..Rada Miejska w Czaplinku deklaruje:
§1
Podjęcie skutecznych działań w zakresie utrzymania w Czaplinku Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w dotychczasowych strukturach, w związku z czym wnosimy o zmianę Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2008-2010 poprzez zapisanie w nim Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Czaplinku…”
Przewodniczący Radu Miejskiej
Stanisław Kuczyński

biuletyn informacyjny

2
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
W spotkaniu, które odbyło się 4 listopada br. wzięło udział
14 przedstawicieli czaplineckich organizacji pozarządowych. Głównym tematem spotkania był Program Współpracy Gminy Czaplinek z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok.
Zebrani przedstawili swoje propozycje, które w większości
zostały zawarte w projekcie Programu. Dokument określa cele,
formy, zasady i zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz wytycza kierunki działania w sferze pożytku publicznego, zmierzające do zaspokajania potrzeb mieszkańców
gminy. Po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską w Czaplinku na najbliższej sesji zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert
na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe. Dokument jest do wglądu w Referacie Planowania
i Rozwoju Gospodarczego w pok. nr 3 a w Urzędzie Miasta
i Gminy.

LEGALIZACJA SAMOWOLI
BUDOWLANYCH
Jeszcze do końca roku można wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim
z wnioskiem w sprawie zalegalizowania samowoli budowlanej /Dz.U z 2007 r. nr 99 poz. 665/.
Przypominamy, iż nieodpłatna legalizacja obejmuje,
jedynie budowle, które zostały wybudowane pomiędzy 1 stycznia
1995 r., a 11 lipca 1998 r. W okresie tym musiało nastąpić zakończenie budowy.
Do nieodpłatnej legalizacji konieczne, aby budynek był
użytkowany, co najmniej przez pięć lat przed 11 lipca 2003 r. i by
przed tą datą nie było wszczęte przez organ nadzoru budowlanego żadne postępowanie administracyjne w sprawie wybudowanego nielegalnie budynku.
Przede wszystkim legalizacja będzie dopuszczalna jedynie wówczas, gdy obiekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w dniu
zakończenia budowy albo w dniu orzekania. Zaświadczenie takie

PROGRAMY ODNOWY WSI
Gmina Czaplinek w ramach przynależności do Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uczestniczy w realizacji projektu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
Parsęty Na Bazie Polsko Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego SZLAK SOLNY.
Całkowita wartość projektu: 153 tysiące 970 EURO
Dofinansowanie: 75% 115 tysięcy 477,50 EURO
Wkład własny Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty: 38 tysięcy
492,50 EURO.
Wkład Gminy Czaplinek w projekt: 8 458,00 zł.
Pierwotne założenia projektu uwzględniały opracowanie dla zainteresowanych gmin następujące dokumenty:
- Lokalne Programy Rewitalizacji
- Strategia Rozwoju i Promocji dla ZMiGDP, w tym propozycje ofert
turystycznych,
- Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty.
Ponieważ gminy członkowskie w większości przypadków
posiadają własne LPR, Gmina Czaplinek zaproponowała aby zamiast LPR wykonać dla gmin Programy Odnowy Miejscowości,
które są niezbędnym załącznikiem do ubiegania się o środki zewnętrzne.
Dla Sołectw Kluczewo, Czarne Wielkie i Czarne Małe plany
z uwagi na przygotowania do aplikacji o środki unijne na remont
świetlic zostały już opracowane. W październiku Gmina Czaplinek
złożyła wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego „ RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 – 2006” Działanie 2.3
ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Całkowita wartość trzech projektów dla 3 świetlic wynosi
265 550 zł.
W ramach projektu dla Gminy Czaplinek zostaną opracowane ponadto Plany Odnowy Miejscowości dla: Starego Drawska,
Sikor, Psich Głów, Trzcińca, Machlin, Broczyna, Pławna, Ostrorogu,
Żerdna, Siemczyna. Ostateczny termin przekazania Programów
mija 30 listopada 2007r.
Dla pozostałych Sołectw Plany Odnowy Miejscowości zostaną opracowane przez pracowników Gminy Czaplinek.

wydaje burmistrz.
Do wniosku o nieodpłatną legalizację należy dołączyć:
- inwentaryzację powykonawczą obiektu, sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
- ekspertyzę, że legalizowany obiekt spełnia wymagane przez
prawo warunki techniczne i nadaje się do użytkowania,
- decyzję o dopuszczeniu do użytkowania, oświadczenie o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Czas składania wniosków mija z dniem 31 grudnia 2007 r.

PORADY PRAWNE
W IV kwartale br., radca prawny nieodpłatnie będzie przyjmował w dniu 27 listopada 2007 roku (wtorek) w godzinach
14.00 – 16.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Po kontroli w Ostrorogu przeprowadzono kontrolę w Pławie,
w zakresie utrzymanie czystości i porządku na posesjach. Właściciele nieruchomości kontrolowani byli głównie pod względem
posiadania:
- pojemnika szarego na stałe odpady komunalne,
- pojemnika na surowce wtórne,
- umów z odbierającym odpady,
- dowodów wpłat za korzystanie z usług w zakresie wywozu
odpadów,
- zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych,
- umowy z odbierającym nieczystości płynne,
- dowodów wpłat za korzystanie z usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.
Skontrolowano 20 gospodarstw domowych. 3 gospodarstwa nie zostały skontrolowane z uwagi na nieobecność właścicieli.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że
17 gospodarstw posiada pojemniki na surowce wtórne i stałe
odpady komunalne oraz posiada umowy z odbierającym odpady.
17 gospodarstw posiada zbiorniki do gromadzenia nieczystości
płynnych, w tym tylko 1 właściciel posiada umowę z odbierającym nieczystości płynne. Pozostali skontrolowani nie posiadają
umów z odbierającym nieczystości płynne.
Wszyscy skontrolowani władający nieruchomościami zostali pouczeni o ciążących na nich obowiązkach związanych
z utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości
oraz konsekwencjach wynikających z niewypełnienia tych obowiązków.
W celu sprawdzenia wywiązywania się niektórych mieszkańców Pławna z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona zostanie
rekontrola.

PRACE REMONTOWE
W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ
W związku z zakończeniem prac interwencyjnych
(umowa z PUP) zatrudniono pracownika na umowę - zlecenie na
okres dwóch miesięcy do wykonywania robót interwencyjnych
(awaryjnych, zabezpieczających, bieżące utrzymanie dróg) w
pasie dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Czaplinka.

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek
przyjmuje interesantów w:
każdy wtorek – w godz. 9.00-11.00
każdy czwartek – w godz. 13.00-16.00

STAWKI OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
Załącznik do Zarządzenia nr 8/2007r. Dyrektora CZOKSiR z dnia 06.11.2007r.
zm. 19.11.07 r.

Poniedziałek– piątek 8.00-15.00
szkoły gminne
Poniedziałek – piątek 8.00-15.00
szkoły ponadgimnazjalne
Poniedziałek – piątek 8.00-15.00
gdy nie uczestniczą w zajęciach szkoły gminne

Całe boisko/ 1/3 boiska/
godz.

godz.

lekcyjna

lekcyjna

(45 min.)
brutto

(45 min.)
brutto

Szkoły podstawowe, Gimnazjum, Przedszkola – grupy zorganizowane (opiekun,
trener)

Bezpłatnie

Szkoły ponadgimnazjalne

Odpłatnie
45 zł/godz.

15 zł/
godz.

Poniedziałek – piątek 15.00-18.00
Organizacje sportowe, kluby sportowe

60 zł /godz.

20 zł/
godz.

Poniedziałek – piątek 18.00-22.00
Osoby fizyczne, instytucje, zakłady pracy

75 zł /godz.

25 zł
/godz.

Sobota i niedziela po wcześniejszym
uzgodnieniu w godz.
Sobota 9.00-22.00
Niedziela 10.00-20.00
Terminy i godziny do uzgodnienia z kie- Cena brutto 1 godzina- 60
rownictwem hali
minut
Imprezy komercyjne

100 zł/godz.

Imprezy kulturalne

100 zł/godz.

Wynajem stołu do tenisa

6 zł/godz.

Wynajem kortu tenisowego

60 zł/godz.

Wynajem sprzętu muzycznego na imprezę
- z obsługą,
- bez obsługi
Wynajem sali (bez wyposażenia) do
aerobiku, masażu, itp.

250 ZŁ IMPREZA
100 ZŁ IMPREZA
25 zł/godz.

- Hala Widowiskowo- Sportowa 78-550 Czaplinek, ul. Wałecka 49
- Gospodarz hali- Wojciech Pita tel. 0 665 777 702
- Wynajem sprzętu – CZOKSIR- 094 375 55 06, 78-550 Czaplinek,
ul. Pławieńska 1a.
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REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CZAPLINKU
Z dniem 15 listopada br. zakończono prace termomodernizacyjne budynku szkoły, które polegały na wymianie 20 okien
w sali gimnastycznej. Od 19 listopada br. w sali ponownie
prowadzone są zajęcia z kultury fizycznej.

BUDOWA INSTALACJI WODNO
-KANALIZACYJNEJ
na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie Czaplinek – Łąka
Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„SANITEX” z Gorzowa Wlkp., przystąpił do realizacji zadania. Umowa zakłada wykonanie robót do 28.03.2008r. Wykonawca zamierza, o ile pozwolą warunki pogodowe wykonać to zadanie jeszcze
w roku 2007, a postęp prac wskazuje, że zamierzenia te są bardzo
realne.
Pomimo tak ambitnie nakreślonych planów mieszkańcy

BUDOWA SIECI WODNOKANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ

miejscowości Drahimek nie skorzystają z wybudowanych sieci jeszcze w br., gdyż wymagane uzgodnienia i wyniki badań na etapie
odbioru wymagają również czasu, by wykonać te czynności.

osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku – II etap
Zadanie zostało zakończone i odebrane od Wykonawcy
robót w dniu 31.10.2007r.
W ramach tej części zadania wykonano uzbrojenie terenu w sieć
wod.-kan i deszczową w ul. Jesionowej, Lipowej i Jarzębinowej.
Mieszkańcy, którzy nie są jeszcze podłączeni do wybudowanych
sieci, by to uczynić, muszą wystąpić z wnioskiem do ZGK Czaplinek o wydanie warunków technicznych podłączenia i dokonać
podłączenia zgodnie z ustalonymi warunkami.

PRZEBUDOWA ULICY
STUDZIENNEJ
Prowadzone prace związane z przebrukowaniem ulicy Studziennej zbliżają się ku końcowi. Wykonawca zakończy je do końca
listopada. W terminie tym wykonane zostaną pewne poprawki zgłoszone przez Gminę i inspektora nadzoru, a w szczególności dogęszczenie i przemiałowanie ułożonej nawierzchni.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości, że do
każdej granicy działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe.

SAMOCHÓD POŻARNICZY
BOISKO W MACHLINACH
W roku bieżącym Gmina Czaplinek uzyskała wsparcie
w kwocie 18 000,00 zł w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich” na zadanie pn.
„Modernizacja boiska do piłki nożnej w Machlinach”.
W ramach pozyskanych środków oraz środków Gminy
Czaplinek w tej samej kwocie zostanie wykonane ogrodzenie
boiska w szerszym zakresie niż zakładano we wniosku
o dofinansowanie – powstanie 383 mb ogrodzenia z dwoma bramami i dwoma furtkami.
Z pośród 2 ofert wybrano wykonawcę zadania – Biuro
Projektowo-Informatyczne i Obsługi Budownictwa „BIT”
ze Szczecina, który od początku listopada prowadzi prace.
Termin zakończenia zadania
2007 r.

ustalono na 27 listopada

Gmina Czaplinek zakupiła na wyposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej średni samochód pożarniczy marki MERCEDES.
Wprawdzie pojazd nie jest nowy, ale w zupełnie dobrym
stanie technicznym, pozwalającym na bezpośrednie wprowadzenie
samochodu do tzw. podziału bojowego.
Zakupienie samochodu za kwotę 7500 EUR( wartość pojazdu
na rynku polskim wynosi 140.000 zł.), pozwoli na poprawienie
gotowości bojowej strażaków oraz realizację programu rozwoju
ochrony p.pożarowej na terenie naszej Gminy.
Jako kolejny etap poprawienia taboru samochodowego
wśród lokalnych OSP przewiduje się na lata 2007 – 2008 zabudowę
pojazdu pożarniczego dla OSP w Machlinach.
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INFORMACJA
dotycząca przebiegu prac związanych ze zmianami
w studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego
oraz w planie zagospodarowania przestrzennego:
I.
W dniu 27 kwietnia 2007 r. Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwały w sprawie:
1)
przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
- nr VIII/58/07 - linia brzegowa jeziora Drawsko,
- nr VIII/59/07 – centrum miasta,
- nr VIII/60/07 – teren ul. zbiegu ulic Poznańskiej
i Pławieńskiej,
- nr VIII/61/07 – teren nad jeziorem Czaplino przy
ul. Wałeckiej
- nr VIII/64/07 – obręb Sulibórz,
- nr VIII/65/07 - obręb Ostroróg,
- nr VIII/66/07 – pojedyncze działki na terenie miasta,
2)
przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- nr VIII/62/07 – teren za torami pomiędzy ul. Pławieńską
a Kolejową,
- nr VIII/63/07 - obręb Stare Drawsko, Kołomąt, Niwka, część
Obr. Broczyno Miłkowo,
W dniu 14 maja 2007 r. zostało podane do publicznej
wiadomości obwieszczenie o przystąpieniu do w.w. zmian,
w tym samym dniu zostały rozesłane do instytucji uzgadniających zawiadomienia wraz z kopiami uchwał.
14 maja br. ukazało się ogłoszenie w Glosie Koszalińskim o przystąpieniu do zmian w planie i studium.
W dniu 28 maja 2007 r. zostały ogłoszone przetargi na
wykonanie:
- Pierwsze postępowanie przetargowe:
Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka :
- terenu wzdłuż linii brzegowej jeziora Drawsko od północnej
granicy miasta do ulicy Komunalnej od strony południowej.
- terenu centrum miasta,

- Kwartał ul. Kolejowej – Pławieńskiej.
W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych
w dniu 9 lipca 2007 r. zostały podpisane stosowne umowy na wykonanie w.w. opracowań. Ostateczny termin realizacji wszystkich prac
ustalony został na dzień 1 grudnia 2008 r.
Obecnie:
- dla wszystkich terenów zlecono wykonanie ekofizjograficzne, wykonano inwentaryzację terenów i na etapie roboczym opracowywane są
koncepcje zagospodarowania terenów.
- na przełomie stycznia - lutego 2008r. będą przedstawione projekty
dla terenu ul. Pławieńska- Poznańska i terenu przy ul. Tartacznej –
j. Czaplino.
W pierwszym kwartale 2008 r. zostanie też przygotowany projekt
zmian studium dla sołectw Niwka, Kołomąt, Miłkowo, Stare Drawsko
oraz dla terenów miasta.
II. W dniu 14 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwały w sprawie:
przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
nr IX/79/07- obręb Żelisławie
przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
nr IX/80/07 – działki przy ul. Pławieńskiej (teren SKR) , Lipowej, Brzozowej.
W dniu 25 czerwca 2007 r. zostało podane do publicznej wiadomości obwieszczenie o przystąpieniu do w.w. zmian, w tym samym
dniu zostały rozesłane do instytucji uzgadniających zawiadomienia
wraz z kopiami uchwał.
25 czerwca br. ukazało się ogłoszenie w Glosie Koszalińskim
o przystąpieniu do zmian w planie i studium. W dniu 14 sierpnia 2007
r. zostały ogłoszone dwa zaproszenia do składania ofert na wykonanie
prac związanych z zmianami w studium dla Żelisławia i zmianami planu dla działek na terenie miasta. W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 17 października zostały podpisane umowy na wykonanie
w.w. prac. Ostateczny termin realizacji wszystkich prac ustalony został
na dzień 1 grudnia 2008 r.

- terenu położonego przy zbiegu ulic Poznańskiej i Pławieńskiej,
- terenu przy ul. Wałeckiej nad jeziorem Czaplino.

Wymiana kotłów c.o.
w Gimnazjum w Czaplinku

Drugie postępowanie przetargowe :
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Ostroróg
Trzecie postępowanie przetargowe:

Przystąpiono do wymiany kotłów centralnego ogrzewania
w Gimnazjum w Czaplinku. W dniu 16 listopada 2007 roku zostały

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego :
- gminy Czaplinek dla obrębu geodezyjnego :
-

Niwka, Kołomąt, Miłkowo, Stare Drawsko.
Miasto Czaplinek dla obrębu w rejonie ulic:
Pławieńska – Ceglana,
Część ul. Dworcowej,
>>>>>>>>>>

dostarczone dwa kotły stalowe wodne o mocy 130 KW przez firmę
HIT SYSTEM KRYSZTOFIA ze Szczecina na teren Gimnazjum w Czaplinku.
Zgodnie z podpisaną umową dostawca zobowiązuje się do
montażu, podłączenia i uruchomienia kotłów. Przewidywany termin
zakończenia robót wyznaczono na 21 listopada 2007 roku.
W związku z prowadzonymi pracami zostały odwołane zajęcia
w Gimnazjum Czaplinku w dniach od 19 do 21 listopada br.

biuletyn informacyjny
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INFORMACJA

NASZA ŚWIETLICA, NASZ KLUB

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z terapii
dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
Porad w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
udziela Pani Dorota Budzisz - Terapeuta uzależnień w następujących dniach:
3 grudnia 2007r. – siedziba Stowarzyszenia KA „Ametyst”
przy ul. Wałeckiej 49,
10 grudnia 2007r. – ul. Rynek 1,
17 grudnia 2007r. – ul. Rynek 1.
Od kwietnia 2007 roku działa również na terenie
Gminy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Narkomanii. Z porad i konsultacji , których udziela Pani Małgorzata Janda – specjalista ds. uzależnień od narkotyków można
skorzystać w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca
w godzinach od 1700 do 2000 w lokalu przy ul. Rynek 1
(wejście od ul. Sikorskiego) w Czaplinku.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

REJESTRACJA
PRZEDPOBOROWYCH
W dniach od 01.10.2007r. do 03.10.2007r. została
przeprowadzona rejestracja przedpoborowych rocznika 1989.
Rejestracji podlegało 101 przedpoborowych. Zgłosiło się
96 przedpoborowych, 5 przedpoborowych nie zgłosiło się
ponieważ wyjechali za granicę.
Porównując lata poprzednie liczba przedpoborowych
utrzymuje się na podobnym poziomie.

WYBORY ŁAWNIKÓW
- kadencja 2008-2011
Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie w związku
z koniecznością przeprowadzenia w tym roku wyborów ławników sądowych podał liczbę ławników, którzy powinni być wybrani przez Radę Miejską w Czaplinku do Sądu Rejonowego
w Drawsku Pomorskim i Sądu Rejonowego Sądu Pracy
w Drawsku Pomorskim.
Na XII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego, którymi w nowej kadencji będą: Bożena Lisiecka, Anna Mirutko, Krystyna Orłowska

OSP Broczyno oraz OSP Kluczewo przystąpiły do konkursu
Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza Świetlica, Nasz Klub”. Oba projekty zakładają stworzenie mieszkańcom wsi publicznego
i bezpłatnego punktu dostępu do Internetu, wyposażenie świetlic OSP
w wysokiej jakości sprzęt komputerowy wraz z umeblowaniem.
W przypadku otrzymaniu dofinansowania zostanie stworzona
atrakcyjna oferta dla mieszkańców wsi, a szczególnie dla dzieci i
młodzieży zwiększając ich szanse rozwojowe poprzez zapewnienie
dostępu do Internetu. Całkowita wartość projektu OSP Broczyno pt.
„Jak Wojtek został strażakiem w Broczynie” wynosi 45.485 zł, kwota
wnioskowana – 19.820 zł, natomiast całkowita wartość projektu OSP
Kluczewo pt. „Z Internetem w świat” wynosi 34260 zł w tym 17780
zł kwota wnioskowana. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników Fundacja Wspomagania Wsi przewiduje 30 stycznia 2008 r.

INWAZJA BOBRÓW
Kilka lat temu pojawiły się bobry w rejonie Nowej Wsi, rzeki
Dobrzycy i na bajorach pomiędzy Prosinkiem, a Czaplinkiem. Nikt
nie sądził, że tak szybko przyjdzie nam się zmierzyć z problemem
tj. szkodnikami.
W szybkim tempie rozrastająca się populacja bobrów opanowała większość ważnych cieki wodne na terenie Gminy Czaplinek.
Poprzez budowę szczelnych tam na ciekach wodnych szczegółowych jak i podstawowych w obrębach miejscowości np. Czarne Wielkie, Machliny, Broczyno, Łysinin, Czarne Małe, Sikory zwierzęta powodują niszczenie urządzeń melioracji wodnych oraz podtopienia gruntów na powierzchniach niejednokrotnie kilkuset hektarów.
Aby zapobiec dalszym szkodom Burmistrz Miasta i Gminy
Czaplinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie populacji
bobrów.
Równocześnie w dniu 30-10-2007r. na Sesji Rady Miejskiej
w Czaplinku została przyjęta uchwała w sprawie podjęcia działań
dotyczących szkód wyrządzonych przez bobry na terenie Gminy
Czaplinek.
Obecnie zabiegi stosowane na terenie Gminy Czaplinek,
zmierzające do zmniejszenia szkód powodowanych przez te zwierzęta polegają na uniemożliwianiu zwierzętom budowy zapór oraz
ograniczeniu warunków do ich wykonywania, głównie na ciekach
wodnych o najpoważniejszym znaczeniu strategicznym w zakresie
gospodarki wodami powierzchniowymi.

JUBILEUSZ
W dniu 03.11.2007r. Pani Cecylia Michalak obchodziła 95-tą rocznicę urodzin. Najserdeczniejsze życzenia i gratulacje Jubilatce w imieniu Pani Burmistrz złożył Zastępca Burmistrza Robert Aleszko i Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Wiesława Odważana.

biuletyn informacyjny
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Powołanie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

UTRZYMANIE DRÓG
W OKRESIE ZIMOWYM 2007/2008
wg informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim z planu
zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu drawskiego

1 października 2007r. zarządzeniem nr 106/ 2007r Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek na podstawie art. 19 ust. 4 i 6
z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.
590) powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Czaplinku w następującym składzie:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek,
2. Inspektor d/s obronnych i obrony cywilnej,
3. Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego,
4. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5. Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego,
6. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
7. Miejsko – Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych,
8. Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Planowania Przestrzennego,
9. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
10. Komendant Policji w Czaplinku,
11. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku,
12. Prezes Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o.
13. Przedstawiciel WOPR,
14. Przedstawiciel Komendy PPSP
Zespół stanowi organ pomocniczy Burmistrza Miasta
i Gminy Czaplinek w zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego
na obszarze Gminy Czaplinek.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących
mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych
zagrożeń;
2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Czaplinek wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie
Reagowania Kryzysowego;
3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4. opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;
a w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej :
a) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
b) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu
klęski żywiołowej,
c) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację
pomocy humanitarnej,
d) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski
żywiołowej,
Telefony alarmowe Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Czaplinku— 094 372 62 00 lub
- Adam Lutyński -665 77 77 12
- Adam Czernikiewicz -665 77 77 08.

Droga

Odpowiedzialny

K RA J O WA n r 2 0

RDK Szczecinek

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

Tel. dyż 37 40 358
Odpowiedzialny
Sł. Zienkiewicz
Tel. 37 23 940
kom. 604 458 344

WO J EWÓ D Z KA
W granicach administracyjnych miasta
Ul. Wałecka
Ul. Długa
Ul. Drahimska
Ul. Pławieńska
WOJEWÓDZKA
Nr 163 Wałcz – Kołobrzeg
Nr 171 Czaplinek – Barwice
Nr 177 Czaplinek - Mirosławiec

RDW Drawsko
Pom.
Tel. dyż. 602 103
737
36 339 34
Odpowiedzialni :
A. Rejman
Tel. 36 337 58
kom. 602 400 947
Zb. Majchrowicz
Tel. 0 602 400 948
J. Lipski
kom. 602 400 949

Standard zimowego
utrzymania dróg
(opis)
II – jezdnia odśnieżona na całej szerokości
i na całej długości
posypana

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

III – jezdnia odśnieżona na całej szerokości
i posypana na:
s k rz yż ow a ni ac h
z drogami
odcinki dróg o pochyleniu> 4%
przystankach autobusów
innyc h
miejscach
ustalonych przez
zarząd drogi

POWIATOWA
V – odśnieżony co
najmniej jeden pas
ruchu, jezdnia posypy-

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

ZDP Drawsko
Pom.
Tel. 36 332 83
kom. 602 895 008
Zb. Kot
Tel. 36 702 89
kom. 607 144 060
W. Massel
Tel. 375 59 91
kom. 607 144 090
R. Badziągowski
Tel. 375 42 54
kom. 608 157 956

wana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu

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

biuletyn informacyjny
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ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE ULIC,
chodników
dróg gminnych i powiatowych w okresie zimy na terenie
miasta Czaplinka
I

II

III

R yn e k

Parkowa

Spokojna

Sikorskiego

Grunwaldzka

Oś. Tartaczna

Zejście od ul. Moniuszki do Gimna-

Poznańska

Oś. 700 – lecia

zjum
Ogrodowa

Byd g oska

Pilska

Moniuszki

Apteczna

Kamienna, Ceglana

Jagiellońska

Górna

Młyńska

Przystanek PKS

Bema, Studzienna

Jeziorna, Rzeczna

Szczecinecka

Leśników

Czarnkowskiego

Polna

Kochanowskiego

Słowackiego

Wałecka – chodniki
j.n.*

Rzeźnicka

Komunalna

Słoneczna

Kręta, Wąska

Dworcowa

5–ciu pomostów

Kolejowa

Oś. Wiejska

* ul. Wałecka – zwalczanie skutków zimy na chodnikach – na
odcinkach:
- strona lewa od Szkoły Podstawowej wraz z wysepką do ul. Kościuszki
- strona prawa od kontenera TP S.A. do ul. Bydgoskiej, od ul.
Poznańskiej do budynku ul. Wałecka 56,
- od ul. Kochanowskiego do ul. Słowackiego.
Powyższe ulice utrzymuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. Ulice i chodniki wyznaczone do utrzymania w 1-ej kolejności winny być zabezpieczone do godz. 7.00.
Bezpośredni nadzór nad realizacją sprawuje:
Kazimierz Kulik tel. dyż. 375 -50-13 i kom. 697 776 683.
Przypomina się właścicielom, administratorom, dzierżawcom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku,
przez oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w granicach Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.).
Pozostałe drogi powiatowe
Pozostałe drogi gminne - zamiejskie

Odśnieżanie interwencyjnie w
zależności od potrzeb
Odśnieżanie interwencyjne w
zależności od potrzeb

KOMUNIKAT
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Czaplinek władający nieruchomościami położonymi w granicach administracyjnych gminy
zobowiązani są do:
- utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości,
- zapewnienia usuwania z terenu nieruchomości selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych
w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla środowiska,
uprzątania śniegu, błota oraz lodu z chodników, bezpośrednio przylegających do tych nieruchomości, a także
usuwania z dachów sopli lodu oraz nawisów śnieżnych,
znajdujących się nad chodnikami. Do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych zobowiązany jest
czerpiący pożytki.
Obowiązek uprzątnięcia powinien być zrealizowany poprzez:
- Odgarnięcie śniegu, błota i lodu w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz nieutrudniające spływu wód do kanalizacji deszczowej. Nie wolno sypać pryzm wokół
drzew ze względu na zasolenie śniegu i możliwość spowodowania
przez sól ich uszkodzenia lub zniszczenia.
- Likwidację lub co najmniej ograniczenie śliskości jezdni i chodnika poprzez:
- posypywanie jezdni solą lub zraszaniem roztworem soli,
- posypywanie nawierzchni chodników piaskiem.
Nie należy stosować soli i roztworów soli na nawierzchniach betonowych oraz na nawierzchniach przepuszczalnych i spękanych. W takich miejscach lód powinno się zwalczać
przez jego mechaniczne usuwanie z użyciem narzędzi ręcznych
i mechanicznych.

BADANIE PROFILAKTYCZNE
W ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2007
rok w dniach od 12 do 30 listopada br. odbędą się bezpłatne
badania poziomu PSA u mężczyzn – mieszkańców Gminy Czaplinek. PSA jest skrótem od angielskiej nazwy "Prostate Specific Antigen", a więc "antygen swoisty dla prostaty". Antygen ten jest użytecznym narzędziem dla wczesnego wykrywania raka gruczołu
krokowego – prostaty.
Badania będą wykonywane w laboratorium LAB-MED
w Ośrodku Zdrowia „MEDYK” przy ul. Wałeckiej 54 w godz. 8.00
- 10.00. Panowie proszeni są o przybycie na badanie na czczo.
Liczba miejsc ograniczona!!!

biuletyn informacyjny
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
CZAPLINEK
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
PRZY UL. WAŁECKIEJ W CZAPLINKU
W skład której wchodzi działka oznaczona nr 25/1 o pow.
0,5889 ha i działka oznaczona nr 24 o pow. 0,2921 ha, KW
Cena wywoławcza: 801.300,00 zł (netto)
ZG ODNI E Z M PZP J ES T TO TER EN ZA B U DOW Y
W I ELOR ODZI NNEJ.
W OB R ĘBI E TEG O TER ENU M OŻNA LOK A LI Z OW A Ć WS ZYS TK I E F U NK CJE ZW I Ą ZA NE
Z OB S Ł U G Ą M I ES ZK A ŃCÓW
( U S ŁU G I P OD S TA WO WE N P . H A N D EL ,
G A S TRO N O M I A) .

OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY
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Informacje z Gimnazjum
SYPNĘŁO SUKCESAMI
Ledwie minęły dwa miesiące nowego roku szkolnego a już
w Gimnazjum w Czaplinku sypnęło sukcesami. Uczniowie tej szkoły zdobyli:
- Jakub Kazoń – pierwsze miejsce w konkursie krasomówczym
(etap wojewódzki),
- Paulina Sobczak – pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Recytatorskim i Poezji Śpiewanej im. J. Ch. Paska „Ptaki i Ptaszki
Polne” w kategorii młodzieży gimnazjalnej,
- drużyna chłopców – pierwsze miejsce w powiatowych mistrzostwach w piłce nożnej,
- drużyna dziewcząt – drugie miejsce w tych samych mistrzostwach.
Janusz Kowalczyk

PRACOWITE WIECZORY W GIMNAZJUM
Przechodząc, wieczorem – ul. Słoneczną w Czaplinku, zaskakuje blask dochodzący z rozświetlonego Gimnazjum. Czy to
jeszcze lekcje ? – od razu powstaje pytanie. Ale wystarczy wejść –
aby od razu skumać (slang młodzieżowy !) że tu „wjazd ma” tylko
rozrywka.
Fakt – jest tego sporo. Dwadzieścia jeden różnych form
nauki poprzez pracę i przyjemność – bo do sposób i lepszy i efektywniejszy – na kształtowanie niekonwencjonalnego podejścia do
współczesnego świata. Młody człowiek ma być kreatywny –a cecha ta najlepiej tworzy się podczas tego, gdy robi to co lubi.
- zajęcia matematyczne (3 grupy – z mgr D. Bucą, mgr S. Czech

Przetarg odbędzie się w dniu
2 7 l is t op a d a 2 0 0 7 r . o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 22 %

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto
sprzedającego do PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400
0505 2000 0008 w terminie do dnia 23 listopada 2007 r.
– włącznie i okazanie dowodem wpłaty w dniu przetargu.
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.
INFORMACJE TEL. (094) 372 62 54
nieruchomosci@czaplinek.pl www.wrota.czaplinek.pl
Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
przetargu z jedynie uzasadnionej przyczyny.

i mgr J. Bieniecką), bo „matematyka królową nauk jest”,
- zajęcia filmowe (2 grupy – z mgr P. Proniukiem i mgr J. Kowalczykiem), bo film zawsze „wielu kręci”, koła polonistyczne i humanistyczne (3 grupy – z mgr A. Cieślą, mgr M. Moczarską i mgr J.
Wiśniewską) aby każdy wiedział „co poeta przez to .. powiedzieć
chciał”. Ale to nie wszystko. Są też:
- młodzi ekonomiści i ich gooru finansowy – mgr A. Pękalski,
- młodzi surferzy sieciowi i ich gooru internetowy – mgr J. Lesikowska, młodzi krajoznawcy z ich przewodniczką mgr B. Kowalczyk oraz i młodzi chemicy (to ci od wybuchów) z mgr M. Piotruś
Gdy dodamy do tego jeszcze: 5 grup sportowych (SKS) z ich
trenerami: mgr P. Sają, mgr D. Łacnym, mgr J. Stawskim, mgr P.
Kibitlewskim i z mgr A. Gondkiem oraz 3 grupy języków obcych –
angielski i niemiecki – (chyba już nie za bardzo obcych) z mgr G.
Błachutą, mgr A. Szatrowską i mgr J. Zgołą a na koniec okrasimy
to DRA – grupą działań artystycznych DRA z mgr A. Karolewicz.
Powstaje nowe pytanie „Czy popołudniowo-wieczorowe
Gimnazjum to nie jest drugi dom kultury w Czaplinku – i to kultury przez duże „K”. A niech tam ! Dwa to też jest „w porzo” – jak
mawiają bardziej intelektualnie nastawieni gimnazjaliści.
Janusz Kowalczyk
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Informacje z Miasta
OPEROBUS

UWAGA RODZICE

W październiku br. wznowione zostały wyjazdy do Opery
na Zamku w Szczecinie. Poniżej przedstawiamy trasę przejazdu
autokaru oraz propozycje spektakli.
Trasa autobusu: Szczecinek – Borne Sulinowo – Czaplinek –
Złocieniec – Drawsko Pomorskie – Węgorzyno – Chociwel – Stargard Szczeciński – Kobylanka – Szczecin (powrót).
Autobus w Czaplinku zatrzymuje się przy Szkole Podstawowej ul.
Walecka 49 (postój 10 min)

•

W ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2007 rok w dniach od 10 do 12 grudnia br. odbędzie się bezpłatny przegląd i lakowanie zębów u dzieci ze szkół gminnych urodzonych w 1994, 1995, 1996 i 2001 roku. Badania będą wykonywane przez stomatologów prowadzących Prywatną Praktykę
Stomatologiczną w Złocieńcu.

26.10 – wyjazd o godz. 14:50 ; spektakl Wesele Figara

o godz.19:00

•
•

4.11 – wyjazd o godz. 13:50 ; spektakl Nabucco o godz.18:00
10.11 – wyjazd o godz. 14:50 ; spektakl Straszny Dwór

o godz.19:00

•

18.11 – wyjazd o godz. 13:50 ; spektakl Cudowny Świat

Baletu o godz.18:00

•

4.12 – wyjazd o godz. 6:50 ; spektakl Dziadek do Orzechów

o godz. 11:00
8.12 – wyjazd o godz. 12:50 ; spektakl Dziadek do Orzechów
o godz.17:00
Koszt Przejazdu do Szczecina: 14 zł
Jak zarezerwować bilet na spektakl i autobus?

•

Telefoniczna rezerwacja biletu w kasie Opery na Zamku pod

numerem (091) 488 83 33 (nie później niż 5 dni przed spektaklem)

•

Dokonując

rezerwacji

należy

posłużyć

się

hasłem

-

"Operobus", podać imię i nazwisko oraz miejscowość

•

Dokonanie rezerwacji biletu w kasie Opery na Zamku uprawnia

jednocześnie do
"Operobusem"

skorzystania

z

odpłatnego

przejazdu

Przez całą podróż towarzyszyć Państwu będzie pilot, który posiadał
będzie imienną listę gości. Pilot dbał będzie o całą sferę organizacyjną Państwa przejazdu i pobytu w Operze.

POŚWIĘCENIE KRZYŻA
W XXXI niedzielę zwykłą, we wspomnienie świętego
Karola Boromeusza o godzinie 15.00 ksiądz Proboszcz Kazimierz Chudzicki w obecności parafian poświęcił krzyż, który
znajduje się na rozstaju dróg prowadzących do Kołobrzegu
i Barwic.
Fundatorami i opiekunami stali się mieszkańcy ulicy
Drahimskiej i Klub AA. Zapalone znicze, wykonany skalnik,
trwałe ogrodzenie i śpiew oraz modlitwa dodawała splendoru
tej niezapomnianej chwili. Wszyscy z radością serca i ducha
wyśpiewywali pieśni ku czci krzyża świętego.
Jak uczył ks. Bosko, że z krzyża czerpiemy moc i siłę
przez modlitwę i medytację. Nich ten trwały symbol naszego
chrześcijaństwa zawsze nam przypomina kim jesteśmy, kto
umarł dla naszego zbawienia, i prowadzi nas prostą drogą do
wyznaczonego celu. Dziękujemy wszystkim za troskę o nasze
chrześcijańskie znaki, wszelką pomoc w postawieniu krzyża
oraz ukazywanie wartości i znaczenie chrześcijańskiego krzyża
w naszym codzienny życiu.
Ks. Jarek Kobiałka

WYJAZDY NA BASEN
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowane są wyjazdy na basen do
Świdwina w następujących terminach:
21 listopada oraz 5 grudnia 2007 r.
Koszty przejazdu do Świdwina i z powrotem finansowane są ze środków GPPiRPA.
Uczestnicy pokrywają koszt pobytu na basenie (90 min.) w kwocie 9,00 zł od osoby. Dzieci muszą być pod opieką osób dorosłych.
Osoba wchodząca na basen winna mieć obowiązkowo klapki i ręcznik.
Chętni mogą zgłaszać się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku, ul. Pławieńska 3 osobiście lub pod
numerem telefonu (0 94) 375 57 45 lub (0 94) 375 45 82 codziennie w dni robocze w godzinach od 7: 30 do 15:00. Pracownik MGOPS
sporządza listę uczestników i pobiera opłatę od każdej osoby.
Zbiórka przy Szkole Podstawowej w Czaplinku, ul. Wałecka 49 o godz. 15:30.

biuletyn informacyjny

11

Informacje z Miasta
Staropolski Turniej
Recytatorski i Poezji Śpiewanej
W Czaplinku odbył się

XXIV Turniej Recytatorski

AKCENT CZAPLINECKICH
KARATEKÓW
PUCHAR POLSKI - TUREK 2007

i Poezji Śpiewanej im. Jana Chryzostoma Paska, była to też IX
edycja ogólnopolska. Organizatorem Turnieju był Czaplinecki

W dniu 10-11-2007 reprezentacja Złocienieckiego Klubu

Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku,

Karate Kyokushin –Kan wzięła udział w zawodach o Puchar Pol-

a współorganizatorem Zamek Książąt Pomorskich Szczecinie.

ski Juniorów. W zawodach startowało 132 zawodników z 17

Każdy uczestnik zaprezentował dwa utwory do wyboru: z lite-

ośrodków. Ekipa Naszego Klubu wystąpiła w składzie 7 osobo-

ratury staropolskiej powstałej do końca XVIII wieku, lub też

wym. Kata: Lena KORNAŚ, Angelika ŁUCZKO, Kacper MROCZEK

z literatury europejskiej również powstałej do k. VIII wieku.

(Złocieniec). Kumite: Krzysztof ARCIUSZKIEWICZ (filia Czapli-

Recytatorskie

prezentacje

mogły być

wzbogacone

o gest, ruch, kostium, rekwizyt, światło i dźwięk, a także słowo
mówione ze śpiewem, jeżeli służyło to twórczej interpretacji.
W skład komisji oceniającej weszli:
Henryka Rosiak – polonistka z Czaplinka, wielka miłośniczka
literatury staropolskiej; Andrzej Grochowski – muzyk – konsultant z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz aktor

nek), Michał BARSKI (Złocieniec), Katarzyna KIRYSZEWSKA (filia
Czaplinek), Oliwia TRAN (Złocieniec).
Wszyscy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.
O ile w kategorii kata do drugiej tury z trzecim wynikiem przeszła
jedynie Angelika Łuczko, to w kategorii kumite wszyscy zawodnicy zdobyli miejsca medalowe. Krzysztof ARCIUSZKIEWICZ –
II miejsce, Michał BARSKI – III miejsce , Katarzyna KIRY-

Wojciech Siemion, który przewodniczył pracom komisji kon-

SZEWSKA– III miejsce, Oliwia TRAN – III miejsce. Drużyno-

kursowej. Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnie-

wo w kategorii kumite zajęliśmy V miejsce.
Należy zaznaczyć, że był to pierwszy występ młodych

nia:
Laureatem w kat. poezji śpiewanej został Marek Ma-

zawodników w zawodach tej rangi.

kowski z Poznania, a w kat. recytacji tytuł laureata otrzyma-

Trenerem młodych zawodników jest sensei Marek

ła Joanna Bobowska z Mirosławca oraz Paulina Sobczak z

Aleszko. Jest on również Prezesem Złocienieckiego Klubu Kara-

Czaplinka a wyróżnienie otrzymała Dorota Kubik z Czaplinka.

te Kyokushin Kan. Klub poza Złocieńcem prowadzi również filie w

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nowo-

Czaplinku, Kaliszu Pomorskim, Wierzchowie oraz Broczynie. Gale-

wydaną publikację pt. „ Kronika Zamku Drahim”.

rię zdjęć z w/w wymienionych zawodów można obejrzeć na stro-

Dodatkową atrakcję, zwłaszcza dla uczestników spoza

nie internetowej www.karatezlocieniec.pl

Czaplinka, była wycieczka pn. „Śladami historii” do Zamku Drahim w Starym Drawsku i Izby Muzealnej w Czaplinku, podczas
której uczestnicy mogli poznać dzieje ziemi czaplineckiej, także
okresu świetności Starostwa Drahimskiego XV i XVII wieku.
W ramach tegorocznego Turnieju Czaplinecki Ośrodek
Kultury gościł wspaniałego aktora, pedagoga Wojciecha Siemiona, który dodatkowo przeprowadził warsztaty recytatorskie
nt. „budowy wiersza staropolskiego”. Nie tylko recytatorzy, ale
także mieszkańcy Czaplinka w sobotę podczas inauguracji turnieju mogli podziwiać kunszt aktorski Siemiona na żywo w recitalu poetyckim w temacie literatury baroku.
Organizatorzy gratulują i dziękują wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom i instruktorom, zapraszając jednocześnie na jubileuszową edycję Turnieju w 2008 roku.

Od lewej: Katarzyna Kiryszewska, Marek Aleszko, Bogdan Jeremicz
(Prezes Polskiej Federacji Kyokushin Kan), Krzysztof Arciuszkiewicz,
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Informacje z Miasta
CZAPLINECKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
oraz
IZBA MUZEALNA zapraszają na WYSTAWĘ

„Na początku była wizytówka”
Wernisaż odbył się 14 listopada 2007r.

Wystawa, powstała ze zbiorów kolekcji starych wizytówek

Andrzeja Ziółkowskiego
Zapraszamy do zwiedzania wystawy, która prezentowana jest w
Izbie Muzealnej ,
ul. Rynek 1, tel. 094 375 55 77

„BIULETYN INFORMACYJNY”

- ZOSTAŁ WYDRUKOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA
I GMINY W CZAPLINKU, UL. RYNEK 6,

www.czaplinek.pl , e-mail: biuletyn@czaplinek.pl, tel. 094 375 47 90.
w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1 , tel. 502 532 969.

78-550 CZAPLINEK

D R U K: Przedsiębiorstwo Prywatne GRAŻYNA - Waldemar Sopoćko
NAKŁAD: 1000 egz.

EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

biuletyn informacyjny

13

Informacje z Urzędu
PODATKI, OPŁATY, CENY NA 2008 R
W dniu 6 listopada br. na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku przedstawiłam projekty uchwał tzw.
okołobudżetowych dot. wysokości podatków, opłat i cen za usługi na 2008r., które są niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Czaplinek na 2008 rok, głównie po stronie dochodów.
Rada Miejska, po wysłuchaniu uzasadnienia do projektów uchwał podatkowych oraz po zapoznaniu się

z sytuacją

finansowo-gospodarczą Gminy i prognozami finansowymi Państwa jednogłośnie przyjęła proponowane stawki podatków, opłat i
cen.
W projekcie budżetu Gminy Czaplinek na 2008r. przy kalkulacji każdej pozycji dochodów uwzględniono:
- uchwalone stawki podatków, opłat i cen,
- przewidywane jednorazowe potrącenie przez Urząd Skarbowy z dochodów Gminy
Około 1.100.000 zł podatku od czynności cywilno-prawnych /wpłacanego w latach
2002-2005/ zgodnie z nowym brzmieniem art.17 znowelizowanej ustawy o dochodach
samorządu terytorialnego,
- utrzymanie dużego wskaźnika windykacji wszystkich należności Gminy,
- przewidywane zwolnienia w podatkach,
- rezygnację z podatku od posiadania psów.

PODATKI
Analizując możliwości zwiększenia planu dochodów, biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie 2-3 lata nie były zwiększane stawki podatków i opłat (za wyjątkiem podatku od gruntów o 1 grosz za m2 w 2007r./ zaproponowałam rozłożenie ciężaru
realizacji zadań inwestycyjnych, w niewielkiej choć części na wszystkich mieszkańców Gminy, przygotowując zwiększenie wysokości stawek podatków i opłat średnio o stopień planowanej inflacji tj. 2,5%.
W skali roku jest to dodatkowa kwota w granicach 300.000 zł. Biorąc pod uwagę skalę potrzeb inwestycyjnych Gminy,
może ona stanowić np. już znaczny wkład własny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.
Potrzeby inwestycyjne, które zinwentaryzowaliśmy na początku 2007r. są nadal ogromne i wynoszą ponad 40 mln zł, gdzie roczny budżet Gminy po stronie dochodów wynosi na 2008 rok zaledwie 26 mln zł.
Mimo trudnej sytuacji finansowej Gminy (stare zadłużenie w wysokości 4,6 mln zł/ wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w
budżecie na 2007r. uwzględniliśmy najpilniejsze zadania do realizacji na kwotę 6.468.251zł /po zmianach/. Nie wszystkie zadania uda się zrealizować z kilku ważnych powodów :
- nie uruchomionych w 2007r. programów pomocowych UE,
- znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych i usług,
- braku wykonawców,
- konieczność stosowania procedury przetargowej /powtarzane przetargi/ wyd łużającej proces
wyboru wykonawcy.
- braku wyraźnej pomocy Państwa w rozwiązywaniu problemu mieszkań komunalnych.
Na dzień 15 listopada br. zrealizowano inwestycje już na kwotę 5,2 mln zł. Utrzymując powyższy poziom inwestowania, a więc
kontynuację działań mających wpływ na rozwój gospodarczy Gminy, w projekcie budżetu Gminy na 2008r. zakłada się realizację
inwestycji na kwotę 4,7 mln. zł. Zwiększenie tej kwoty będzie zależało głównie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
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Informacje z Urzędu
OPŁATY i CENY
Analizując sytuację finansową podległych jednostek, świadczących usługi dla mieszkańców stwierdziłam, że szczególnie Zakład
Gospodarki Komunalnej w Czaplinku nie jest wstanie utrzymać poziomu świadczonych usług

w oparciu o dotychczasowe ceny.

W 2007r. znacznie wzrosły koszty materiałów budowlanych, usług, paliwa, energii. Wystąpiło wiele awarii w sieci wodociągowej tak w
mieście jak i na wsi.
Przygotowana przez ZGK taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sporządzona w
oparciu o poniesione koszty, wskazała niestety na konieczność zwiększenia cen za dostawę wody

i opłaty za odprowadzane ście-

ki.
W tej sytuacji mając do wyboru spowodowanie strat w ZGK lub zwiększenie stawek dla ludności z ciężkim sercem zaproponowałam
poniesienie choć częściowe zwiększonych kosztów przez wszystkich mieszkańców.
Z uwagi na trudną sytuację wielu rodzin, wspólnie z radnymi Rady Miejskiej postanowiliśmy utrzymać w 2008 roku dopłaty do 1 m3
dostarczanej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków, przy niewielkim jej obniżeniu.
W ustalonych cenach i opłatach nie uwzględniono czekających nas z początkiem 2008r. podwyżek:
- energii elektrycznej w granicach 10-15%,
- gazu 7-10% ,
- paliwa 3-4 %.
Na dzień dzisiejszy szacowana jest inflacja na poziomie 3 – 3,6%.Do projektu budżetu przyjęliśmy planowaną 2,5%.
Podwyżki te i prognozy są poważnym zagrożeniem dla dalszego prawidłowego funkcjonowania głównie:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest odpowiedzialny za dostawę wody i odbiór ścieków,
- Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o w Czaplinku odpowiedzialnego za utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
W

trakcie

roku

budżetowego

sytuacja

w/w

zakładów

będzie

nadzorowana

po

stronie

kosztów

i przychodów. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to zakłady te otrzymają z budżetu Gminy niezbędne wsparcie finansowe.
Kolejnym poważnym problemem jest podwyższenie górnej stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Ta podwyżka jest
niezależna od woli władz Gminy. Jest ona niezbędna dla utrzymania świadczenia usług przez tzw. wywoźników. Główny koszt świadczenia tych usług to koszt transportu odpadów do Wardynia Górnego oraz nie selekcjonowanie odpadów przez mieszkańców
(szczególnie bloków).
Koszt przyjęcia w Wardyniu tzw. „śmieciówki” wynosi na dzisiaj 90zł za tonę.
Z początkiem 2008 roku spółka w Wardyniu będzie zmuszona wprowadzić jeszcze jedną podwyżkę o tzw. opłatę marszałkowską.
Obecnie trwają prace Zarządu spółki i udziałowców na poszukiwaniu rozwiązań
umożliwiających wprowadzenie mniejszej opłaty, ale pozwalającej też na funkcjonowanie spółki bez strat.
Przedstawiając mieszkańcom Miasta i Gminy Czaplinek przyjęte stawki podatków, opłat i cen

z powyższym

uzasadnieniem, liczę na zrozumienie powagi sytuacji i akceptację.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że w każdej trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej, rodzinnej mieszkańcy czy
firmy naszej Gminy mogą liczyć na przychylność władz Gminy oraz niezbędną pomoc.

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
STAWKI:
1. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych

-

0,48 zł

b/ związanych z działalnością gospodarczą

-

16,11 zł

c/ zajętych na ośrodki wczasowe powyżej 1000m2 pow. użytkowej
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

- 14,56 zł
-

8,66 zł

e/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
świadczeń zdrowotnych

-

384 zł

f/ od budowli – 2 % ich wartości
g/ letniskowych

-

h/ pozostałych

6,17 zł

-

5,17 zł

2

i/ od nadwyżki powyżej 25 m powierzchni użytkowej pozostałych
budynków osób fizycznych : inwentarskich, stodół, składów opału i garaży

-

3,15 zł

2. od 1m2 powierzchni gruntów:
a/ związanych z działalnością gospodarczą

- 0,51 zł

b/ użytków kopalnianych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- 0,44 zł

c/ rekreacyjno-wypoczynkowych i przeznaczonych pod budownictwo letniskowe

- 0,20 zł

d pozostałych

- 0,15 zł

e/ sklasyfikowanych jako tereny różne
3. od 1 ha gruntów pod jeziorami

- 0,35 zł
- 3,74 zł

ZWOLNIENIA Z UCHWAŁY:
1.budynki i grunty gminne nie będące we władaniu innych podmiotów,
2.budynki i grunty zajęte na potrzeby służb ratowniczych, klubów sportowych, pomocy
społecznej,
3. grunty zajęte na potrzeby cmentarzy,
4. nadwyżka powierzchni ponad 100m2 pozostałych budynków rencistów i emerytów,
którzy przekazali gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie
o ubezpieczeniu rolników lub renty strukturalne.
Wyżej wymienione zwolnienia nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
PODATNICY U KTÓRYCH NASTĄPIŁA ZMIANA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI NA SKUTEK BUDOWY,
ROZBUDOWY, ROZBIÓRKI LUB ZMIANA SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA NIERUCHOMOŚCI , WINNI JAK NAJSZYBCIEJ ZŁOŻYĆ KOREKTĘ INFORMACJI IN-1 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY /POKÓJ NR 9/.
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UWAGA
Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia

z podatku zgodnie

z Uchwałą Rady

Miejskiej w Czaplinku Nr X/88/07 z dnia 6 lipca 2007r za każde nowo utworzone miejsce pracy lub po osiągnięciu określonego w § 2
uchwały poziomu zatrudnienia , którzy :
1. nabyli nieruchomości od Gminy Czaplinek, Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa
handlowego, spółdzielni – w stosunku do których została ogłoszona upadłość,
2. dokonali wydatków inwestycyjnych na budowę, rozbudowę i przystosowanie do celów produkcyjnych i usługowych budynków lub
budowli,
3. posiadają status absolwenta w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i podjęli po raz pierwszy działalność
gospodarczą na terenie nieruchomości, od której podatek od nieruchomości według stawek od działalności gospodarczej nie wpłynął do budżetu Gminy przez okres co najmniej 3 lat poprzedzających datę podjęcia działalności,
4. podjęli po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, od której podatek wg stawek od działalności gospodarczej
nie wpłynął do budżetu Gminy przez okres co najmniej 3 lat poprzedzających datę podjęcia działalności.

PODATEK ROLNY
Podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok stanowi obniżona urzędowa cena skupu żyta w wysokości
- 40,00 zł za 1 q.
Podatek rolny wyniesie:
- z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach rolnych

- 100,00 zł

- z 1 ha fizycznego działek rolnych

- 200,00 zł

Zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, rodzinnych ogrodów
działkowych , z tytułu wyłączenia użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz ulgi : inwestycyjna i żołnierska przyznawane są wyłącznie na wniosek podatnika .

PODATEK LEŚNY
Podstawę obliczenia podatku leśnego na 2008r stanowi średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2007r ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 22.10.2007r w wysokości 147,28 zł za 1m3.
Podatek leśny z 1 ha fizycznego wyniesie:
- od lasów ochronnych, parków i rezerwatów przyrody
- od pozostałych lasów

147,28 x 0,220m 3 x 50%= 16,20zł
147,28 x 0,220m 3 =

32,40zł

TERMINY
1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych oraz rolny od osób prawnych
płatny jest : I rata-15.03.2008r,II rata –15.05.2008r, III rata -15.09.2008r, IVrata-15.11.2008r
2. Podatek od nieruchomości i leśny od osób prawnych płatny jest w ratach miesięcznych do
15 każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Osoby prawne obowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny do 15 stycznia 2008r na formularzach obowiązujących od 1 stycznia 2006r.

biuletyn informacyjny

17

Informacje z Urzędu
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

550,00 zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

860,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.080,00 zł

2) od samochodu ciężarowego bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych,
o liczbie osi - dwie, w zależności od DMC pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton

1.290,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton

1.510,00 zł

3) od samochodu ciężarowego bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych,
o liczbie osi - trzy, w zależności od DMC pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton

1.510,00 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony

1.720,00 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony

1.940,00 zł

4) od samochodu ciężarowego , o liczbie osi - cztery i więcej, w zależności od
DMC pojazdu i rodzaju zawieszenia osi jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym
systemem zawieszenia

1.840,00 zł

b) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub
innym systemem zawieszenia

2.050,00 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

2.370,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton z innym systemem zawieszenia

2.520,00 zł

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.080,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.190,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.290,00 zł

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą, o liczbie osi - dwie, w zależności od DMC zespołu
pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 3 ton

z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub z innym
systemem zawieszenia

1.510,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
c) równej lub wyższej niż 31 ton z innym systemem zawieszenia

1.840,00 zł
1.980,00 zł
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7) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą, o liczbie osi - trzy, w zależności od DMC zespołu
pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1720,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton z innym
systemem zawieszenia

1.850,00 zł

c/ równej lub wyższej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
d) równej lub wyższej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia

2.420,00 zł
2.570,00 zł

8) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
DMC od 7 ton i poniżej 12 ton

430,00 zł

9) od przyczepy i naczepy z bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych
o liczbie osi - jedna, w zależności od DMC zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

550,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton

650,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton

760,00 zł

10) od przyczepy i naczepy o liczbie osi - dwie, w zależności od DMC zespołu
pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezdnych:
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony bez względu na rodzaj
zawieszenia

980,00 zł

b) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.290,00 zł

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton z innym
systemem zawieszenia

1.400,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
e) równej lub wyższej niż 38 ton z innym systemem zawieszenia

1.620,00 zł
1.830,00 zł

11) od przyczepy i naczepy bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych
o liczbie osi - trzy, w zależności od DMC zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton

1.190,00 zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1510,00 zł

12) od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc

550,00 zł

b) powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc

860,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.620,00 zł
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2. Dla n/w środków transportowych wyprodukowanych w roku 2006
i w latach następnych stawki wynoszą:
1)od samochodu ciężarowego o DMC pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

430,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

760,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

980,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą i przyczepą o DMC zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

980,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.080,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.190,00 zł

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton

330,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

440,00 zł
760,00 zł
1.510,00 zł

Z podatku od środków transportowych zwolnione są przyczepy i naczepy wykorzystywane na cele rolnicze przez podatnika podatku
rolnego.
Od 1 stycznia 2008 roku właściciele samochodów ciężarowych o DMC równej 3,5t nie będą płacić podatku ponieważ
podlegają opodatkowaniu wyłącznie samochody ciężarowe powyżej 3,5t DMC
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TERMINY
Podatek płatny jest bez wezwania : I rata – 15.02.2008r

II rata – 15.09.2008r

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1/ po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest
w dwóch

równych ratach w terminie:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego- I rata
- do dnia 15 września roku podatkowego – II rata
2/ po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji DT-1 na 2008 rok do 15 lutego 2008 roku na formularzu ustalonym przez Ministra
Finansów.
PODATNICY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZANI SĄ W TERMINIE 14 DNI ZAWIADOMIĆ ORGAN PODATKOWY O NABYCIU LUB ZBYCIU ŚRODKA TRANSPORTOWEGO ORAZ

O ZMIANIE MIEJSCA ZAMIESZKA-

NIA LUB SIEDZIBY NA FORMULARZU DT-1.

OPŁATA TARGOWA – obniżone stawki obowiązują od 30 listopada 2007r na targowisku
przy ul. Zbożowej i wynoszą:
a/ od sprzedaży za miejsce o powierzchni 3m2

-

1,50 zł

2

-

3,30 zł

b/ od sprzedaży za miejsce o powierzchni 5m

c/ od sprzedaży ze stołu zadaszonego o długości
do 1,80 m będącego wyposażaniem targowiska

-

2,50 zł

2

d/ za każdy 1 m dodatkowo zajętej powierzchni
poza wyznaczonym miejscem lub w innych
nieoznaczonych miejscach

- 0,70 zł

2. W innych miejscach bez zmian:
a) od sprzedaży za miejsce nie przekraczające 5 m2 powierzchni
2

- 13,00 zł

2

b) za każdy rozpoczęty m powyżej 5 m

-

2,00 zł

Zwalnia się od opłaty targowej:
osoby dokonujące sprzedaży w każdą sobotę na targowisku przy ul. Zbożowej,
osoby, które są podatnikami podatku od nieruchomości od obiektów położonych na terenie targowiska.

U W A G A - od 1 stycznia 2008r nie płacimy za psy
Od 1 stycznia 2008 roku podatek od posiadania psów, który był świadczeniem obligatoryjnym został zastąpiony fakultatywna opłatą od posiadania psów, o której wprowadzeniu decyduje rada gminy. Opłata nie została wprowadzona na
terenie naszej Gminy, a więc właściciele psów w mieście i na wsi nie będą płacić żadnej opłaty do Gminy.
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USŁUGI KOMUNALNE
Wody i ścieków na 2008r po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy Czaplinek.
Cena za 1m3 dostarczonej wody z ujęć znajdujących się na terenie miasta Czaplinka - 2.20 zł brutto
Cena

za

1m3

dostarczonej

wody

z

ujęć

znajdujących

się

na

terenach

wiejskich

Gminy

Czaplinek.

– 2,54 zł brutto.
Cena za 1m3 odebrania ścieków

– 3,58 zł brutto.

Górna stawka za wywóz nieczystości stałych:
1.

wywóz

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

z

terenu

miejscowości

Czaplinek

w

wysokości

– 51,54zł./ m3.
2. wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu poza miejscowością Czaplinek – 66,73 zł/m3
Ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych zarówno z terenu miasta jak i gminy nie uległy zmianie i obowiązują na poziomie cen
z roku 2004.
C. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Czaplinku oraz stawki cen za usługi pogrzebowe świadczone na terenie gminy
Czaplinek, z zastrzeżeniem ust. 3:
pochówek osoby dorosłej z wykopaniem grobu

454,00 zł.

pochówek osoby dorosłej bez wykopania grobu

264,00 zł

pochówek dziecka do lat 15 z wykopaniem grobu

223,00 zł

pochówek dziecka do lat 15 bez wykopania grobu

32,00 zł

pochówek – urna

309,00 zł

miejsce na cmentarzu - dorosły

482,00 zł.

miejsce na cmentarzu – dziecko

287,00 zł.

miejsce pod grobowiec 2,2x1,1 m

533,00 zł.

rezerwacja jednego miejsca

410,00 zł

korzystanie z domu przedpogrzebowego

3,50 zł./h

ekshumacja zwłok – dorosły

474,00 zł.

ekshumacja zwłok – dziecko do lat 15

320,00 zł

przedłużenie rezerwacji – grób duży

308,00 zł.

przedłużenie rezerwacji – grób mały

205,00 zł.

rozebranie starego nagrobka

172,00 zł.

wywóz gruzu

90,00 zł.

ustawienie pomnika pojedynczego

227,00 zł.

ustawienie pomnika podwójnego

304,00 zł.

montaż grobowca pojedynczego

272,00 zł.

montaż grobowca głębokościowego

380,00 zł.

dodatek za wykop pod grób ziemny na starym grobie

76,00 zł.

dodatek za wykop pod grób ziemny o głębokości powyżej
1,5m i grobowiec

110,00 zł.

zryczałtowana opłata administracyjna za prace wykonywane
przez przedsiębiorstwa usługowe na terenie cmentarza komunalnego
w Czaplinku

70,00 zł./za wjazd;

przy czym do usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w sołectwach gminy Czaplinek, dolicza się opłatę za przejazd do
cmentarza w wysokości 56,00zł./h .
Ustala się stawkę za najem autokarawanu:
przejazdy poza m. Czaplinek w wysokości
przejazdy na terenie miasta i gminy Czaplinek

1,40 zł/km;
56,00 z ł./h.

Jeżeli z odrębnych przepisów prawa wynika, że usługi, o których mowa w ust. 1 lub 2, są opodatkowane podatkiem od towarów i
usług, do opłat i cen za te usługi dolicza się należny podatek od towarów

i usług.
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