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1. Wprowadzenie 
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów 
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest konsultowanie Projektu Uchwały Rady 
Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 
w gminie Czaplinek wraz z załącznikami. Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie 
pełnej informacji z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących konsultacji wspomnianej 
diagnozy. 
 
 
2. Przedmiot konsultacji 
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy Czaplinek na temat treści oraz 
zakresu Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek wraz z załącznikami. 
 
 
3. Podstawa prawna 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1777, z późn. zm.) zawiadamiam, że w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r. 
były przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek.   
 
 
4. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach 
Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach według art. 2 ust.2 Ustawy z dnia  
9 października o rewitalizacji są: 
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1; 
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,  
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
6) organy władzy publicznej; 
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 
Skarbu Państwa. 
 
 
5. Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne Projektu Uchwały Rady Gminy Czaplinek w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami zostały przeprowadzone w dniach 
od 18 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r. 
 
6. Forma i tryb konsultacji 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji :   

1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego 
w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek;  

2) zbieranie uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@czaplinek.pl za 
pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czaplinek,  
w zakładce poświęconej konsultacjom w sprawie uchwał: 
http://www.czaplinek.bip.net.pl/?c=495 oraz na stronie internetowej Gminy Czaplinek - na 
podstronie poświęconej rewitalizacji:  http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-spoleczne-2/  

3) protokołowane otwarte spotkanie z mieszkańcami i innymi interesariuszami rewitalizacji, 
 przybliżające istotę rewitalizacji i metodologię wyznaczenia proponowanego obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta. Spotkanie odbyło się 4 maja 2017 r. w sali 
narad (pokój nr 5) Urzędu Miejskiego w Czaplinku o godz. 15:00;  
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4) ankieta elektroniczna, prowadzona poprzez podstronę poświęconą rewitalizacji - strony 
internetowej Gminy Czaplinek, którą można było wypełnić wchodząc na stronę: 
http://rewitalizacja.czaplinek.pl/ankiety/.    

 
Prowadzono nast ępujące Formy w miejscach udost ępnienia konsultowanego projektu 
uchwały:   
1) w wersji papierowej:  

1.1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, adres jw., od poniedziałku do środy 
w godzinach 7:00 - 15:00, w czwartki w godzinach 7:00 - 16:00, w piątki w godzinach 7:00 - 
14:00. 
1.2. W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku, przy ul. Waleckiej 49, od 
poniedziałku do soboty w godzinach pracy ww. placówki, tj. poniedziałek 7:00 – 15:00, wtorek 
10:00 – 18:00, środa 10:00 – 18:00, czwartek 8:00 – 16:00, piątek 10:00 – 18:00, sobota 9:00 – 
13:00. 

2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czaplinek  
(w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym) oraz na stronie internetowej Gminy 
Czaplinek – na podstronie poświęconej rewitalizacji: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-
spoleczne-2/ 

 
 
7. Przebieg konsultacji 
Treść Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek zostały opracowane w oparciu  
o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). 
Konsultacje społeczne projektu uchwały pozwoliły na zweryfikowanie na ile propozycja Gminy 
Czaplinek (Burmistrza Czaplinka) odpowiada na potrzeby mieszkańców.  
 
 
8. Uwagi złożone w formie elektronicznej 
Podczas konsultacji Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek za pomocą formularzy wpłynęła 
następująca uwaga w formie elektronicznej. 
 
KWESTIA, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA, 
KTO WNOSI 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko Urzędu 
Gminy Czaplinek 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
Henrykowskie 
Stowarzyszenie w 
Siemczynie 

Pragniemy zgłosić 
wniosek o 
wyznaczenie obszaru 
rewitalizacji 
obejmującego całość 
lub część wsi 
Siemczyno. 

Wieś Siemczyno jest 
obszarem dotkniętym 
typowymi problemami 
obszarów 
popegeerowskich. 
Oprócz problemów 
społecznych takich jak 
bezrobocie i problemy 
alkoholowe, 
podstawowymi 
problemami są kwestie 
infrastrukturalne takie 
jak brak gazyfikacji, 
czy brak kanalizacji. 
Jednocześnie 
miejscowość ma duży 
potencjał rozwojowy. 
W miejscowości 
znajdują się dość 
dynamicznie 

Uwzględniono uwagi 
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KWESTIA, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA, 
KTO WNOSI 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko Urzędu 
Gminy Czaplinek 

działające organizacje 
pozarządowe takie jak 
OSP czy 
Henrykowskie 
Stowarzyszenie w 
Siemczynie. 
Społeczność potrafi 
się integrować i 
działać we wspólnym 
interesie. Aktywność 
społeczności jest 
pobudzana przez 
obecnych w niej, 
chętnych do działania 
liderów. 
W miejscowości 
znajdują się podmioty 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą jak PH 
Feliks Michał 
Olejniczak (sołtys) czy 
Pałac Siemczyno 
Adam Andziak 
prowadzący obiekt 
konferencyjno-
noclegowy w 
przypałacowych 
zabudowaniach 
folwarcznych, 
W Siemczynie 
znajduje się jeden z 
najcenniejszych 
zabytków 
niesakralnych gminy w 
postaci XVII-
wiecznego 
barokowego pałacu w 
Siemczynie w raz 
przypałacowym 
parkiem. Pałac 
znajduje się we 
władaniu 
Henrykowskiego 
Stowarzyszenia w 
Siemczynie, które od 
momentu powstania 
dokłada wszelkich 
starań dla uratowania 
tego wspaniałego 
zabytku, aby mógł 
spełniać funkcje 
publiczne związane z 
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KWESTIA, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA, 
KTO WNOSI 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko Urzędu 
Gminy Czaplinek 

obszarem kultury. W 
ramach tych starań 
Henrykowskie 
Stowarzyszenie w 
Siemczynie prowadzi 
zarówno działania 
mięcie jak i 
inwestycyjne. 
Popularyzuje historię 
Siemczyna, gminy 
Czaplinek i całej Ziemi 
Drawskiej poprzez 
działalność 
wydawniczą, 
organizowanie 
konferencji, 
organizowanie 
rokrocznego festynu 
kulturalnego o nazwie 
Henrykowskie Dni w 
Siemczynie (13 
edycji), prowadzenie 
zespołu tańca 
barokowego czy 
działalność 
wystawienniczą 
(galeria sztuki 
lokalnej). 
Jednocześnie 
rokrocznie 
stowarzyszenie stara 
się pozyskać środki na 
remont pałacu. 
Pragniemy podkreślić, 
że rozwój wsi 
Siemczyno mieści się 
w Strategii Rozwoju 
Gminy Czaplinek na 
lata 2014-2020. W 
wykazie zadań do 
Wieloletnich 
Strategicznych 
Programów 
Operacyjnych znajdują 
się zdania związane z 
Siemczynem 
(zdaniaII.3 i III.4). 
Mamy nadzieję, 
zważając na potencjał 
dla rozwoju, gminy 
drzemiący we wsi 
Siemczyno, na 
pozytywne 
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KWESTIA, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA, 
KTO WNOSI 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko Urzędu 
Gminy Czaplinek 

rozpatrzenie, naszej 
propozycji o 
wyznaczenie 
kolejnego obszaru 
rewitalizacji. 

 
 
9. Uwagi złożone w formie papierowej 
Podczas konsultacji Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Czaplinek za pomocą formularzy wpłynęły 
następujące uwagi w formie pisemnej. 
 
KWESTIA, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA, 
KTO WNOSI 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko Urzędu 
Gminy Czaplinek 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Anna Kachańska 

Niszczejące zabytki 
kościół, pałac, brak 
kanalizacji i 
gazyfikacji, alkoholizm 
i bezrobocie. 

Jednym z programów 
na ratunek i zmianę 
jest strategia Gminy 
Czaplinek na lata 
2014-2020. 

Uwzględniono uwagi 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Wiesław Sobol 
 

Alkoholizm, 
bezrobocie to 
wizytówka wsi 
popegerowskiej, do 
której możemy 
dopisać Siemczyno. 
Brak infrastruktury, 
kanalizacji i 
gazyfikacji. 

Siemczyno wpisane 
jest w strategię 
Rozwoju Gminy 
Czaplinek na lata 
2014-2020. 

Uwzględniono uwagi 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Jerzy Latosiński  
 

Brak kanalizacji, 
gazyfikacji, problemy z 
infrastrukturą, 
problemy alkoholowe i 
bezrobocie, 
społeczność potrafi się 
integrować i działać na 
rzecz swojej 
miejscowości. Działają 
tutaj firmy. 

Rozwój wsi mieści się 
w strategii Rozwoju 
Gminy Czaplinek na 
lata 2014-2020. 

Uwzględniono uwagi 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Renata Czarnecka 
 

W Siemczynie 
znajduje się wiele 
obiektów 
zabytkowych, które są 
perełką, brakuje 
kanalizacji i gazu, 
część mieszkańców 
jest na bezrobotnym, 
brakuje infrastruktury, 
która umożliwi rozwój 

Siemczyno należy 
wpisać w program 
rewitalizacji, aby dać 
szansę mieszkańcom i 
podmiotom 
gospodarczym. 

Uwzględniono uwagi 
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KWESTIA, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA, 
KTO WNOSI 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko Urzędu 
Gminy Czaplinek 

tej miejscowości. 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Michał Olejniczak 
 

Siemczyno jest 
obszarem 
popegerowskim. 
Problemem 
mieszkańców jest brak 
pracy, alkoholizm, 
brak kanalizacji, 
gazyfikacji, ochrona 
przyrody i zabytków. 
W miejscowości 
znajduje się podmiot 
prowadzący 
działalność 
gospodarczą, brak 
infrastruktury nie 
pozwala i ogranicza 
rozwój. 

Miejscowość 
Siemczyno wpisuje się 
w Strategię Rozwoju 
Gminy Czaplinek na 
lata 2014-2020. 

Uwzględniono uwagi 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Edward Syta 
 

Poprawa 
infrastruktury, 
kanalizacja, 
gazownictwo, zabytki. 

Strategia Gminy 
Czaplinek na lata 
2014-2020. 

Uwzględniono uwagi 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Wiesława Kosińska 
 

Siemczyno jest typową 
wsią popegerowską 
wraz z upadkiem 
spółdzielni mieszkańcy 
stracili pracę 
zanurzając swoje 
smutki w alkoholu. 
Brak gazu i kanalizacji 
nie pozwala 
mieszkańcom 
swobodnie 
funkcjonować. 

W związku ze 
Strategią Gminy 
Czaplinek należy 
dążyć do poprawy 
tego stanu. 

Uwzględniono uwagi 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Jadwiga Fulczyńska  
 

Siemczyno jest 
dotknięte obszarem 
popegerowskim, brak 
pracy i alkoholizm, 
brak kanalizacji i 
gazyfikacji. To 
uniemożliwia dobremu 
rozwojowi i 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej. 

Rozwój wsi mieści się 
w Strategii Rozwoju 
Gminy Czaplinek, 
Wieloletnich Strategii 
Programów 
Operacyjnych. 

Uwzględniono uwagi 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 

Siemczyno jest 
dotknięte typowymi 

Siemczyno wpisuje się 
w Strategię Rozwoju 

Uwzględniono uwagi 
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KWESTIA, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA, 
KTO WNOSI 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko Urzędu 
Gminy Czaplinek 

zdegradowanego. 
 
 
Cezary Olejniczak 
 

problemami wsi 
popegerowskiej. 
Problemy społeczne 
jak brak pracy i 
alkoholizm oraz 
problemy 
infrastruktury, 
kanalizacja i 
gazyfikacja. 
Siemczyno ma duży 
potencjał, nie brak jest 
liderów ,którzy potrafią 
zintegrować 
społeczeństwo do 
działań. Jest wsią 
historyczną, a 
znajdujące się tu 
zabytki jak kościół i 
pałac przyciągają 
turystów. Jest to 
potencjał, który należy 
wykorzystać. 

Gminy Czaplinek na 
lata 2014-2020 

Włączenie Siemczyna 
do obszaru 
zdegradowanego. 
 
 
Justyna Duda 
 

Siemczyno to obszar 
popegerowski, brak 
infrastruktury, 
kanalizacji i gazyfikacji 
uniemożliwia i 
ogranicza dobremu 
rozwojowi, alkoholizm i 
bezrobocie jest 
problemem 
społecznym, z którym 
powinniśmy się 
zmierzyć. Siemczyno 
ma dobry potencjał 
rozwojowy, leży nad 
jeziorem Drawsko i 
Wilczkowo, znajduje 
się zabytkowy kościół i 
pałac oraz działają 
podmioty 
gospodarcze.  

Wieloletnie 
strategiczne Programy 
Operacyjne, Strategie 
Rozwoju Gminy 
Czaplinek. 

Uwzględniono uwagi 

 
 
10. Uwagi złożone w formie ustnej 
Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Miejskim w Czaplinku udzielano zainteresowanym 
mieszańcom wyjaśnień. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczania 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek został poddawany 
konsultacjom, od 18 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r. 
Osobą udzielaj ącą informacji była Pani Magdalena Cogiel - koordynator projektu pn. Gminny 
Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek. Uwagi były przyjmowane w Referacie Planowania, 
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Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 78-550 
Czaplinek oraz telefonicznie pod nr tel. 94 375 47 90. 
Podczas konsultacji Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek interesariusze zgłaszali uwagi 
dotyczące formy oraz struktury budowy dokumentu. Wszystkie uwagi w tym zakresie zostały 
uwzględnione. 
 
 
11. Uwagi złożone w trakcie otwartego spotkania i debaty 
W dniu 4 maja br. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne Projektu Uchwały Rady Miejskiej  
w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie 
Czaplinek. 
Konsultacje otworzył Burmistrz Czaplinka, a poprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju 
Gospodarczego Gmin – Pan Robert Żarkowski. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy 
Czaplinek oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Czaplinku, pracownicy szkół, sołtysi. 
Podczas konsultacji dyskutowano o wynikach diagnozy prowadzących do wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz rewitalizacji. Dyskutowano również o możliwości działań i aktywności  
w ramach GPR mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie 
dalszej degradacji obszarów, na których stwierdzono stany kryzysowe, jak również możliwości 
ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych. 
Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wytycznymi, według których powinny być opracowane 
gminne programy rewitalizacji. Dowiedzieli się także szczegółowo jakimi metodami badawczymi 
prowadzone były działania diagnostyczne. Przedstawiono wyniki diagnozy obszaru. Wyrażono 
wiele cennych opinii oraz zgłoszono konkretne propozycje dotyczące opiniowanego projektu 
dokumentu. W spotkaniu wzięło udział 18 uczestników. 
Zgłoszona uwaga ustna dotyczyła pojawiających się błędów technicznych (literówki, błędy 
interpunkcyjne, stylistyczne) na str. 2, 4, 7, 10, 16, 17. 
Zgłoszona została także uwaga ustna przez Pana Grzegorza Andziaka oraz sołtysa Siemczyna: 
Obszar miejscowości Siemczyno powinien zostać wyznaczony jako obszar rewitalizacji. Uwaga 
została uwzględniona przez Burmistrza Czaplinka. 
Pojawiła się uwaga dotycząca rozpropagowania informacji związanych z Gminnym Programem 
Rewitalizacji Gminy Czaplinek - Pani Alina Karolewicz zaproponowała, by w trakcie pracy nad 
GPR plakaty rozwieszać także w większych firmach w Czaplinku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdj. Otwarte spotkanie konsultacyjne 
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12. Wyniki badania sondażowego w formie ankiet dotyczące Projektu Uchwały Rady Miejskiej  
w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie 
Czaplinek. 
 
Proces uspołecznienia treści Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek rozpoczął się od 8 kwietnia 
2017. Pierwsze badanie ankietowe było prowadzone podczas Jarmarku Wielkanocnego  
8 kwietnia, gdzie zebrano 62 ankiety, z czego w 58 ankietach respondenci wskazywali na 
jednostkę analityczną nr 1 - czyli Centrum miasta tj., 93%, w drugiej kolejności (w odniesieniu do 
obszarów wiejskich 74 % wskazań - jednostka analityczna nr 5, poniżej jednego procenta (0,06%) 
badani wskazali jednostkę analityczną nr 4, jako obszar zdegradowany na którym należałoby 
przeprowadzić proces rewitalizacji. Druga ankietyzacja prowadzona była od 18 kwietnia do 18 
maja br. (zgromadzono w ten sposób 15 ankiet) poprzez ankietę on-line 
http://rewitalizacja.czaplinek.pl/ankiety/ gdzie są również dostępne wyniki przeprowadzonego 
badania. Większość badanych jako obszar zdegradowany wskazała centrum miasta (60%) oraz 
otoczenie centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdj. Badanie ankietowe prowadzone podczas Jarmarku Wielkanocnego. 
 
 
13. Wywiady z przedstawicielami interesariuszy 
Przeprowadzono również wywiady z przedstawicielami interesariuszy - sołtysami, które 
zakończono 18 maja 2017 r. Sołtys Siemczyna wniósł uwagę w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Reszta sołtysów nie wniosła uwag.  
Sołtysi wskazali na problematykę sołectw, która będzie uwzględniona w dalszych pracach nad 
Gminnym Programem Rewitalizacji: 
 
Sołectwo Sikory – Zdzisław Łomaszewicz 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory przyrodnicze. 
Sołtys wskazał średnie zagrożenie słabą integracją lokalnej społeczności oraz słabą współpracą 
między instytucjami publicznymi a mieszkańcami w sołectwie. Stwierdził, że chuligaństwo  
i przestępczość w sołectwie Sikory jest na poziomie średnim. Według niego jest dość duży brak 
dostępu do nowoczesnej technologii. Bieda utrzymuje się na poziomie średnim. Emigracja z 
sołectwa jest wysoka. Według P. Zdzisława stan dróg bocznych i chodników jest w Sikorach 
niezbyt dobry oraz jest dość słaba komunikacja. Sołtys chciałby organizować warsztaty 
ceramiczne w kuźni ceramicznej, która aktualnie stoi pusta. 
 
Sołectwo Broczyno – Agnieszka Drabiszczak 
Pani sołtys uważa, że jest dość słaba integracja lokalnej społeczności oraz słaba współpraca 
między instytucjami publicznymi a mieszkańcami. Twierdzi także, że występuje dość duży problem 
z brakiem infrastruktury technicznej.  
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Według sołtysa niezbędny jest remont świetlicy (dachu, pomalowanie, wymiana drzwi). Pani 
Agnieszka chciałaby dla mieszkańców sołectwa zorganizować kurs komputerowy oraz warsztaty 
manualne, szydełkowania dla starszych osób. 
 
 
Sołectwo Trzciniec – Aneta Groździej 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory historyczne oraz oferta turystyczna. 
P. Aneta twierdzi, że jest utrudniony dostęp do dobrych szkół. W sołectwie brakuje sieci wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacji gazu. Jest zły stan techniczny budynków, bardzo zły stan dróg  
i chodników oraz bardzo słaba komunikacja. Chciałaby poprawić także oświetlenie w sołectwie. 
Pani sołtys uważa, że dobrym pomysłem byłoby lepsze oznakowanie turystyczne oraz ustawienie 
ławostołów na ścieżce rowerowej. Chciałaby, aby w Trzcińcu powstał wiejski punkt informacji 
turystycznej. 
P. Aneta chciałaby zorganizować dla mieszkańców kurs języków obcych oraz kurs komputerowy 
50+ 
 
Sołectwo Stare Drawsko – Ryszard Swęd 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory turystyczne. 
Sołtys chciałby, aby w sołectwie powstała świetlica wiejska oraz bezpieczna ścieżka rowerowa. 
Uważa, że chodniki są w złym stanie. Według niego ważne jest, by doprowadzić gaz do 
miejscowości. Chciałby zorganizować warsztaty dla przedsiębiorców. 
 
Sołectwo Ostroróg – Urszula Dzieżak 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory przyrodnicze oraz atrakcyjność dla 
inwestorów. W sołectwie występuje średnie zagrożenie patologią społeczną, jest także słaba 
integracja lokalnej społeczności oraz bardzo słaba współpraca między instytucjami publicznymi  
a mieszkańcami. Jest dość duży problem z wandalizmem i przestępczością. Pani sołtys uważa, że 
jest bardzo utrudniony dostęp do dobrych szkół oraz bardzo zły dostęp do nowoczesnej 
technologii. Z Ostrorogu emigruje dużo młodych osób. Jest tu bardzo słaba komunikacja. 
Największym problemem wg sołtysa jest brak infrastruktury technicznej oraz bardzo zły stan dróg  
i chodników. Ponadto p. Urszula wspominała, że aby dojechać do Czaplinka muszą jechać przez 
powiat szczecinecki.  
Wg sołtysa warto zrobić pomost na jeziorze, ponieważ aktualny jest w fatalnym stanie. 
 
Sołectwo Łąka – Brygida Zabrocka 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory przyrodnicze oraz oferta turystyczna. 
W sołectwie występuję wandalizm, ale nie jest on na dużym poziomie. Problemem jest utrudniony 
dostęp do dobrych szkół. Pani sołtys chciałaby, aby do sołectwa doprowadzono gaz. Jest tu także 
zły stan dróg i chodników. 
 
 
Sołectwo Żerdno – Grzegorz Popowski 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory przyrodnicze oraz oferta turystyczna. 
W Żerdnie występuje dość duży problem patologii społecznych oraz jest słaba integracja lokalnej 
społeczności i słaba współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami. Sołtys uważa, 
że jest brak dostępu do nowoczesnej technologii oraz bardzo duża emigracja młodych osób. 
Dużym problemem jest brak infrastruktury technicznej (wod.-kan., gaz) oraz bardzo zły stan dróg  
i chodników. Są także bardzo małe zasoby mieszkaniowe. Sołtys chciałby, aby powstała wieża 
widokowa na Spyczynej Górze, która parę lat temu została rozebrana. Sołtys uważa, że dobrze 
byłoby zorganizować warsztaty komputerowe dla mieszkańców. 
 
Sołectwo Prosinko – Alina Konwińska 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowi oferta turystyczna. 
W sołectwie mieszkają dość uciążliwi sąsiedzi. Jest tu słaba integracja lokalnej społeczności oraz 
słaba współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami. Jest bardzo utrudniony dostęp 
do dobrych szkół oraz brak dostępu do nowoczesnej technologii. Bardzo dużo młodych osób 
emigruje oraz jest dość duża bieda. 
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Największymi problemami są: 
- brak infrastruktury technicznej, 
- bardzo zły stan techniczny obiektów, 
- bardzo zły stan dróg i chodników, 
- małe zasoby mieszkaniowe, 
- bardzo słaba komunikacja, 
- świetlica w złym stanie – brak toalety. 
Pani sołtys chciałaby zorganizować warsztaty kulinarne oraz festyn dla mieszkańców sołectwa. 
 
Sołectwo Machliny – Anna Kucharczyk 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory przyrodnicze oraz oferta turystyczna. 
W sołectwie mieszkają bardzo uciążliwi sąsiedzi i jest bardzo słaba integracja lokalnej 
społeczności. Jest tu dość duże zjawisko patologii społecznej. Sołtys wskazuje brak dostępu do 
nowoczesnej technologii. Bardzo dużo młodych osób emigruje. W sołectwie znajdują się 
zdewastowane i opuszczone tereny – zniszczony pałac (Motarzewo). Brak jest infrastruktury 
technicznej i jest bardzo zły stan dróg bocznych i chodników. 
P. Anna proponuje zrobienie ścieżki rowerowej wokół jeziora w Machlinach. Chciałaby także, aby 
organizowane były wydarzenia sportowe dola mieszkańców. 
 
 
Sołectwo Kluczewo – Krystyna Kryczka 
Według sołtysa o atrakcyjności gminy stanowią walory przyrodnicze oraz atrakcyjność dla 
inwestorów. Występuje tu zjawisko patologii społecznych, ale w niskim stopniu. Jest dość słaba 
współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami oraz brak dostępu do nowoczesnej 
technologii. Bardzo dużo młodych osób emigruje. Jest zły stan techniczny obiektów. Jest bardzo 
zły stan dróg i chodników – w Kluczewie niezbędny jest remont mostu, poprawa chodników. Brak 
kanalizacji. Mieszkańcom brakuje ścieżek rowerowych, gdzie znalazłyby się miejsca postojowe  
z ławkami. Sołtys poinformował, że świetlica wiejska jest do remontu. 
Pani Krystyna chciałaby zagospodarować miejsce przy kościele – postawić altanę, nasadzić 
rośliny, kwiaty. Mieszkańcy chcieliby uczestniczyć w warsztatach manualnych. 
 
 
14. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – podsumowanie 
Podczas trwania konsultacji wpłynęły uwagi dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej  
w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszary zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w gminie 
Czaplinek, które zostały uwzględnione w możliwie najszerszym zakresie. Zgodnie z powyższym 
możemy wnioskować, że treść oraz zakres konsultowanych dokumentów uzupełnionych o złożone 
uwagi spełnia wymogi i oczekiwania wszystkich grup interesariuszy. 


