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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA NOWOGARDU ROBERTA CZAPLI  

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 25 MAJA 2016 ROKU DO 22 CZERWCA 2016 ROKU 

 

Podjąłem następujące rozstrzygnięcia i decyzje: 

I. W zakresie inwestycji i remontów: 

1. Dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce. 31 maja 2016 r. o 

godzinie 9:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym  

w odpowiedzi nie wpłynęła żadna oferta. 2 czerwca  2016 r. na podstawie wniosku  

komisji przetargowej unieważniłem  postępowanie przetargowe. 17 czerwca ponownie 

ogłosiłem przetarg nieograniczony na dobudowanie sali lekcyjnej przy Szkole 

Podstawowej w Długołęce. Termin składania ofert upływa  6 lipca 2016 r. o godz. 9.00. 

2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żabowo. 24 maja 2016 r. upłynął termin 

składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

siłowni zewnętrznej w miejscowości Żabowo. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 2 

oferty. Cena oferty najdroższej wynosiła 6.273,00 zł, cena oferty najtańszej wynosiła 

3.751,50 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracowania Architektury Krajobrazu „Trzy 

Małe Drzewka”.  30 maja 2016 r. podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji. 

Termin realizacji zamówienia 30 lipca 2016 r. 

3. Przebudowa dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie. 30 maja br. upłynął 

termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie. W odpowiedzi na 

zaproszenie wpłynęły 2 oferty. Cena oferty najdroższej wynosiła 49.200,00 zł, cena 

oferty najtańszej wynosiła 36.100,00 zł.  6 czerwca 2016 r. podpisałem umowę z firmą 

InvestPol Nadzór i Projektowanie Jarosław Jaros. Termin opracowania dokumentacji 5 

listopada 2016 r. 

4. Wykonanie zbiornika bezodpływowego i WC przy budynku gospodarczym w sołectwie 

Sikorki. 1 czerwca br. upłynął termin składania ofert na opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika bezodpływowego i WC w budynku 

gospodarczym w miejscowości Sikorki. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 2 oferty 

Cena oferty najdroższej wynosiła 14.760 zł, cena oferty najtańszej wynosiła 9.838,77 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAJ BUD. Termin opracowania dokumentacji 10 

grudnia 2016 r. 

5. Przebudowa placu zabaw w miejscowości Ostrzyca. 16 czerwca upłynął termin 

składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw 
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w miejscowości Ostrzyca. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 2 oferty. Cena oferty 

najdroższej wynosiła 8.610,00 zł , cena oferty najtańszej 5.166,00 zł Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma MAJ BUD. Termin opracowania dokumentacji - 4 miesiące od daty 

podpisania umowy. 

6. Budowa parkingów przy ul. Nadtorowej. 10 czerwca  odebrałem roboty budowlane. 

Zakres inwestycji obejmował wybudowanie nowych miejsc postojowych w ilości 10 

miejsc w tym jedno  dla osoby niepełnosprawnej. Nawierzchnie na 9 miejscach 

wykonano z betonowych płyt ażurowych nawierzchnie w miejscu dla osoby 

niepełnosprawnej wykonano z jednolitej kostki betonowej. Zakres robót obejmował 

również dokonanie wycinki drzew i nasadzeń kompensacyjnych. Wykonawcą robót była 

firma PPHU KUGA. Wartość robót budowlanych 36.499,99 zł 

7. Budowa placu zabaw na os. Radosława w Nowogardzie. 10 czerwca 2016 r. zaprosiłem 

wykonawców do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy placu zabaw na os. Radosława w Nowogardzie. Termin 

składania ofert upływa 24 czerwca 2016 r. 

8. Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo. 13 czerwca 2016 r. ogłosiłem przetarg 

nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na przebudowę drogi w miejscowości 

Olchowo Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2016 r. o godz. 9.00. 

9. Odbiór budynku socjalnego. 16 czerwca br. dokonałem odbioru drugiego budynku 

socjalnego. W budynku zlokalizowano 12 mieszkań. Całkowity koszt inwestycji to 

1.280.000 zł,  z tego 30% Gmina pozyskała z środków zewnętrznych - 384.000 zł z 

Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W najbliższym czasie planuję 

przekazanie kluczy do mieszkań osobom oczekującym na najem lokali mieszkalnych. 

 

II. W zakresie spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska 

1. 6 czerwca 2016r ogłosiłem II postępowanie na „Świadczenie obsługi prawnej  dla 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakresie spraw przeprowadzonego w ramach 

ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym i ustawy o koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi postępowania, które Zamawiający ogłosił  w dniu 19 września 

2012r. pn „Świadczenie na terenie gminy Nowogard usług z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wykorzystaniem majątku 

wodociągowego i kanalizacyjnego dzierżawionego od gminy Nowogard”. Termin 

składania ofert upływa 27 czerwca 2016r. Powodem unieważnienia I postępowania było 

niejasne sprecyzowanie zapisów zaproszenia do składania ofert powodującego 
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uniemożliwienie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo w zakresie 

maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. realizację powyższego 

zadania. 

2. 17 czerwca 2016 r. ogłosiłem przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na 

rozbiórkę zbiornika na masę bitumiczną przy ul. Dąbrowszczaków (IV postępowanie). 

Powodem unieważnienia III postępowania było złożenie ofert o cenie znacznie 

przewyższającej kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy. Termin składania ofert 

upływa 8 lipca 2016 r. 

3. 14. czerwca 2016 r. ogłosiłem zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie 

dokumentacji kosztorysowo-projektowej na „Wykonanie dojazdu, oświetlenia i 

kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego w Nowogardzie”. Termin 

składania ofert upływa 30 czerwca 2016r. 

4. W zapytaniu ofertowym na „Przebudowę drogi w Świerczewie od kościoła do 

świetlicy”.  wpłynęły 3 oferty.  Najniższa spośród złożonych ofert to oferta firmy: 

GEOBET Sp. z o.o. za kwotę 29 889 zł brutto. Termin wykonania robót upływa 15 

grudnia 2016 r. 

5. W zapytaniu ofertowym na „Dostawę oznakowania drogowego” wpłynęło 7 ofert. 

Najniższa spośród złożonych ofert to oferta firmy: ERPLAST Sp. z o.o.  za kwotę 

1 025,82 zł brutto. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona do dnia 

24.12.2016 r. na podstawie faktycznie wykonanego przedmiotu umowy odpowiednio do 

ilości i rodzaju asortymentu drogowego. 

6. 15 czerwca 2015 r. zaprosiłem do składania ofert na: Bieżące utrzymanie kanalizacji 

deszczowej ulic miasta Nowogard oraz utrzymanie kanalizacji sanitarnej nie będącej w 

eksploatacji  u obecnego operatora. Termin składania ofert do 28 czerwca 2016r. 

7. W zapytaniu ofertowym na: Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 

wpłynęły   2 oferty, które złożyły następujące firmy: MAJKA (cena za 1 psa 32 zł 

brutto) oraz Polskie Towarzystwo rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. z 

Gdańska (cena za 1 psa 33,30 zł brutto).  

8. W zapytaniu ofertowym na: „Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie 

separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem                               

i unieszkodliwianiem odpadów” wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę cenową 

złożył Zakład Usług Komunalnych UNIKOM. Termin realizacji zamówienia do 4 lipca 

2016r. 

9. W zapytaniu ofertowym na: „Montaż koszy ulicznych  i ławek parkowych na terenie  
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gminy Nowogard ” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez PPHU KUGA z 

Nowogardu. 

10. W zapytaniu ofertowym na: „Zakup pięciu betonowych ławek parkowych z siedziskiem 

dwustronnym z oparciem  wraz z dostawą” wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę 

cenową złożyła firma KĘSBET. 

11. Rozpocząłem kolejny etap remontu alejki głównej przy jeziorze na odcinku od alejki 

prowadzącej do przejścia pod murami do restauracji Neptun. Wykonawcą robót w 

ramach zawartej umowy obejmującej utrzymanie dróg miasta i gminy jest firma 

AZBUD. 

12. 16 czerwca br. uczestniczyłem w symbolicznym rozpoczęciu budowy ronda na                          

ul. Ks. J. Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy. Porozumienie z Samorządem 

Województwa w sprawie realizacji tej inwestycji umożliwiło zrealizowanie tego 

zadania. Gmina Nowogard i Samorząd Województwa  uzgodniły współfinansowanie 

zadania po 50% wartości robót, wartość kosztorysowa wynosi 1.930.000 zł. 

13. Trwają prace  porządkowe naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone 

w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 

pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano: 

obkaszanie i porządkowanie plaży miejskiej, oczyszczanie dna jeziora z gruzu, szkła i 

glonów, obkaszanie skarp i nasypów w mieście, sprzątanie parkingów miejskich. 

Rozpoczęto również prace remontowe SP nr 4 w Nowogardzie oraz prace remontowe 

"starej" klatki schodowej w szpitalu. 

 

III. W zakresie spraw rozwoju lokalnego i promocji:  

1. 25 maja 2016 r. podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego na dofinansowanie Kontraktu Samorządowego, którego wartość 

wsparcia ze środków unijnych (RPO WZ 2014-2020) przekroczy 7,3 mln zł – dla 

Gminy Nowogard to ponad 3 mln zł.  Ogólna wartość zaplanowanych przedsięwzięć to 

blisko 8,7 mln zł. 

2. 31 maja br. podpisałem umowę z Samorządem Województwa na realizację projektu 

budowy drogi gminnej w Olchowie. Całkowita wartość projektu to 459.914 zł. 

Pozyskane  dofinansowanie  ze środków województwa to 292.643,00 zł.  Termin 

wykonania to 31.03.2017 r. 

3. 25 maja br. złożyłem wniosek do Konkursu Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego pn.,, Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2016'' 
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4. 10 czerwca br. podpisałem umowę na 4.213,04 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu usunięcia 

barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard. W maju br. wykonano I etap 

opryskiwania roślin,  II etap zostanie przeprowadzony w lipcu br. 

5. W dniach 17-19 czerwca br  z okazji 20 lecia współpracy między naszymi miastami 

wraz z delegacją i młodzieżą odbyłem wizytę w mieście partnerskim Heide.  

 

IV. W zakresie spraw gospodarki nieruchomościami: 

W przetargu nieograniczonym, zbyłem  działkę zabudowaną nr 57, 58/1 o pow.452, 

obręb 5 miasta Nowogard, ul. A. Mickiewicza 12  – za cenę 65.000,- zł                                            

 

V. W zakresie spraw edukacji: 

6 czerwca br wydałem zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za 

rok szkolny 2015/216 w formie nagrody „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej i 

powołania komisji. 

 

VI. W zakresie spraw finansowych: 

31 maja br wydałem zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 

2016 i układu wykonawczego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację 

zadań zleconych i zadań własnych o kwotę 64.815 z z przeznaczeniem głównie na  

realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszeniem dotacji o kwotę 

1.476,97 zł -dodatki mieszkaniowe. 

 

VII. W zakresie spraw innych: 

1. W dniu 30 maja br. podpisałem  z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego                              

w Szczecinie umowę na kolejne 10 lat użytkowania jeziora KARSK (pow. 33,5 ha) do 

celów wędkarskich. Umowa obowiązywać będzie do końca 2026 roku.  

2. 4 czerwca br. uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 10 lecia  Autoneum w 

Nowogardzie. Firma ta zatrudnia ponad 230 osób.  

 

                                                                                 Burmistrz Nowogardu                                                                                             

                                                                                                           

 

                                                                                                               Robert Czapla  


