
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

BURMISTRZA NOWOGARDU

ROBERTA CZAPLI

POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ
OD 20 KWIETNIA DO 13 CZERWCA 2019 ROKU 

W zakresie inwestycji i remontów

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Nowogardu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, 

Przekazuję Państwu sprawozdanie z mojej działalności 

za okres od 20 kwietnia do 13 czerwca br.

Niniejsze sprawozdanie zawiera efekty, 

które dzięki Państwa zaufaniu do moich decyzji, zostały osiągnięte. 

Dziękuję za wszelkie sugestie. 

Poniżej prezentuję rezultaty.

1. Ogłosiłem przetarg na przebudowę drogi przy ul. 
Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I. 
W dniu 13 marca 2019 r. ogłosiłem drugi przetarg na 
ww. zadanie. Termin składania ofert upłynął 28 marca 
2019 r. Wpłynęły dwie oferty. Najdroższa o wartości 
298.777,36 zł, z terminem wykonania 42 dni, najtańsza 
o wartości 272.276,44 zł, z terminem wykonania 35 dni 
od daty podpisania umowy. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma PROFIS Sp. z o.o. z Gryfic. Uchwałą Nr 
VI/56/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zwiększono wydatki w 
budżecie na tę inwestycję o 109.000 złotych.
Wybrany wykonawca nie stawił się w terminie wyzna-
czonym przez Zamawiającego w celu podpisania 
umowy oraz nie wniósł zabezpieczenia należytego do 
wykonania umowy. W związku z powyższym wybrano 

kolejnego wykonawcę - firmę ADN Dominik Ajs z 
Nowogardu. 24 maja 2019 roku podpisałem umowę z 
wykonawcą ADN Dominik Ajs z Nowogardu na 
"Przebudowę drogi przy ul. Ks. Racibora I w 
Nowogardzie - Etap I". 

www.nowogard.pl
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Wartość umowy: 298.777,36 złotych. Prace przy 
przebudowie drogi potrwają do 7 lipca. 24 maja 2019 
roku podpisałem umowę z firmą Investpol ze Szczecina 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na w/w 
zadaniu. Wartość umowy 4.120 złotych.

2. W dniu 16 maja br. odebrałem prace związane z 
demontażem naczynia wzbiorczego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie.
16 maja 2019 r. zakończono prace polegające na 
demontażu naczynia wzbiorczego na kominie przy SP 
nr 2. Wykonawcą był Mateusz Staworowski "STAWO" 
ze Szczecina. Wartość umowy 15.480 zł.

3. Zaprosiłem wykonawców do złożenia ofert na 
budowę drogowego oświetlenia solarnego w mie-
jscowościach:

1) Świerczewo
W dniu 30 kwietnia br. po raz trzeci zaprosiłem 
wykonawców, do złożenia ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W odpo-
wiedzi na zaproszenie wpłynęła jedna oferta o wartości 
9.800 zł. Wartość oferty przekracza środki zabe-
zpieczone w budżecie gminy. Na zadanie w budżecie 
gminy zabezpieczono 7.300 zł.   
2) Szczytniki
W dniu 30 kwietnia 2019 r. po raz trzeci zaprosiłem 
wykonawców do złożenia ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
oświetlenia solarnego. W odpowiedzi na zaproszenie 
wpłynęła jedna oferta o wartości 9.800 zł. Wartość 
oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie 
gminy. Na zadanie w budżecie gminy zabezpieczono 
6.000 zł.

4. Podpisałem umowę na remont schodów tereno-
wych przy ul. Zielonej w Nowogardzie.
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W dniu 19 kwietnia 2019 r. podpisałem umowę na 
remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w 
Nowogardzie. Wykonawcą jest firma POL-MAR Marek 
Niedźwiecki z Łobza. Wartość umowy 45.000 zł. Termin 
realizacji - 19 czerwca 2019 roku.

5. Zaprosiłem wykonawców do składania ofert na 
modernizację wewnętrzną Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących.
W dniu 23 maja 2019 r. podpisałem umowę na 
modernizację wewnętrzną Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie. Prace polegają na 
wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej do sal 
lekcyjnych na I piętrze. Wykonawcą jest firma HURT-
DETAL z Nowogardu. Wartość umowy wynosi 
38.666,60 zł. Termin realizacji zadania upływa 10 lipca 
br.

6. Zaprosiłem wykonawców do składania ofert na 
wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w 
Długołęce. 

23 kwietnia 2019 r. zaprosiłem wykonawców do skła-
dania ofert na wymianę stolarki okiennej w Szkole 
Podstawowej w Długołęce. W odpowiedzi na za-
proszenie wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę o 
wartości 32.607,92 zł złożyła firma MARPOL  Okna 
Spółka Cywilna z Nowogardu. 28 maja 2019 roku 
podpisałem umowę na wymianę stolarki okiennej w 
Szkole Podstawowej w Długołęce. 
Wykonawcą jest firma P.P.H.U Marpol-Okna z 
Nowogardu. Wartość umowy: 32.607,92 zł. Termin 
realizacji zadania upływa w dniu 26 sierpnia br.

7. 7 maja 2019 r. podpisałem przetarg na budowę 
świetlicy w Wyszomierzu. 
Było to czwarte postępowanie przetargowe. Na 
realizację zadania pozyskałem dofinansowanie ze 
środków unijnych. W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty, 
najkorzystniejsza o wartości 793.77,57 zł, najdroższa o 
wartości 864.522,71 zł z proponowanym terminem 
realizacji 10 miesięcy. Podpisanie umowy z 
Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 
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nastąpi 18 czerwca. Jest to najważniejsza inwestycja w 
sołectwie Wyszomierz, na którą czekają mieszkańcy. 
Dotychczas, dzięki mojemu wsparciu udało się poddać 
termomodernizacji i malowaniu remizę OSP, pozyskać 
samochód strażacki, wyremontować wraz z 
mieszkańcami drogi gminne, zamontować kilka lamp w 
kierunku Wyszomirek, przeprowadzić prace 
remontowe w starej świetlicy w pomieszczeniach 
bibliotecznych.

8. Zaprosiłem do składania ofert na opracowanie 
dokumentacji budowy bloku komunalnego 
mieszkalno - socjalnego

W dniu 10 maja 2019 r. zaprosiłem po raz drugi wyko-
nawców do składania ofert na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej na budowę piętro-
wego budynku komunalnego mieszkalno-socjalnego. 
Termin składania ofert - 27 maja 2019 r. W dniu 6 
czerwca 2019 roku podpisałem umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Wykonawcą jest firma PPH KRAJAN Sp. z o.o. z 
miejscowości Sępólno Krajeńskie. Wartość umowy: 
30.135 zł. Termin realizacji zadania upływa w dniu 6 
kwietnia 2020 roku.

9. Zaprosiłem wykonawców do składania ofert na 
opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia 
solarnego w Sąpolnicy
W dniu 9 maja 2019 r. zaprosiłem wykonawców do 
składania ofert na opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solar-
nego przy placu rekreacyjnym w Sąpolnicy. Termin 
składania ofert - 24 maja 2019 r. W odpowiedzi na 
zaproszenie wpłynęła jedna oferta o wartości 7.850 zł. 
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 27 czerwca 2019 r.

10. Zaprosiłem wykonawców do składania ofert na 
opracowanie koncepcji przebudowy Domu Kultury 
w Nowogardzie.
W dniu 13 maja 2019 r. zaprosiłem wykonawców do 
składania ofert na opracowanie koncepcji przebudowy 
Domu Kultury w Nowogardzie. Termin składania ofert - 
31 maja 2019 r. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło 

11 ofert. Najkorzystniejsza o wartości 24.600 zł., 
najdroższa o wartości 227.673 zł. Podpisanie umowy 
nastąpi w dniu 26 czerwca br. 

11. Zaprosiłem wykonawców na opracowanie ko-
sztorysów remontu laboratorium szpitala w 
Nowogardzie.

W dniu 13 maja 2019 r. zaprosiłem wykonawców do 
składania ofert na opracowanie kosztorysów na 
wykonanie remontu budynku laboratorium przy-
szpitalnego w Nowogardzie. Termin składania ofert - 23 
maja 2019 r. W dniu 31 maja 2019 roku podpisałem 
umowę na opracowanie kosztorysów dotyczących prac 
remontowych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Marek Jacukowicz z Kobylanki. 
Wartość umowy 4.752,30 złotych. Termin realizacji 
zadania mija 30 czerwca br.

12. 21 maja br., dokonałem oficjalnego odbioru 
nowo wybudowanej siłowni na świeżym powietrzu 
w Karsku. 

Urządzenia zamontowane są w pobliżu placu zabaw.
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13.  W dniu 24 maja 2019 roku zaprosiłem wyko- 
nawców do składania ofert na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej budowy kana-
lizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w 
miejscowości Konarzewo. 
W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęła jedna oferta o 
wartości 81.549  złotych. Postępowanie zostało 
unieważnione.

14. 24 maja br., w Krasnołęce, dokonałem 
oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej świetlicy 
wiejskiej. 

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, sołtys Anna 
Rakowska, radni  Jacek Jankowski oraz Paweł 
Lembas, a także Pamela Springer z Wydziału 
Inwestycji i Remontów, która odpowiadała za tę 
inwestycję. Świetlica w Krasnołęce jest budynkiem 
parterowym o powierzchni około 30 mkw. Ma otwartą 
salę z aneksem kuchennym oraz łazienką. Wykonawcą 
inwestycji była firma KDI SP. z o.o, zaś projektodawcą 
firma Pracownia Projektowa VIOLET ARCH. Całkowita 
kwota wydana przez gminę na ten cel to 218.944,03 zł. 
Na budowę świetlicy w Krasnołęce pozyskałem 
dofinansowanie w wysokości 64%.

15. 31 maja 2019 roku podpisałem umowę na 
wymianę okładzin podłogowych w Szkole Podsta-
wowej Nr 3. 

Wykonawcą robót jest firma FACIT Usługi Budowlano-
Remontowe z Wieniawy. Wartość umowy 55.816,88 
złotych. Termin realizacji zadania upływa w dniu 26 
sierpnia br.

16. 31 maja 2019 r. podpisałem umowę na wymianę 
okładzin podłogowych w salach lekcyjnych 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Wykonawcą robót jest firma FACIT Usługi Budowlano-
Remontowe z Wieniawy. Wartość umowy 55.508,42 
złotych. Termin realizacji zadania upływa w dniu 26 
sierpnia br.

17. 1 marca po raz drugi zaprosiłem wykonawców 
do składania ofert na Zagospodarowanie terenu 
nad Jeziorem Olchowskim  budowa pomostu. 
W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęła 1 oferta o 
wartości 261.990,00 zł. Wartość oferty przewyższała 
środki zabezpieczone w budżecie gminy. Ostatecznie 
postępowanie zostało unieważnione z uwagi na 
wartość zamówienia. W związku z powyższym 13 maja 
ogłosiłem przetarg nieograniczony na zagospo-
darowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa 
pomostu. W dniu 28 maja 2019 roku nastąpiło otwarcie 
ofert. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza o 
wartości 255.840 zł. W dniu 4 czerwca 2019 r. 
zaprosiłem wykonawców do złożenia ofert na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. “Zagospo-
darowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim”. Otwarcie 
ofert nastąpiło 18 czerwca br.  

18. W dniu 10 czerwca 2019 roku zaprosiłem 
wykonawców do składania ofert na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebu-
dowy biblioteki miejskiej w Nowogardzie. 

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 25 czerwca br.
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1. Podpisałem umowę na usunięcie barszczu So-
snowskiego z terenu gminy

W dniu 8 maja 2019 roku podpisałem umowę z firmą 
ECOAREA mającą siedzibę w Węgorzach gm. Osina 
na wykonanie usługi "usuwanie barszczu Sosnow-
skiego z terenu gminy Nowogard w roku 2019”. 

2. Na moje zlecenie rozpoczęto prace przygo-
towawcze do sezonu letniego na terenie nowo-
gardzkiej plaży. 

W zakresie spraw innych

Najważniejszym zadaniem jest oczyszczenie dna 
jeziora z roślinności oraz śmieci (butelek) i 
wyregulowanie linii brzegowej. Dodatkowo pracownicy 
ZBK zainstalują stół do ping-ponga oraz piłkarzyki. 
Aktualnie trwa malowanie ogrodzenia wokół plaży, inne 
prace porządkowe (w tym przy slipie) z myślą o 
wypożyczalni sprzętu wodnego, która uruchomiona 
będzie w sezonie. Wymieniono siedziska i dachy tzw. 
“grzybków” pod zjeżdżalnią. Trwają również prace z 
dobudowaniem dodatkowego pomostu - przewidywany 
termin zakończenia prac - początek lipca br. 

3. Wybory sołeckie
Od połowy maja br. uczestniczę w trwających wyborach 
Sołtysów i do Rad Sołeckich w miejscowościach 
wiejskich gminy Nowogard. Wybory przeprowadzone 
zostały, w kolejności w sołectwach, gdzie wybrano 
następujących sołtysów: Lestkowo - sołtys Łukasz 
Tracz, Ostrzyca – sołtys   Barbara Anna Borowiecka, 
Maszkowo - sołtys Krzysztofa Bernach, Długołęka – 
sołtys  Jacek Jankowski, Świerczewo – sołtys  Urszula 
Armata, Karsk -  Jerzy Kubicki, Kulice – sołtys Monika 
Turek, Wołowiec – sołtys Adam Orpel, Miętno – sołtys 
Kacper Litwin, Dąbrowa Nowogardzka – sołtys 
Sylwester Zwierzak, Żabowo – sołtys Mariusz Głąbecki, 
Błotno – sołtys  Danuta Nowak, Wyszomierz – sołtys 
Andrzej Kania, Trzechel – sołtys Krzysztof Felisiak, 
Sikorki – sołtys Donata Maciejczak, Łęgno -sołtys 
Andrzej Buczek, Słajsino – sołtys Marcin Ołubiec,  
Grabin – sołtys Agnieszka Paradowska, Glicko – sołts  
Karolina Ogiewa, Orzechowo – sołtys Patrycja 
Zelmanowska, Wierzbięcin – sołtys  Agnieszka 
Nowacka,   Krasnołęka – sołtys  Anna Rakowska,      
Orzesze – sołtys  Joanna Gębala, Szczytniki – sołtys 
Mariusz Zelerowicz. 
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W zakresie spraw społecznych 

1. 30 kwietnia 2019 r. podpisałem umowę z 
Wojewodą Zachodniopomorskim reprezento-
wanym przez Kuratora Oświaty, na wypłatę 
zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Nowogard. 
W ten sposób pozyskałem na ten cel około 150 tysięcy 
złotych. Termin wykorzystania środków jest ustalony do 
dnia 31 grudnia 2019 r. Dzięki takim działaniom dzieci i 
młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia mają równe 
szanse na zdobycie dobrego wykształ-cenia i 
umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. 
Pozyskane pieniądze umożliwią dostęp do bezpłatnych 
podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczenio-
wych. 

2. 14 maja br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
spotkałem się z przedstawicielami Powiatu 
Łobeskiego: starostą Renatą Kulik oraz wicestaro-
stą Krzysztofem Gwoździem. 
Rozmawialiśmy o potrzebie zakupu specjalistycznego 
sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego w Resku, placówki, którą przejął 
nowogardzki szpital.  Przy mojej aprobacie Powiat 
Łobeski oraz Gmina Resko przekażą dotację na zakup 
specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu - wchodzący w 
skład szpitala w Nowogardzie - Zakład Leczniczy w 
Resku - otrzyma warte kilkaset tysięcy złotych aparaty 
RTG i USG. Z zabezpieczonych przez samorządy 
środków zostanie też wykonana pracownia RTG. 
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3. Wyposażyłem zewnętrzną ścianę budynku 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w nowoczesny 
defibrylator, używany w sytuacji zagrożeń życia, w 
przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdy o 
życiu mogą zdecydować sekundy. 

W dniu 22 maja 2019 r. zorganizowałem pokaz użycia 
defibrylatora dla mieszkańców. Pokaz prowadził 
ratownik medyczny Artur Pietrzycki.

4. 24 maja 2019 r. zainaugurowałem program 
"Zdrowy Nowogard". W konferencji, wzięli również 
udział: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - 
Dorota Maślana oraz pełnomocnik ds. osób nie-
pełnosprawnych - Justyna Wiącek.

5. 25 maja 2019 r. wraz z mieszkańcami Wojcieszyna 
świętowaliśmy Dzień Dziecka. 
Inicjatorką festynu była sołtys sołectwa Wojcieszyn, 
Andżelika Saja przy wsparciu Rady Sołeckiej 
i mieszkańców. Impreza zgromadziła wielu uczestni-
ków. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z darmowego 
słodkiego poczęstunku oraz grilla. Nie mogło również 
zabraknąć strażaków (OSP Błotno). 

6. 25 maja 2019 r. na sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 4, dokonałem otwarcia I Nowo-
gardzkich Zawodów dla Dzieci i Młodzieży Poru-
szających się na Wózkach Inwalidzkich.

Inicjatorem pomysłu była Ewa Wójcik. Zawody 
poprowadził Jacek Rafiński  wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, zaś sędzią głównym był 
Bogdan Wawryczuk, którego wspierali inni nauczyciele 
wychowania fizycznego z nowogardzkich szkół przy 
wsparciu wolontariuszy.

7. 30 maja 2019 r. w Restauracji “Przystań" wziąłem 
udział w uroczystości Złotych Godów. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 par małżeńskich. 
Przybyłych na uroczystość małżonków odznaczyłem 
Medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

8. 31 maja 2019 r. na stadionie miejskim w 
Nowogardzie wziąłem udział w I Olimpiadzie 
Seniorów.

Było to wyjątkowe wydarzenie, integrujące uniwer-
sytety i organizacje pozarządowe, które popularyzują 
oraz upowszechniają aktywny tryb życia wśród 
Seniorów. W zawodach wzięło udział siedem 
organizacji - z UTW: w Golczewie, Nowogardzie, 
Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Szczecinie 
i Policach oraz Koło Emerytów z Nowogardu. 
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9. 31 maja 2019 r. wziąłem udział w święcie Szkoły 
Podstawowej nr 3.  

Uroczystość rozpoczęło apelem z udziałem znako-
mitych sportowców: Ewy Durskiej, Rajmunda 
Zielińskiego, Krzysztofa Pierwienieckiego i Mateusza 
Zaremby. Podczas apelu przekazałem szkole 
specjalistyczny przenośny powiększalnik dla uczniów 
słabo widzących.

10. 1 czerwca zorganizowałem I Nowogardzki Dzień 
Dziecka. 

Jako organizator, wraz z Nowogardzkim Domem 
Kultury, przygotowaliśmy dla dzieci z terenu gminy 
bezpłatne atrakcje: dmuchańce, watę cukrową, lody, 

kiełbaski, animacje i warsztaty. Odbył się też mecz w 
dwa ognie, w którym zmierzyły się dwie drużyny: 
“garniturowcy" (pracownicy samorządowi) i “młodziaki" 
(uczniowie z SP3). Impreza okazała się bardzo udana i 
planuję ją cyklicznie kontynuować.

11. 5 czerwca 2019 r.  Stowarzyszenie Kobiet z 
Problemami Onkologicznymi “Lila-róż" w Nowo-
gardzie, obchodziło 10-lecie istnienia. 
Z tej okazji, w imieniu mieszkańców Nowogardu oraz 
samorządu złożyłem członkiniom Stowarzyszenia 
najlepsze życzenia. W uroczystości wziął udział m.in. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Rafiński 
oraz Przyjaciele organizacji. 

12. 8 czerwca 2019 r. wziąłem udział w Dniu Dziecka  
festynie zorganizowanym w Sołectwie Bieniczki i 
Bieńczyce. 
Wśród osób zaproszonych przez mieszkańców 
sołectwa była również była sołtys z Osowa i była radna 
Mirosława Cwajda. Dla najmłodszych przygotowano 
masę atrakcji, w tym m.in. zamki dmuchane.

13. W związku ze zdarzeniami losowymi (pożarów 
budynków mieszkalnych), które dotykają miesz-
kańców naszej gminy złożyłem cztery wnioski do 
Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dodatkowego 
wsparcia finansowego dla rodzin poszkodo-
wanych w pożarze. 
Pomoc jaką mogą uzyskać jest niezbędna biorąc pod 
uwagę wysokie koszty remontowe. W dniu 5 czerwca 
2019 r. podpisałem pierwszą z umów z Wojewodą 
Zachodniopomorskim p. Tomaszem Hinc w sprawie 
przyznania dotacji celowej na rzecz rodziny poszko-
dowanej w pożarze. Wszystkie rodziny ponadto zostały 
objęte wsparciem finansowym oraz socjalnym zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej.

W zakresie spraw rozwoju lokalnego i promocji

1. Podpisałem 33 umowy z 24 organizacjami 
pozarządowymi na łączną kwotę 616.100 zł na rok  
2019  w zakresie:
- wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania 
pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy 
Nowogard, 
- organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu na terenie Gminy Nowogard,
- rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr 
kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy 
Nowogard 
- prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy Nowogard, 
- ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie 
Gminy Nowogard, 
- opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard, 
- ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy 
Nowogard, 

- organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na 
terenie Gminy Nowogard. 
W odpowiedzi na konkurs złożonych zostało 36 ofert.  
Kwota przeznaczona na realizacje zadań wyniosła 
650.000 zł.

2. Opracowałem sprawozdanie z realizacji pro-
gramu współpracy Gminy Nowogard z organi-
zacjami pozarządowymi za 2018 rok. 
Po wykonaniu zadań zgodnie z umową wszystkie 
organizacje złożyły sprawozdania końcowe. Po analizie 
i sprawdzeniu sprawozdań stwierdzono, że zadania 
zostały wykonane a przyznane dotacje wykorzystane 
zgodnie z zawartymi umowami. Pięć organizacji 
dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na 
sumę 1.826,70 zł.

3. W związku z naborem wniosków na udzielenie 
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dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w formie dotacji 75% kosztów na zadania z 
zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na 
terenie województwa zachodniopomorskiego na 
rok 2019, złożyłem wniosek o dofinansowanie 
projektu dla Gminy w kwocie 10.265 zł.

4. 18 maja br., na terenie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych przy ul. Poniatowskiego w 
Nowogardzie, zorganizowałem VIII Igrzyska 
Sportowo - Rekreacyjne Sołectw Gminy Nowogard. 
Impreza odbyła się pod moim patronatem. 
Organizatorem było również Miejsko  Gminne 
Zrzeszenie LZS. W rywalizacji sportowej, zgodnie z 
zasadami zawartymi w regulaminie, zmagali się 
reprezentanci 5 sołectw w 16 konkurencjach (kategorie 
kobiet i mężczyzn). Rywalizowano m.in.: w pchnięciu 
kulą, rzucie osobistym do kosza, rzucie lotką, skoku w 
dal z miejsca, przeciąganiu liny, biegach na dystansie 
200 i 60 metrów.

5. W okresie od 20-24 maja br.  w ramach corocznej 
wymiany młodzieży gościłem liczną grupę 
młodzieży z Veles i Heide - miast partnerskich  
Północnej Macedonii i Niemiec. 

6. Pozyskałem wspólnie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Osowie kwotę 964.801 zł na  zakup 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki. 

Źródło dofinansowania: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. 
Uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem 
Województwa Zachodniopomorskiego Stanisławem 
Wziątkiem nastąpiło 31 maja 2019 r.

7. Podpisałem umowę na  "Modernizację kanalizacji 
deszczowej terenu sportowo - rekreacyjnego 
pomiędzy ulicami Warszawska - Zamkowa - 
Kowalska w Nowogardzie". 

Źródło dofinansowania: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa  Zachodniopomorskiego.  
Kwota dofinansowania: 518.106,70 zł. Uroczyste 
podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa 
Zachodniopomorskiego Stanisławem Wziątkiem 
nastąpiło 31 maja 2019 r. 

8. Zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami 
Powiatu Goleniowskiego  w  ramach  Lokalnej 
Grupy Działania Powiatu Goleniowskiego "Szanse 
Bezdroży".  Spotkanie odbyło się 28 maja br. 

9. Współorganizowałem w dniu 2 czerwca br. 
eliminacje jubileuszowego Mini Mundialu. 

W tym organizowanym od 10 lat turnieju piłki nożnej, 
wzięli udział m.in. uczniowie szkół podstawowych z 
terenu gminy Nowogard.
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1. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego
W drodze przetargu:
- sprzedałem użytkowanie wieczyste działki nr 33/26  o 
pow. 948 m2 obręb 5 miasta Nowogard,  ul. Dworcowa  
za cenę 162.000 złotych.
- sprzedałem działkę nr 565/3 o pow. 813 m2, obręb 2 
miasta Nowogard za cenę 56.560 złotych,
- sprzedałem działkę nr 63/1 o pow. 198 m2, obręb 
Żabówko gm. Nowogard za cenę 5.100 złotych
- wydałem 9 decyzji administracyjnych dotyczących 
podziału nieruchomości (w tym nieruchomości osób 
fizycznych i prawnych).

3. W ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg 
zleciłem pomalowanie oznakowania poziomego 
dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta.

4. Przystąpiłem do realizacji gminnego programu 
"Zdrowe Powietrze w Nowogardzie". 

Od  dnia 7 maja 2019 r. przyjmuję wnioski o do-
finansowanie do wymiany starych pieców węglowych 
na nowe, proekologiczne źródła ogrzewania. Program  
w pełni finansowany ze środków gminy - skierowany 
jest do mieszkańców gminy Nowogard będących 
właścicielami bądź współwłaścicielami domów jedno-
rodzinnych, wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych. W 
programie uwzględniłem również składanie wniosków 
przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mie-
szkaniowe znajdujące się na terenie naszej gminy. 
Dotąd wpłynęło 16 wniosków.

5. W dniu 8 maja 2019 r. podpisałem umowę na 
prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach 
komunalnych na terenach wiejskich.  
Umowa została podpisana z firmą Sebastian 
Furmańczyk z Nowogardu na kwotę 19.600 zł. Firma 
została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

6. W dniu 10 maja 2019 r. zaprosiłem cztery  firmy do 
złożenia oferty cenowej na demontaż starych i 
wykonanie 9 szt. nowych donic drewnianych na 
placu Wolności w Nowogardzie. 
Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma PPHU KUGA z Nowogardu na kwotę 17.850 zł.

7. W dniu 15 maja 2019 r. ogłosiłem przetarg nie-
ograniczony na dostawę frezu asfaltowego na 
terenie miasta i gminy Nowogard. 
W dniu 30 maja 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert  w 
przetargu nieograniczonym na dostawę frezu 
asfaltowego na terenie miasta i gminy Nowogard. 
Wpłynęła jedna oferta firmy HARD ROCK BP Piotr 
Stankiewicz z Rurzycy. Trwa badanie ofert.

8. W dniu 20 maja 2019 r. podpisałem umowę z 
pracownią projektów sanitarnych EKOPROINSTAL  
Piotr Nowak na kwotę 23.370 zł na opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę 
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, 
umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na 
sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji 
deszczowej. 
Firma została wyłoniona w drodze zapytania ofer-
towego.

9. Zleciłem remont "zejścia kaskadowego" na Placu 
Wolności.
W ramach umowy o bieżące utrzymanie dróg na terenie 
miasta i Gminy Nowogard wyremontowałem naj-
bardziej zniszczone elementy, które zagrażały bezpie-
czeństwu pieszych na Placu Wolności, czyli tzw. 
"zejście kaskadowe". 

10. W dniu 30 maja 2019 r. zaprosiłem do złożenia 
oferty cenowej na zadanie "Wycinka drzew na 
terenie miasta i gminy Nowogard". 
Termin składania ofert upłynął 14 czerwca 2019 r. 
Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystaniejszą ofertę na kwotę 
16.900 zł złożył Zakład Usług Leśnych - Dorota 
Gregorczyk. 

11. W dniu 17 maja 2019 r. zaprosiłem do złożenia 
oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie audytu 
na potrzeby programu Sowa dla miasta Nowogard". 
Wpłynęła jedna oferta firmy Cities Lighting Conusultans 
Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 24.600 zł. W dniu 
31.05.2019 r. została zawarta umowa na realizację 
powyższego zadania z firmą Cities Lighting Consultans 

W zakresie spraw gospodarki komunalnej,
mieszkaniowej i ochrony środowiska oraz nieruchomości
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Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie zostało podzielone na 
części:
Etap pierwszy - wykonanie inwentaryzacji geo-
informatycznej infrastruktury oświetlenia stanowiącej 
własność gminy zlokalizowanej na terenie miasta 
Nowogard,
Etap drugi - opracowanie audytu energetycznego sieci 
oświetlenia ulicznego stanowiącej własność gminy 
zlokalizowanej na terenie miasta Nowogard,
Etap trzeci - sporządzenie SIWZ w tym opisu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30, 30a, 30b 
ustawy Pzp dla wybranego zakresu oraz przyjętego do 
realizacji wariantu modernizacji oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta Nowogard,
Etap czwarty - Pełnienie funkcji doradcy technicznego 
w procesie udzielania zamówienia publicznego na 
wyłonienie wykonawcy do zadania modernizacji 
oświetlenia ulicznego,
Etap piąty - Pełnienie funkcji doradcy technicznego w 
trakcie realizacji zadania modernizacji oświetlenia 
ulicznego.
Termin wykonania zamówienia: Etap I i II do dnia 31 
lipca 2019 r., Etap III 30 dni od daty zawarcia umowy w 
sprawie udzielenia pożyczki, Etap IV w trakcie 
udzielania zamówienia na wykonawstwo, Etap V w 
trakcie realizacji zamówienia ale nie później niż do 31 
grudnia 2020 r.

12. W dniu 6 czerwca 2019 r. ogłosiłem przetarg nie-
ograniczony na zadanie pn. "Remont nawierzchni 
chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowo-
gardzie". 
Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2019 r.

13. W dniu 7 czerwca 2019 r. ogłosiłem przetarg nie-
ograniczony na zadanie "Przebudowa drogi doja-
zdowej do Publicznego Przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi Zielone Przedszkole  przy ul. 
Zielona 11 w Nowogardzie". 
Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2019 r. 
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www.nowogard.pl

Bieżące informacje na stronie
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