
za okres 15.12.2020 r. - 24.02.2021 r. 



    1. Budowa budynku komunalnego mieszkalno-socjalnego - projekt

W dniu 17 lutego 2021 r.,  złożyłem wniosek o wydanie ponownego pozwolenia na budowę budynku
komunalnego mieszkalno-socjalnego. Wniosek spowodowany był wydłużeniem terminu, ponieważ wcześniejszy
uległ przedawnieniu, ze względu na zaistniałą kolizję słupa energetycznego średniego napięcia w miejscu
projektowanego budynku.  

    2.  Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na oś. Bema w Nowogardzie
Trwa budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Leśnej na oś. Bema w Nowogardzie.
Wartość inwestycji 494.794,39 zł. Podpisałem umowę z nowym wykonawcą PRD Nowogard 

W ZAKRESIE INWESTYCJIW ZAKRESIE INWESTYCJI
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    3. Modernizacja nadbrzeża, pomostów i stanowisk do cumowania nad Jeziorem Nowogardzkim

W dni 15 grudnia2020 zawarłem umowę na budowę pomostu przy stanicy żeglarskiej KNAGA z Polską Stocznią
Jachtową „ PAW” w Lewkowie. Wartość przedmiotu umowy to 34.440 zł.

    4. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie
  W dniu 15-12-2020r. podpisałem Aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 28 luty 2021 r.
przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie
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    5. Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V-
„Etap Leśny”
28 grudnia 2020 r. podpisałem umowę z firmą TRANSGRYF 2, na realizację
zadania pn.: „Rozbudowa ścieżki dookoła nowogardzkiego jeziora etap V –
etap leśny. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2021 r. 
Wartość przedmiotu umowy to 622.930,99 zł.

    6. Budowa Chodnika w miejscowości Karsk – DT 
15 lutego 2021 r. ogłosiłem postępowanie na wykonanie projektu pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Karsk”.
Termin przyjmowania ofert upływa w dniu 1 marca 2021r.

    7. Budowa chodnika i parkingu przy ul. Leśnej w Nowogardzie 
8 lutego 2021r. ogłosiłem przetarg na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa chodnika i parkingu przy ulicy Leśnej w
Nowogardzie”.  Termin przyjmowania ofert upływa w dniu 23 lutego 2021r. W ramach realizacji w/w zadania, w
dniu 15 lutego 2021r., ogłosiłem postępowanie na Inspektora Nadzoru. Termin przyjmowania ofert to 2 marca
2021r.

    8. Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie
5 lutego 2021 r. ogłosiłem postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia w ul.
Sikorskiego w Nowogardzie. Termin przyjmowania ofert upływa z dniem 22 lutego 2021 r. W ramach realizacji
w/w zadania, w dniu 15 lutego 2021r., ogłosiłem postępowanie na Inspektora Nadzoru. Termin przyjmowania
ofert upływa 2 marca 2021r.

    9. Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn
17 lutego 2021r. ogłosiłem postępowanie na wykonanie inwestycji pn.:  „Budowy placu zabaw w miejscowości
Wojcieszyn”. Termin przyjmowania ofert to 4 lutego 2021r.

W ZAKRESIE ROZWOJU LOKALNEGOW ZAKRESIE ROZWOJU LOKALNEGO  
FUNDUSZY KULTURY I SPORTUFUNDUSZY KULTURY I SPORTU

    1. Na moje polecenie, opracowany został wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa placów
zabaw w miejscowościach: Bieńczyce, Grabin, Świerczewo w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata
2014-2020. Koszt całkowity inwestycji to 132.404,52 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 40.548 zł. Wniosek
został złożony 22 grudnia 2020 r.
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    2. Na moje polecenie, opracowana została dokumentacja konkursowa: 
Otwartych Konkursów Ofert dla Organizacji Pozarządowych, o udzielenie dotacji w 2021 roku na realizację zadań
publicznych w zakresie:
• wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy
Nowogard;
• ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard;
• prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard;
• organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard;
• opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard;
• ochrony zdrowia ludzkiego 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.
Konkursy zostały ogłoszone w dniu 18 grudnia 2020 r. Do dnia 22 stycznia 2021 r. wpłynęły 32 oferty. Trwa ocena
i rozpatrywanie ofert przez Komisję Konkursową. Jedna organizacja podpisała już umowę na udzielenie dotacji na
2021 rok – Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych.

    3. Trwają rozliczenia organizacji pozarządowych z otrzymanych dotacji w 2020 roku w ramach
otwartych konkursów ofert
Wszystkie organizacje pozarządowe złożyły w terminie sprawozdania końcowe z rozliczenia dotacji za 2020 rok.
30 sprawozdań wpłynęło do dnia 30 stycznia 2021 r. 
Sprawozdania są sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydział RLFKiS oraz pod
względem rachunkowym przez Wydział FB. 
Zatwierdzono dotychczas 6 sprawozdań organizacji, które prawidłowo rozliczyły dotacje. Pozostałe sprawozdania
są w trakcie weryfikacji - organizacje dokonują uzupełnień.

    4. Do dnia 31 stycznia 2021r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Nowogard składali oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych, w każdym punkcie sprzedaży.
Wszyscy przedsiębiorcy złożyli oświadczenia w terminie i dokonali opłaty I raty (gastronomia – 15 punktów
sprzedaży, handel – 66 punktów sprzedaży). 5 przedsiębiorców złożyło w wnioski o wygaśnięcie zezwoleń
(likwidacja punktu sprzedaży).

5. Od 01.12.2020 r do 18.02.2021r  109 przedsiębiorców złożyło wnioski CEIDG dot . działalności
gospodarczej w tym :
    - założenie firmy - 12
    - dokonanie zmian – 58
    - zawieszenie – 21
    - wznowienie – 5
    - zakończenie działalności - 13

    6. Rozliczyłem grant na w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA 
Niniejszy projekt miał na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym
konsekwencjom, ochronę dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych oraz szkołach prowadzonych
przez Gminę Nowogard. 
Projekt obejmował koszty zakupu środków ochrony osobistej, sprzętów, środków do utrzymania czystości i
dezynfekcji oraz pozostałych wydatków związanych z walką z COVID-19. Kwota przyznanego grantu: 306.747 zł.
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7. Rozliczyłem dotację na likwidację Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Nowogard. 
Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie :
5828,25 zł

8. Złożyłem do samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wniosek na dofinansowanie 2 roku
działalności programu .„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla
mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022”  na kwotę 33 333,33 zł.

9. Rozliczyłem 185 000,00 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z programów Zdalna
Szkoła i Zdalna Szkoła +. 
Komputery zostały przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Nowogard. 

10. Złożyłem wnioski o dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla  gmin  z
przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Projekty: 
1. Budowa dróg na obszarze miejscowości popegeerowskich – Długołęka i Kulice” wnioskowana kwota
dofinansowania to 2 660 000 zł 
2. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną”-  wnioskowana kwota dofinansowania to 1 600 000 zł brutto).
3.„Wybudowanie  nowego, hybrydowego  oświetlenia drogowego w miejscowościach popegeerowskich – Kulice,
Świerczewo, Konarzewo, Wierzbięcin i Wierzchy” (łącznie 39 szt.)  – wnioskowana kwota dofinansowania to 700
000 zł brutto.

W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMIW ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1. Zmiany w segregacji odpadów
Styczeń 2021 r. był pierwszym miesiącem, w czasie którego segregacja odpadów komunalnych stała się
obowiązkiem wszystkich mieszkańców. Wprowadziłem w życie gminny system gospodarowania odpadami w
obecnym kształcie. Tak jak każda nowość, tak i nowe zasady sprawiają problemy części mieszkańców stąd
szczególny nacisk kładłem na działania informacyjne i edukacyjne. 

2. Deklaracje o sposobie segregacji 
Nadal przyjmowane są deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami wraz z weryfikacją danych w
nich zawartych i realizowane są codzienne obowiązki referatu gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie czyli m.in. rozliczanie systemu gospodarowania odpadami, przyjmowanie i księgowanie wpłat za
odbiór odpadów komunalnych i realizowanie obowiązków sprawozdawczych.



W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCIW ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

Współpracuję  z organizacją pozarządową Chrześcijańskim Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowogardzie dzięki czemu 16 grudnia 2020r - 106 osób
samotnych i bezdomnych otrzymało paczki żywnościowe natomiast 10
stycznia 2021r - 103 dzieci otrzymało paczki świąteczne.

13.I.2021r. - Podpisałem porozumienie ze Starostą  Goleniowa na prace
społecznie-użyteczne dla 30 osób bezrobotnych, które będą wykonywały
prace porządkowe na terenie naszej gminy do końca grudnia 2021r

18.I.2021r. - Podpisałem umowę na dostawę lodówki społecznej z Firmą
TAM Polska Sp. z.o.o Wrocław. Lodówka ma służyć ludziom najuboższym,
najbardziej potrzebującym znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej.

29.I.2021r. - Rozpocząłem współpracę z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej w projekcie ”DOBRE WSPARCIE”, który skierowany jest do
osób niepełnosprawnych. W ramach projektu realizowane są: Usługi
opiekuńcze tj. pomoc w dokonywaniu zakupów, pomoc przy gotowaniu i
podawaniu posiłków, pomoc przy wykonywaniu prac porządkowych.

12.II.2021r. - Wyposażyłem i oddałem do użytku dla osób potrzebujących
lodówkę społeczną.  

W ZAKRESIE GOSPODARKIW ZAKRESIE GOSPODARKI  
NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJI I ROLNICTWANIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA
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1. 4 stycznia złożyłem wniosek do Krajowego Ośrodka wsparcia rolnictwa o
udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej oraz nieodpłatne przekazanie działki
w Świerczewie.
2. 25 stycznia podpisałem umowę z firmą ADN Nowogard na zadanie "REMONT
UTWARDZENIA DZIAŁKI NR 176/1 W OBRĘBIE NR 3 MIASTA NOWOGARD PRZY
UL. ZAMKOWEJ”
3. 10 lutego zorganizowałem i przeprowadziłem wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w
Sołectwie Olchowo.
4. 11 lutego przeprowadziłem szkolenie dla Sołtysów Gminy Nowogard na temat
realizacji zadań funduszu sołeckiego na podstawie Zarządzenia Burmistrza oraz
obowiązujących aktów prawnych (prawo zamówień publicznych).



    1. Z uwagi na temperatury i opady nie prowadziliśmy żadnych prac
remontowych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i usuwania awarii, jednakże ZBK
w czasie opadów śniegu oraz podczas przymrozków,  odśnieżał i sypał piaskiem
chodniki w mieście, przy drogach wojewódzkich, wzdłuż trasy ul. Boh. Warszawy
(od ronda Sybiraków), 700 Lecia, Warszawską, do Armii Krajowej na wysokości
przychodni oraz ul. Kościuszki przy przychodni, ścieżki nad jeziorem i ścieżkę
rowerową do Olchowa. Odśnieżaliśmy również w Żabowie, Osowie, Bieniczkach i
Wojcieszynie.

    2. W trakcie najsilniejszych mrozów zleciłem również wystawienie i
utrzymywanie palenisk w koksownikach, ustawionych przy przystanku busów na
ul. Rzeszowskiego, autobusowym na 700 Lecia oraz na ul. Kościuszki (przy
przychodni).
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W ZAKRESIE PRACW ZAKRESIE PRAC  
ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCHZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

W ZAKRESIE EDUKACJIW ZAKRESIE EDUKACJI

    1. Pozyskałem kwotę 87.500 zł na realizację programu 500+ dla nauczycieli, dzięki temu,  nauczyciele
zatrudnieni w szkołach gminnych, a prowadzących nauczanie zdalne, mogli otrzymać 500 zł dofinansowania do
zakupu sprzętu w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

    2. Zabezpieczyłem dodatkowe środki w budżecie gminy na kontynuację programu 500+ dla
nauczycieli. Pragniemy aby wszyscy nauczyciele uprawnieni do takiego wsparcia, mogli z niego skorzystać. Zależy
nam również na tym, aby środki te były wykorzystane w celu ulepszenia jakości kształcenia na odległość. Sprawne
zdalne nauczanie w tych trudnych czasach, pomoże uczniom szkół w dalszym zdobywaniu wiedzy bez przeszkód
technologicznych.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKAMIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  



    1. Rozpocząłem budowę oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie, w tym odcinka
w ramach budowy RZGO.

2. Wyłoniłem wykonawcę na utrzymanie
czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i
chodników.

 3. Wyłoniłem wykonawcę na roboty w zakresie
bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i
gminy Nowogard. 

4. Wyłoniłem wykonawcę na zadanie pn.
„Obsługa pojemników do zbiórki
przeterminowanych leków".

5. Wykonałem balustradę ochronną zewnętrzną
wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3
Maja i Osiedlowej w Nowogardzie.

 6.  Wykonałem projekt na remont odcinka ulicy
Wiejskiej w Nowogardzie.

 7.  Wykonałem projekt na remont odcinka ulicy
Gen. Okulickiego w Nowogardzie.

 8.  Wykonałem demontaż wraz z uprzątnięciem
oraz wykonałem montaż nowych donic, siedzisk
i podestów drewnianych na skwerze przy
skrzyżowaniu ulic Bankowej z 3 Maja.

 9. Wykonałem projekt na remont przepustu
drogowego w ciągu drogi wewnętrznej gminy
Nowogard na rzece Gardominka w miejscowości
Boguszyce.

10. Wykonałem projekt na remont mostu
betonowego w ciągu drogi wewnętrznej gminy
Nowogard na rzece Dobrzycy w miejscowości
Błotny Młyn.

11. Wykonałem projekt na remont przepustu
drogowego w ciągu drogi wewnętrznej gminy
Nowogard w miejscowości Błotno.

12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Zimowe
utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych
harmonogramem w sezonie zimowym 2020/2021”. 

13. Zakupiłem bożonarodzeniowe ozdoby
świąteczne - bombki, kurtyny, korony nasłupowe. 

14. Ogłosiłem przetarg i zebrałem oferty na
rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy
Kilińskiego w Nowogardzie. 

15. Ogłosiłem przetarg i zebrałem oferty na
oświetlenie ścieżki rowerowej wokół Jeziora
Nowogardzkiego na zasadzie zaprojektuj i
wybuduj. 

16. Zaprosiłem do składania ofert na zadanie pn.
"Świadczenie usług weterynaryjnych
polegających na zapewnieniu całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych na terenie Gminy Nowogard z
udziałem zwierząt bezdomnych”. 
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17. Zaprosiłem do składania ofert na zadanie pn." Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy
Nowogard”. 

18. Zaprosiłem do składania ofert na wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej
gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard. 

19. Zaprosiłem do składania ofert na zadanie pn. „Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie
separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem
odpadów”. 

20. Zaprosiłem do składania ofert na zadanie pn. "Przeprowadzanie kastracji i sterylizacji u kotów
wolnożyjących z terenu Gminy Nowogard". 

21. Zaprosiłem do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na
dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowogard. 

22. Zaprosiłem do składania ofert na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 

23. Zaprosiłem do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na
zadanie pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca
rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Nowogardzie”.


