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Remont w SP nr 3
Podczas ferii zimowych trwały prace remontowe w Szkole
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Dwutygodniowa przerwa,
jaką są ferie jest idealną okazją do wykonania najpotrzebniejszych prac w ramach, których: wymalowano sufity i położono nową strukturę na ścianach, odmalowano kaloryfery oraz

poręcze na korytarzach. Poprzedni remont miał miejsce 9 lat
temu a więc była to najwyższa pora aby wnętrze szkoły odnowić. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w
nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Remont pomostu
nad jeziorem
Trwa budowa nowego mola na plaży miejskiej w Nowogardzie. W pierwszym etapie - z uwagi na zły stan techniczny
- przewidziana była likwidacja dotychczasowego pomostu tj.:
pokrycia w postaci desek drewnianych, drewnianej barierki,
legarów drewnianych oraz pali. Nowy pomost został zaprojektowany w miejscu istniejącego pomostu. Prace zostaną zakończone przed rozpoczęciem sezonu letniego.

Szanowni Kombatanci i Osoby Represjonowane
Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwracać się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania
o pomoc umieszczone są na stronie internetowej pod adresem www.udskior.gov.pl.
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Będzie profesjonalne boisko na osiedlu Bema
Zgodnie z zapowiedzią burmistrza, rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego na osiedlu
Bema. 28 grudnia 2012 roku głosami koalicji rządzącej SLD-PSL uchwalono budżet gminy na rok bieżący, gdzie zapisane
zostały pieniądze na zaprojektowanie boiska.
Na stronie internetowej gminy www.nowogard.pl pojawi-

ło się już zaproszenie dla oferentów do opracowania projektu technicznego. Po sporządzeniu dokumentacji i uzyskaniu
wszystkich wymaganych pozwoleń, jeżeli Rada Miejska wyrazi
na to zgodę i przeznaczy na ten cel środki, rozpocznie się jego
budowa. Boisko prawdopodobnie będzie zlokalizowane przy
budynkach szkół.

Gmina pozyskuje pieniądze
na usuwanie azbestu
Uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard przystępuje po
raz kolejny do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na
terenie miasta i gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą
obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
O przyznanie usługi mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność,
itp.) do nieruchomości, a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.
W latach 2011 i 2012 z dotacji skorzystało 14 właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowogard. Prace zostały wykonane na zlecenie gminy, a dotacja na ten cel uzyskana z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
wyniosła odpowiednio w roku 2011 - 13 003,74 zł oraz w roku 2012
- 15 657,68 zł.
W celu zgłoszenia budynku do demontażu wyrobów zawierających azbest należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wnioski
dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, pok. nr
5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony

Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 oraz na stronie www.nowogard.pl w zakładce AZBEST 2013. Przed złożeniem wniosku należy
zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.
Termin naboru wniosków: 30.04.2013 r.
Planowany termin realizacji zadania - do 30 września
2013 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela
dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.
Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:
Joanna Krępa – z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ,
tel. 91 392 6232,
Aneta Włochowicz – podinspektor wydziału GKMiOŚ,
tel. 91 392 6232.
Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
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Historia Nowogardu
- celem projektu międzynarodowego
Gmina Nowogard przygotowuje projekt, którego celem
będzie historyczna wystawa o dziejach naszego miasta. Projekt
koordynowany będzie wraz z Stowarzyszeniem ulicy Nowogardzkiej „Neugarder Kreis e.V.". W miniony piątek (1.02.2013)
nastąpiło spotkanie wiceburmistrza Nowogardu p. Damiana
Simińskiego z przewodniczącym zarządu stowarzyszenia z ulicy Nowogardzkiej p. Jürgenem Prillwitzem. Podczas spotkania
omawiano kwestie związane z przygotowaniem wspólnego

przedsięwzięcia. Pan Jürgen Prillwitz odczytał uroczyście list
od stowarzyszenia oraz przekazał prezent w postaci pamiątkowych banknotów nowogardzkich z lat 20 minionego wieku.
Oprócz tego wśród przekazanych dokumentów znalazły się historyczne znaczki, pocztówki i zdjęcia naszego miasta, a także
jego okolic. Przekazane dokumenty stanowić będą część wystawy. Ponadto poruszone zostały założenia przyszłej współpracy pomiędzy stronami, w ramach której:
•
strony dążyć będą do dalszego zacieśnienia współpracy poprzez wspólne projekty,
•
organizowany będzie wyjazd nowogardzkiej kadry
młodych piłkarzy na turniej - Dynamo Cup w Berlinie,
strona niemiecka udzieli pomocy w promocji Gminy oraz
przedsiębiorców z Nowogardu na terenie Berlina,
•
strony uczestniczyć będą w ważnych wydarzeniach
swoich wspólnot m. in w obchodach jubileuszu założenia
Neugarder Kreis e.V.
Gmina Nowogard stara się o dofinansowanie z Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 60 % kosztów
przedsięwzięcia wystawy, której zwieńczeniem ma być foto-album o historii naszego miasta. Wszystkie osoby zainteresowane tym projektem proszone są o kontakt z p. Szymonem
Pilipczukiem Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 5,
72-220 Nowogard p. 201 tel. 913926237.

„Szkoły Nowogardzkiej Gminy na
Edukacyjne Wyżyny”- realizacja projektu
W nowogardzkich placówkach oświatowych trwa realizacja
projektu unijnego pod tytułem „Szkoły Nowogardzkiej Gminy
na Edukacyjne Wyżyny”. Kwota dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego to -2 637 140,00 zł. Projekt obejmuje 13 szkół w tym 10 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Są to : Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Błotnie, Szkoła Podstawowa w Długołęce, Szkoła
Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Strzelewie,
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, Szkoła Podstawowa w
Żabowie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3.
Termin realizacji projekt to okres 3 lat od dnia 01.09.2012r. do
dnia 31.07.2015r. Celem głównym projektu jest podniesienie
wyników egzaminów zewnętrznych szkół gminy Nowogard w
obszarach wsparcia edukacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych technik pracy z uczniem, metod aktywizujących oraz
wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Projekt obejmuje 1569 uczniów szkół Gminy Nowogard w
tym 740 ze szkół podstawowych i 829 z gimnazjów. Rekrutacja dla wszystkich chętnych uczniów z zastosowaniem zasady
równości szans K i M oraz określonych kryteriów zakończyła
pod koniec września. Całościowo projekt obejmuje realizację
następujących zadań: Zadanie 1 Przyroda i matematyka- skuteczne uczenie SP, Zadanie 2 Czytanie, pisanie i rozumowanie
SP, Zadanie 3 Blok języków nowożytnych- język angielski SP i
GM oraz język niemiecki GM, Zadanie 4 Blok matematyczno-

-przyrodniczy z ICT w GM, Zadanie 5 Blok humanistyczny z zakresu j.polskiego i historii z WOSem GM, Zadanie 6 Doradztwo
zawodowe i pedagogiczne SP i GM.
Zajęcia w szkołach odbywają się zgodnie z planem i harmonogramem działań. Pod koniec października rozpoczęły
się zajęcia związane z doradztwem zawodowym i pedagogicznym. Realizacja projektu przebiega dynamicznie zgodnie z założonymi celami projektu.
Specjalista ds. Promocji i PEFS
Piotr Kazuba
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Pozyskaliśmy pieniądze na budowę
placów zabaw w Szczytnikach i Ostrzycy
W piątek 18 stycznia br w Zachodniopomorskim Urzędzie
Marszałkowskim w Szczecinie burmistrz Nowogardu Robert
Czapla oraz skarbnik Marcin Marchewka podpisali umowy na
dofinansowanie „małych projektów” obejmujących budowę
placów zabaw w Szczytnikach i Ostrzycy.
Dofinansowanie w wysokości 10 373,96 zł na plac zabaw w
Ostrzycy oraz 9 273,88 zł na plac zabaw w Szczytnikach zostało
przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju.
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy
Urszula Berezowska

Zebranie w Żabowie

Naprzeciw potrzebom mieszkańców
7 lutego br. w Żabowie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie problemów związanych z użytkowaniem wyremontowanego chodnika.
Na czwartkowe zebranie przybyli mieszkańcy wsi, a
także zaproszeni goście – burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Fiejdasz
oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
Po przywitaniu wszystkich przez panią sołtys Małgorzatę
Stańczyk, głos zabrał burmistrz, który podkreślił, że celem spotkania jest zgłoszenie wniosków, opinii i uwag dotyczących tematów nurtujących lokalną społeczność, przede wszystkim zaś
rozwiązanie problemów, które pojawiły się podczas remontu
chodnika i obecnie utrudniają jego użytkowanie. Podczas spotkania zebrani zgłaszali liczne problemy, z którymi borykają się
w związku z wadami chodnika. Szczególnie uciążliwe okazały
się kłopoty z zagospodarowaniem wód opadowych, których
systematyczne napływanie powoduje podtopienia posesji.
Przedstawiciele GDDKiA zapisywali na bieżąco uwagi mieszkańców oraz wspólnie z burmistrzem i kierownikiem Wydziału
GKMiOŚ szukali rozwiązań konkretnych problemów.

Zgodnie z ustaleniami w najbliższym czasie planowany jest
przegląd gwarancyjny chodnika (do końca roku 2013 znajduje
się on na gwarancji), podczas którego mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje zastrzeżenia. Burmistrz wyznaczył ponadto
termin spotkania, podczas którego w obecności pani dyrektor
Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz pani sołtys i zainteresowanych mieszkańców zostanie omówiona kwestia zagospodarowania wód opadowych z terenu szkoły.
Na spotkaniu poruszano również inne tematy związane z
funkcjonowaniem wsi jak na przykład budowa świetlicy wiejskiej oraz kanalizacji sanitarnej – realizacja jednej z tych inwestycji (mieszkańcy mają dokonać wyboru) planowana jest na
najbliższe lata (w 2015 roku planowane jest stworzenie projektu zaś w 2016 roku rozpoczęcie jego wykonania). Mieszkańcy
pytali także o powstanie obwodnicy Żabowa oraz zgłosili potrzebę budowy parkingu w pobliżu cmentarza.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

NABÓR DO VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
TERMIN REKRUTACJI 11 LUTY – 20 MARZEC 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje projekt systemowy pn. „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Projekt „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.
Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do osób bezrobotnych korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej a także osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianej młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej w powiecie goleniowskim.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych form aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.
Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W lutym 2013 roku rozpoczyna się nabór do VI edycji projektu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.
Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik socjalny projektu PO KL Anna Baran.
Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl
www.ops.nowogard.pl
Projekt systemowy „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard, tel. 091/39-26-289, fax 091/39-26-251, e-mail: ops@nowogard.pl

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Oddział Regionalny
w Koszalinie uprzejmie informuje,
że rozpoczęła się kolejna XI edycja
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy patronat nad Konkursem
objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Pan Bronisław Komorowski,
a patronat medialny sprawują: TVP
1, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik AGROmechanika, telewizja
interaktywna AGRO NEWS com.pl

i tygodnik „Zielony Sztandar”. Celem
Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach
rolnych. Organizatorami Konkursu są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy
oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pracy w gospodarstwach rolnych, producenci maszyn i urządzeń rolniczych o
ile zadeklarują swój udział w organizacji
Konkursu.
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Remonty dróg
powiatowych
Gmina, jak co roku, wystąpiła pisemnie do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o remont dróg powiatowych w naszym
mieście i na terenie gminy, deklarując swój udział finansowy.
Poniżej załączamy pismo Burmistrza w tej sprawie i odpowiedź
ze Starostwa na nasze wystąpienie.

Pieniądze dla organizacji pozarządowych rozdane
Zakończyła pracę komisja ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
ze środków gminy Nowogard projektów składanych przez organizacje
pozarządowe. Burmistrz zatwierdził zaproponowany podział funduszy.
W chwili obecnej trwa sporządzanie umów, które organizacje lada dzień
otrzymają do podpisu.
Warto zaznaczyć, że w tym roku organizacje pozarządowe otrzymają
środki dwa miesiące wcześniej, niż było w latach poprzednich.
Poniżej podajemy listę organizacji wraz z kwotami przyznanymi przez
komisję.
1. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi
oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na
terenie Gminy Nowogard”
• Stowarzyszenie „ Przystanek Trzechel” - 2 800 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi „ Jutrzenka” - 2 000 zł
• Stowarzyszenie „ Żabowiaki„ - 3 000 zł
• Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „ Dąb” - 3 000 zł
• Parafia Rzymsko Katolicka pw. Chrystusa Króla w Sikorkach - 1 200 zł
2. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard”
• Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” – 4 000 zł
• LUKS „Czwórka” – 5 000 zł
• UKS „ Gimnazjum Trójka” – 5 000 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi „ Jutrzenka” - 2 000 zł
3. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard”
• Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel” - 3 000 zł
• Stowarzyszenie „Nasz Wojcieszyn” - 3 000 zł
• Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie - 16 000 zł
4. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie opieki
społecznej na terenie Gminy Nowogard”
Stowarzyszenie „ Nasze Szanse” - 1 000 zł
• Stowarzyszenie  „ Zacząć na nowo” - 1 000 zł
• Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie - 9 000 zł
• Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 9 000 zł
• Polski Komitet Pomocy Społecznej Nowogard - 14 000 zł
• Stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych „Serduszko” - 6 000 zł
5. W zakresie zadania: „Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla
emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard”

• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie - 9 000 zł
6. W zakresie zadania: „ Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju
gospodarczego wśród mieszkańców Gminy Nowogard”
• Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości : „Profit” Szczecińskiej Fundacji
Talent – Promocja  - Postęp  w Nowogardzie - 20 000 zł
7. W zakresie zadania „Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie
pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard”
• Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych - 25 000 zł
8. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie ochrony
zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard”
• Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila Róż” w
Nowogardzie - 11 000 zł
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Nowogard - 8 000 zł
• Samorządowa Fundacja Opieki medycznej Zdrowie- 24 000 zł
9. W zakresie zadania: „Wspieranie działalności w zakresie organizowania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard”
• Klub Sportowy Handball Nowogard - 10 000 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego
FLESZ - 14 000 zł
• Ludowy Klub Sportowy „ Pomorzanin” Nowogard - 235 000 zł
• Ludowy Uczniowski Klub sportowy TOP Wierzbięcin - 26 000 zł
• Klub Motorowy „ Cisy „ Nowogard - 21 500 zł
• Klub Motorowy „ Cisy „ Nowogard - 26 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „ Trójka” Nowogard - 7 000 zł
• Miejsko- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie
- 48 000 zł
• Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY - 4 000 zł
• Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” - 18 000 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama- Chrabąszcze” Nowogard
- 3 000zł
• Ludowy Uczniowski klub Sportowy „Panorama- Chrabąszcze„ Nowogard
- 31 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” Nowogard - 6 500 zł
• Ludowy klub Sportowy „ Olimpia” Nowogard - 8 000 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Siatkarz” Nowogard - 5 000 zł
• LOK KSS „ Tarcza Goleniów”  Sekcja Strzelecka w Nowogardzie - 12 000 zł
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PZW - nowe władze, nowe zamierzenia
W dniu 10 lutego 2013 roku wędkarze zrzeszeni w Kole Miejsko - Gminnym nr 36 w Nowogardzie ocenili działalność w
ostatnim roku, wybrali nowe władze i uchwali plan zamierzeń na rok 2013.
W zebraniu uczestniczył burmistrz Nowogardu Robert Czapla i przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego PZW w Szczecinie.
Po uczczeniu odeszłych w ubiegłym roku członków wędkarskiej braci Henryka Szczupaka i Kazimierza Rybaka przystąpiono do roboczej części zebrania.
Sprawozdanie z działalności Koła w minionym roku przedstawił Prezes Koła Edward Paszkiewicz.
Na koniec roku 2012 do Koła należało 651 członków (młodzież w wieku 16 - 24 lat - 21 osób, członków uczestników 14
osób).
W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła liczący 14 osób
zbierał się 11 razy oraz odbył kilka spotkań roboczych. Głównymi tematami spotkań były następujące sprawy:
• organizacja zawodów i imprez wędkarskich,
• analiza kosztów związanych z zawodami i analiza wysokości wydatków,
• ochrona wód i środowiska, ład i porządek na kładkach,
pomostach i miejscach cumowania łodzi, dyscyplina na zawodach i imprezach,
• współpraca z Zarządem Okręgu w Szczecinie, sprawy organizacyjne, szkoleniowe i problemy zarybiania jezior w Nowogardzie, Karsku, Olchowie i Glicku,
• na bieżąco informowanie członków o przygotowaniach
dokumentacji projektu kładek i pomostów na jeziorze w Olchowie, przegląd kładek i pomostów w Nowogardzie, ustalenie planu remontów oraz usuwania kładek nieużytecznych i
niebezpiecznych,
• zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Karsku - ogrodzenia, wiaty w miejscu postoju samochodów, korzystanie ze
sprzętu wodnego na jeziorach Koła.
Wędkarze nie tylko łowią - dbają by było co łowić! Dlatego
ważnym punktem sprawozdania była ochrona wód i zarybianie.
Zarząd Okręgu w Szczecinie zaaprobował propozycje Koła
i przekazał narybek.
Jezioro Nowogardzkie zostało zarybione szczupakiem, karpiem, sumem, linem i ponownie karpiem. Jazioro Karsk wzbogacono szczupakiem, jezioro Kościuszki szczupakiem, sandaczem, węgorzem i karpiem. W tym miejscu należy podkreślić
zarybienie okolicznych wód - Regi, Iny, Gowiecy i Uklei.
Informujemy również, że jeziora Kościuszki i Olchowskie

PZW Okręg Szczecin przejął w użytkowanie na okres 30 lat i
przekazał je pod opiekę dla Koła w Nowogardzie. Starostwo
Powiatowe w Goleniowie zatwierdziło plany zagospodarowania tych jezior przez Koło Nowogard - zostanie wybudowane
45 pomostów.
Plany dostępu do jeziora Kościuszki zyskały pełną aprobatę i pomoc burmistrza Roberta Czapli - powstanie tam parking
dla 20 pojazdów, Przy plantowaniu terenu, nawiezieniu ziemi
urodzajnej na teren rekreacyjny i kruszywa na miejsce postojowe - większość prac wykonano społecznie. Wędkarze otrzymali pomoc od przedsiębiorców Romana Pabisiaka, Patryka
Bondy, Mariana Jeża, Andrzeja Januszonka, Władysława Błażewicza i Zdzisława Ajsa. W listopadzie 2012 roku członkowie
Koła wykonali ogrodzenie, przygotowali miejsce na rekreację
i ognisko. Pracami kierowali prezes Koła i Tadeusz Siembida,
a aktywnie pracowali panowie Ładysław Liberadzki, Jan Leśniewski, Władysław Jasek, Włodzimierz Wiatr, Bogusław Rekowski, Jan Stępień, Zygmunt Lisowski, Janusz Zamara, Józef
Jóźwiak, Bogdan Kondratowicz, Danuta Rekowska. Mając tak
liczne grono pragnących coś pożytecznego zrobić można być
pewnym, że nastąpi właściwe zagospodarowanie nowych terenów oddanych wędkarzom.
Podkreślono zaangażowanie licznej grupy członków Koła
w przygotowanie stanowisk łowieckich, organizację imprez i
zawodów, pracę szkoleniową z młodzieżą. Docenił to Zarząd
Okręgu w Szczecinie oraz Zarząd Główny w Warszawie odznaczając Koło Złotym Medalem za Zasługi dla PZW oraz panów
Jana Stępnia złotą odznaką, a Zygmunta Lisowskiego medalem za zasługi dla Okręgu PZW w Szczecinie.
Wręczono także podziękowania Zarządu Okręgu dla burmistrza Roberta Czapli za współpracę z Zarządem Koła i udzielanie wsparcia inicjatywom PZW oraz dla pana Tadeusza Siembidy za fachową, a bezinteresowną pomoc inżynierską przy
poczynaniach wędkarzy.
Oby sukces jaki odniósł Zygmunt Lisowski - wygrał wojewódzkie zawody na rozpoczęcie sezonu - przełożył się na sukcesy w całym roku 2013!
Wybory nowych władz Koła w świetle dotychczasowych
dokonań były formalnością. Zebrani członkowie Koła oddali
władzę dotychczasowym, sprawdzonym społecznikom.

Tekst i foto Lesław M. Marek
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 132/11 o pow. 61 m2 niezabudowana (symbol użytku
gruntowego Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00045589/8 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg ogranicza się do użytkowników wieczystych oraz
właścicieli, których działki bezpośrednio przylegają do sprzedawanej nieruchomości.
Działka przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przetarg na zbycie nieruchomości został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki przeznaczonej pod budowę.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2013r. o godz.1000 w
sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.
Przeznaczenie określone w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Nowogard – zabudowa mieszkaniowa
z
dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja,komunikacja).
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

zł.

Cena wywoławcza działki - 8.418,00 zł.
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym
zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności
za wady ukryte nieruchomości, których nie można było
stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 260,00
zł - za wycenę działki, koszty dokumentacji kartograficznej –
12,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard
z dnia 20 lutego 2003r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 841,80 zł.
należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia
11.03.2013r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. IO/
Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na w/w konto urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia
11.03.2013r. zgłoszą pisemnie uczest`` nictwo w przetargu

w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą vadium w wyznaczonym terminie.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w
przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w dniu 14.03.2013r.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument
tożsamości.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w
podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego
miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wpłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca
zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej
w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia
na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108)

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
rolnej nr 112 o pow. 927 m2 niezabudowanej w udziale 2/3,
położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna o numerze ewidencyjnym 112 o pow. 927 m2 niezabudowana w udziale 2/3 ,
położona w obrębie Długołęka gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr
SZ1O/00014041/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2013r. o godz. 1000 w
sali obrad komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie, plac Wolności 1.

zł.

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł.
w udziale 2/3
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Dla przedmiotowego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard (przyjęte Uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z
dnia 27 czerwca 2002 roku) – tereny zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi.
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości : pola uprawne,
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, szkoła wiejska.
Działka o kształcie foremnym, z dobrym dostępem do
drogi publicznej.
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. wodną i energetyczną.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za
wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we
własnym zakresie.
Do ceny działki doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 260,00 zł – za wycenę
działki oraz 12,88 zł - koszty kartograficzne oraz koszty geodezyjne w wysokości 2.250,00 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z
dnia 20 lutego 2003r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.
1.000,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia
18.03.2013r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A.
I O/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument
tożsamości.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej
wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie
na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w cało-

ści wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca
zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w
dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na
raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.
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Nowogard: Świadczenie usług w zakresie prac
geodezyjnych i kartograficznych w 2013 roku dla gminy Nowogard.
Numer ogłoszenia: 53874 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3926200, faks 091 3926206.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie
usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w 2013 roku dla gminy
Nowogard.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie: dokumentacji geodezyjnej na
działki, scalenie działek, wykonanie podziału działek, wznowienie i stabilizacja
granic działek. Szacunkowa ilość zleceń geodezyjnych do wykonania : - wykonanie dokumentacji geodezyjnej na działki, scalenie działek - 8 - wykonanie
podziału działki - 25 - wznowienie i stabilizacja granic działek - 8 Maksymalne
terminy wykonania poszczególnej usługi: - wykonanie dokumentacji geodezyjnej na działki, scalenie działek - 3,5 miesiąca - wykonanie podziału działki - 4
miesiące - wznowienie i stabilizacja granic działek - 3 miesiące. W związku z
charakterem zamówienia nie można określić dokładnej liczby usług objętych
przedmiotem zamówienia. Z tego powodu zamawiający przedstawił przewidywalną ilość usług. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość poszczególnych
rodzajów usług może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych objętych niniejszym zamówieniem - jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, niezbędny do wykonania
niniejszego zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie , że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświad-

czenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków
zmian
Zamawiający ma prawo dokonania zmiany terminów w umowie zawartej z
Wykonawcą nie wykraczającej poza przedmiot zamówienia. Zmiany mogą być
wprowadzone, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności: a) nastąpi konieczność uzyskania przez Zamawiającego opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający dokona przedłużenia terminu realizacji zadania, b) nastąpi konieczność uzyskania zgody właściciela lub współwłaściciela na
podział nieruchomości, Zamawiający dokona przedłużenia terminu realizacji
zadania, c) z powodu złych zimowych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, Zamawiający dokona przedłużenia terminu realizacji zadania, d) w trakcie realizacji umowy nastąpi konieczność rozszerzenia
zakresu pracy, Zamawiający dokona przedłużenia terminu realizacji zadania, za
cenę ustaloną w umowie. e) nastąpi konieczność uzyskania warunków zabudowy na działkę, Zamawiający dokona przedłużenia terminu realizacji zadania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.nowogard.pl Specyfikację istotnych
warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, pok 204.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pokój nr 5 - Biuro
Obsługi Interesanta..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/
programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia: nie

15.02.2013 r.
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
Lp. Oznaczenie
nieruchomości
wg katastru
1.

Obręb
Wojcieszyn
gm. Nowogard
działka nr 56/6
o pow. 0,50 ha

Oznaczenie
Opis
nieruchomości nieruchomości
wg księgi
wieczystej
KW 48784
Działka
niezabudowana

Przeznaczenie
Cena
Stan
nieruchomości i sposób jej nieruchomości władania
zagospodarowania
Przeznaczenie
40.050,00 zł
określone w
obowiązującym planie
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Nowogard
zatwierdzonym
uchwałą nr XLV/382/10
Rady Miejskiej w
Nowogardzie z dnia 3
listopada 2010 r. - teren
zabudowy usługowej,
symbol WO/85.U.

Warunki
płatności

Forma zbycia

własność Jednorazowo Przetarg
przed
nieograniczony
zawarciem
aktu
notarialnego

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z
następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem
terminu określonego w wykazie, o którym mowa w
art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być
krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego
spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed
upływem terminu określonego w wykazie, o którym
mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2013r. do dnia 04.03.2013r.
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Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE”
wspierając działania na rzecz społeczności lokalnej

Zostaw 1% podatku
w Nowogardzie
Jako organizacja pożytku publicznego rozwijamy realizację programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
Każda złotówka zostanie przekazana na zakup sprzętu dla
nowogardzkiego szpitala. KRS 0000207800

15.02.2013 r.

Punkt Urzędu
Skarbowego
w Nowogardzie
Informujemy, iż od
1 marca br. do 30 kwietnia br.,
uruchomiony zostanie
Punkt Urzędu Skarbowego
w Nowogardzie.

Punkt będzie czynny we wtorki i w
czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00.
Będzie się mieścił w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie, Plac Wolności 1 (wejście z
drugiej strony Ratusza – od szczytu).

Najświeższe informacje - jeszcze szybciej
Szanowni Czytelnicy,
Od kilku tygodni funkcjonuje w nowej szacie graficznej strona internetowa Nowogardu: www.nowogard.pl
W trosce o jak najszybsze przekazywanie Państwu świeżych informacji, wprowadziliśmy dodatkowe ułatwienie: NEWSLETTER.
Wystarczy, że wpiszecie Państwo na stronie w znajdującej
się tam rubryce swoje imię oraz adres poczty internetowej,
najświeższe wiadomości, które zamieszczamy na portalu będą
Wam w tym samym czasie przesyłane na skrzynkę mailową.
Zachęcamy do skorzystania z ułatwień i życzymy miłej lektury.
Administratorzy

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”
można otrzymać w następujących punktach:

1. Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5; 2.
sołectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 4. Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; 5. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie,
ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie,
ul. Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; 8. Bank Pekao
S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; 10. „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia
22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; 12. Elżbieta Horniak – sklep,
ul. Boh. Warszawy 102; 13. Urząd Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul.
Boh. Warszawy 103; 15. Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh.
Warszawy 44; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; 17. Apteka „NIEBIESKA 2”, ul.
Kościuszki 36/4; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul.
Warszawska 14; 20. „Pracownia Optyczna” ul. Armii Krajowej 51a; 21. Sklep „Biedronka”,
ul. Warszawska 9; 22. Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; 23. Market „Polo”, ul. 700
Lecia 20; 24. Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 25. Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i
15 Lutego (obok Lidla); 26. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 27. Sklep Spożywczy, ul.
Armii Krajowej 51.; 28. Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 29. Sklep
„Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; 30. Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;
31. Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; 32. Sklep spożywczo-przemysłowy „KOGUTEK”, ul.
Żeromskiego 4; 33. Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; 34. Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, ul. Leśna 6c; 35. Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema
40/a; 36; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego
7/3 37. HUSQVARNA, Warszawska 14, 38. Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema
58, 39. Sklep „U Danuty” ul. Boh. Warszawy 69A.

- Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz
z-ca burmistrza Damian Simiński
przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni
Bielida przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w
godz. 17.00-18.30.
- Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I
piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy
Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

