Roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci gminy
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
To już trzeci rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo
naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej osoby.
Dziś składam przed Państwem sprawozdanie z mojej pracy przez ten okres, który
traktuję, jako służbę dla dobra gminy Nowogard i jej mieszkańców. Tym samym
chciałbym Państwa zapewnić, że w dalszym ciągu bardzo poważnie traktuję swoje
zobowiązania wyborcze. Moje działania nie byłyby możliwe bez wsparcia radnych
z Rady Miejskiej w Nowogardzie, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję za wszelkie
inicjatywy, pomysły i udzielone wsparcie. Dlatego też przedstawiam w formie skróconej
najważniejsze dokonania, które zostały wspólnie zrealizowane w ostatnim roku.
Samorząd Gminy Nowogard prowadził w roku 2013 działania, mające znaczący wpływ na rozwój
miasta i poprawę życia mieszkańców. Duży nacisk położony został na poprawę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Sukcesywnie polepszany był stan dróg, chodników i oświetlenia. Poprawie ulega
estetyka placówek oświatowych i kulturalnych, powstawały nowe boiska, place zabaw i miejsca rekreacji
dla mieszkańców. Niewątpliwie największą i najważniejszą inwestycją na terenie gminy w mijającym
roku była rozbudowa Szpitala w Nowogardzie. Przed nami kolejne wyzwanie - podstrefa KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE) i związane z nią nowe miejsca pracy.

BURMISTRZ
Robert Czapla

I. Zakończenie rozbudowy Szpitala
w Nowogardzie
Dzień 24 maja 2013 roku zapisze się w historii miasta - w tym dniu, wraz z dyrektorem szpitala
Kazimierzem Lembasem i zaproszonymi gośćmi, dokonałem uroczystego otwarcia nowego budynku
Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego.
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To finał największej i najdroższej inwestycji w historii
Nowogardu. Remont trwał 2 lata.
Modernizacja była konieczna, bo inaczej placówka
nie spełniałaby wymogów unijnych, a to oznaczałoby jej likwidację. Mimo ubiegania się o pomoc do samorządu terytorialnego i do budżetu państwa to ani Powiat Goleniowski
ani Województwo ani również Ministerstwo zdrowia nam
nie pomogło. Budowa szpitala została sfinansowana więc
w całości ze środków gminy i wyniosła prawie 20 mln zł.
Inwestycja objęta kontraktem obejmowała:
1. Przebudowę budynku 1 (nowego):
- piwnica - pomieszczenia przeznaczono na szatnię, sterylizację oraz urządzenia techniczne o łącznej powierzchni
912,88 m2;

Parter
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Piętro I

- parter – izba przyjęć, oddział chorób wewnętrznych, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii o łącznej powierzchni 1.139,99 m2;
- I piętro – łącznik, oddział chirurgiczny oraz blok operacyjny o łącznej powierzchni 1.126,15 m2;
- II piętro – łącznik, oddział ginekologii, położnictwa
i neonatologii, zespół porodowy o łącznej powierzchni
1.014,24 m2;
- III piętro – administracja o łącznej powierzchni
228,63 m2.
2. Przebudowę budynku 2 (tzw. starego szpitala):
- parter – korytarz, przebieralnia i podręczny depozyt
o łącznej powierzchni 81,34 m2;

Piętro II

- I piętro – gabinety zabiegowe o łącznej powierzchni
109,09 m2;
3. Przebudowę innych budynków szpitalnych:
- trafostacja o łącznej powierzchni 210 m2.
- kotłownia o powierzchni 162,20 m2 z paliwa stałego
na paliwo gazowe i olejowe
- modernizacja hydroforni.
4. Wykonanie infrastruktury wokół szpitala:
- budowa drogi wewnętrznej o powierzchni
3.396,50 m2;
- chodników o powierzchni 1.448 m2;
- wykonanie parkingów o powierzchni 832,4 m2 (47
miejsc parkingowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.
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II. Utworzenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (K-S SSE)
Kiedy 3 lata temu objąłem funkcję burmistrza Nowogardu, złożyłem Państwu konkretne zobowiązania.
Wśród nich było stworzenie strefy ekonomicznej w Nowogardzie.
Gmina Nowogard uzyskała zgodę na utworzenie na jej terenie podstrefy K-S SSE.
Dotrzymałem słowa – mamy prawnie uregulowany teren dla inwestorów – a gdzie inwestorzy – tam miejsca pracy.
Przed nami kolejny etap – przyciąganie
inwestorów tworzących w Nowogardzie nowe
miejsca pracy, wykonanie niezbędnej infrastruktury i zagospodarowanie terenu pod
przyszłe inwestycje. Trwają już rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Zleciłem też wykonanie projektu na drogę dojazdową do strefy,
wcześniej dokonałem zakupu ziemi pod inwestycję drogową. Po rozmowach, które odbyłem, mamy tez wystawioną promesę przez
Eneę S.A. na dostawę energii elektrycznej
oraz rozpocząłem rozmowy wstępne z PGNiG
na temat przyłączy gazowych. Trzeba jednak mieć świadomość, że od uzyskania przez inwestora wszelkich pozwoleń
do wbicia pierwszej łopaty potrzeba około 1,5 roku.

Po niemal 3-letnie staraniach gminy Nowogard o utworzenie na naszym terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE) zostały uwieńczone sukcesem. Podczas posiedzenia Rady Ministrów, w dniu
13 sierpnia 2013 roku, Rząd RP wydał rozporządzenie w którym

III. Zagospodarowanie terenów nad jeziorem
W roku 2013 kontynuowaliśmy prace, rozpoczęte w 2011 i w 2012 roku, polegające na zagospodarowaniu terenów nad jeziorem. W ramach tego zadania wykonaliśmy inwestycje:

Budowa mola na plaży miejskiej w Nowogardzie
Budowa mola na plaży miejskiej w Nowogardzie o długo
130 mb, wspartego na 84 betonowych palach. Koszt inwestycji – ponad 600 tys zł. Kilka słów o tym, dlaczego ten
pomost w ogóle powstał i dlaczego w takim kształcie. Sezon
2012, który mieliśmy w Nowogardzie, to był sezon, kiedy
zostaliśmy skreśleni z mapy Polski turystycznej jako kąpielisko. Byliśmy tylko plażą. Dlaczego? Dlatego, że pomost,
który wcześniej tutaj był nie zyskał stosownych akceptacji

osób i instytucji, które wpisują dane akweny jako kąpieliska.
W związku z tym należało odbudować pomost i tutaj dwa
rozwiązania: albo wyremontować stary pomost, albo wybudować całkiem nowy w innym kształcie (…). Nowy pomost
zbudowany jest na betonowych palach i zapewni stabilność
na 100 lat albo i więcej(…). Mam nadzieję, że będzie on
służył najmłodszym dzieciom, młodzieży, dorosłym – nam
wszystkim i następnym pokoleniom.

Tak było

Tak jest
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Rekultywacja jeziora w Nowogardzie
Rekultywacja jeziora w Nowogardzie – napowietrzanie
wody, uruchomienie aeratora oraz zarybianie jeziora rybami drapieżnymi. Koszt całej operacji – 400.000 zł (w tym
pozyskane środki zewnętrzne - 170.700 zł.). W ramach
rekultywacji jeziora wykonano: strącanie fosforanu za pomocą dozowanego do jeziora piksu żelaza, uruchomiono
aerator napowietrzający wody jeziora i dokonano biomanipulacji tj. zarybianie narybkiem szczupaka. Ponieważ jezioro stanowi największą atrakcję turystyczną Nowogardu,
ważne było przeprowadzenie jego rekultywacji. Już dziś
można zauważyć efekty oczyszczania wody. Jest na tyle
przejrzysta, że można swobodnie obserwować roślinność
wodną oraz przepływające ławice ryb. Istnieje ogromna
szansa, że dzięki tym wszystkim zabiegom, jezioro nasze
stanie się perełką tego regionu Polski i dumą mieszkańców
Nowogardu.

Strącanie fosforanu

Aerator na jeziorze

Zarybianie jeziora

Wzmocnienie brzegu jeziora oraz budowa pomostu drewnianego
Koszt 67.900 zł. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy miasta oraz turyści bezpiecznie mogą podziwiać nasze jezioro - bez
ryzyka wpadnięcia do wody.

Po rozbudowie

Przed rozbudową
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Remont chodnika wokół Straży Pożarnej
Ulica Blacharska, Szarych Szeregów, Stolarska - koszt
57.612 zł. Prace, które zleciłem, obejmowały: wymianę starej zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych
na nową nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk,
cegiełka o grubości 8 cm koloru czerwonego na chodni-

ku i koloru szarego na zjeździe. Długość wyremontowanego chodnika wynosi 185 mb a jego powierzchnia 365m2.
Prace remontowe wykonał Zakład Budownictwa Ogólnego
i Utrzymania Dróg „AZBUD” z Nowogardu.

Tak było

Tak jest

Remont alejek spacerowych na terenach zielonych
przy jeziorze w Nowogardzie
Koszt inwestycji to 342.082 zł. Zakończyłem kolejny
etap remontu alejek znajdujących się bezpośrednio przy
murach. Na ten rok planuję remont alejek wzdłuż murów

na odcinku od ul. Lutyków do ul. Osiedlowej. Tym samym,
alejki na całej długości murów, będą nowe i wyremontowane.

Tak było

Tak jest

III etap przebudowy kanalizacji ściekowej w Nowogardzie
Etap ten polega na posadowieniu 2 separatorów i przebudowie kanałów deszczowych (między „Okrąglakiem”
a „Przystanią”) - koszt 119.406 zł. Rozdzielenie sieci kanalizacyjnej na sanitarną i deszczową to było istotne zadanie,
które w istotnym stopniu zmniejszyło ryzyko zalewania

terenów przy fontannie. Dzięki zamontowanym separatorom, woda deszczowa spływająca do jeziora oczyszczona
zostanie z gumy, olejów i z tego wszystkiego, co „produkuje” każdy z nas w swoim otoczeniu.
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IV. Inne inwestycje i remonty
Remont trybun na „dolnym” boisku przy Placu Szarych Szeregów
Koszt zadania to 52.490,00 zł. Nowogardzka firma
PPHU KUGA, wymieniła istniejącą nawierzchnię z płytek chodnikowych na kostkę betonową typu polbruk, naprawiono pochylone i uszkodzone ławki, wymieniono

siedziska, wykonano nowe schody betonowe prowadzące
na trybuny (po dwa na każdą stronę) oraz wykonano nowe
furtki wejściowe.

Tak było

Tak jest

Montaż koszy do koszykówki oraz wyznaczenie dwóch boisk
Inwestycja dotyczyła boiska przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie - koszt 15.375 zł. Inwestycja ta została
sprawdzona w czasie tegorocznych rozgrywek nowogardzkiego Streetballu i sprawdziła się doskonale.

Tak jest

Tak było

Remont nawierzchni drogi - odcinek od ul. Luboszan do murów obronnych
Remont wykonany za 55.909 zł w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Tak było

Tak jest
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Budowa drogi Jana Pawła II w Nowogardzie
Całkowita wartość inwestycji 347.521 zł (w tym
164.618 zł pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych i 5.000 zł ze Starostwa Powiatowego
w Goleniowie). Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy mogą

dziś bezpiecznie dotrzeć do swych domów, garaży oraz
do kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego, zaś uczniowie
do swych szkół.

Tak było

Tak jest

Nowy parking na tyłach ratusza w Nowogardzie
Parking na 6 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osoby
niepełnosprawnej. Koszt inwestycji 19.741 zł. Był to kolejny
etap realizacji programu zwiększania miejsc parkingowych

na terenie miasta Nowogard, który powstał podczas prac zespołu konsultacyjnego, który powołałem w 2011 roku. W sumie
wybudowaliśmy już ponad 150 nowych miejsc parkingowych.

W czasie budowy

Po zakończeniu budowy

Remont chodników przy ul. Osiedlowej i Lutyków
Zleciłem remont chodników, parkingów oraz schodów
przy ul. Osiedlowej i ul. Lutyków. Pracę wykonała firma

P.H.U. GRYF-BUD. Koszt remontu to 72.455 zł.
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Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego (od Policji do numeru 19)
Jedna z nielicznych ulic Nowogardu, przy której zachowało się najwięcej zabudowań przedwojennych. I mimo, że jest to
droga powiatowa postanowiłem, że gmina dokończy to, czego
Starostwo Powiatowe dotąd nie zrobiło. Wyremontowany został odcinek chodnika przy ul. Wojska Polskiego od komendy

Policji do posesji pod numerem 19 (lewa strona ul. Wojska
Polskiego). Wykonawcą prac była firma Zakład Budownictwa
Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” z Nowogardu. Koszt
116.584,26 zł (droga powiatowa).

Tak było

Tak jest

Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego (od Placu Ofiar Katynia do ul. Sikorskiego)
Zleciłem również przebudowę chodnika przy ul. Wojska Polskiego na odcinku długości 519,74 m., od Placu
Ofiar Katynia do ul. Sikorskiego (prawa strona ul. Wojska

Polskiego). Wykonawcą prac był Zakład Budownictwa
Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” z Nowogardu.
Koszt 230.890 zł (droga powiatowa).

Tak było

Tak jest

Remont nawierzchni chodników przy ul. 700-lecia
Pomiędzy posesjami przy Wspólnotach Mieszkaniowych 700-lecia 25 i 26 powstały nowe chodniki za kwotę 17.500 zł.

Tak było

Tak jest
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Przebudowa chodnika przy ul. 15-go Lutego
Przebudowa chodnika przy ul. 15-go Lutego (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza)
wraz z powstaniem nowych miejsc parkingowych – koszt
200.000 zł. Ogólna powierzchnia wyremontowanych chodników, po obu stronach ulicy, wyniosła 833,77 m2. W ramach
remontu wykonano dodatkowe miejsca parkingowe:
•
do parkowania równoległego na odcinku od istnie-

jącego parkingu przy bloku nr 15AA, do bramy wjazdowej na
teren ogródków działkowych o łącznej powierzchni 120 m2
(około 10 nowych miejsc parkingowych);
•
utwardzony również został plac postojowy od bramy
wjazdowej na ogródki działkowe do zadrzewienia po lewej
stronie ulicy o łącznej powierzchni 233,69 m2 (około 16 nowych miejsc parkingowych).

Tak było

Tak jest

Chodnika pod pomnikiem „Poległym na wschodzie”
na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie
24 października 2013 roku dokonałem odbioru remontu chodnika pod pomnikiem „Poległym na wschodzie”
na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie.

Chodnik został wykonany z kostki betonowej typu
polbruk. Koszt zadania wyniósł 6.500 zł brutto.

Tak było

Tak jest
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IV. Place zabaw
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie
Całkowity koszt 193.064 zł (w tym środki pozyskane
z Ministerstwa Edukacji Narodowej - 96.532 zł).
W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano duży plac
zabaw o powierzchni 504,0 m2.

Plac zabaw został wyposażony w urządzenia zabawowe
i sprawnościowe typu:
• zestaw wielofunkcyjny z: wieżyczkami, rurą strażacką,
siatkami wspinaczkowymi pionowymi, ślizgawką spiralną,
zjeżdżalnią drabinkami linowymi, trapami, mostem linowym, chińskim i skośnym,
• huśtawka wagowa
• huśtawka podwójna drewniana wyposażona w dwa gumowe siedziska na łańcuchach,
• zestaw sprawnościowy,
• tablica regulaminowa,
• ławki betonowe z drewnianymi siedziskami (4 sztuki),
• kosze na śmieci (2 sztuki).

Na terenie placu zabaw wykonano:
- nawierzchnię bezpieczną w kolorze pomarańczowym:
242,00 m2,
- nawierzchnię komunikacyjną w kolorze niebieskim:
50,00 m2,
- nawierzchnię trawiastą 212,00 m2,
- obrzeża syntetyczne: 70,00 mb.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie
Całkowita wartość inwestycji - 179.661 zł (w tym gmina
pozyskała 93.091 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej).
Zagospodarowanie tego terenu polegało na zamontowaniu
urządzeń zabawowych:
• 2 zestawy sprawnościowe

• 2 huśtawki
• bujaczki na sprężynie
• przeplotnia
• ruchomy most
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V. Estetyka miasta
Staramy się przykładać wielką wagę do wyglądu estetycznego zarówno miasta jak i wsi. Pamiętamy szereg konkursów organizowanych dla gospodarstw rolnych („Najbardziej przy przyjazne środowisko”, „Dbaj o siedlisko, bo
to twoje środowisko”, „Najpiękniejsza wieś”). Konkursy
z nagrodami dały pożądany efekt – wiele gospodarstw wypiękniało, wioski zmieniły swój wygląd, widać było troskę
o wygląd estetyczny.
Ważny jest również wygląd miasta, pierwsze wrażenie
jakie odnosi przyjeżdżający to przede wszystkim elewacje budynków i zagospodarowanie najbliższego otoczenia.
W 2013 roku ogłosiłem konkurs „Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych
w roku 2012”. Celem konkursu było propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Miasta Nowogard oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta.
Konkurs został skierowany do właścicieli budynków wielorodzinnych. Do konkursu mogły być zgłoszone budynki,
w których zostały przeprowadzone prace polegające na
przebudowie, remoncie lub termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku – jeżeli prace te wykonano w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.
Do konkursu przystąpiło 5 Wspólnot Mieszkaniowych:
- Wspólnota Mieszkaniowa Ks. J. Poniatowskiego 27
- Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 5
- Wspólnota Mieszkaniowa Promenada 3
- Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 1
- Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 38
Nagrodę główną, czek w wysokości 10.000 zł został
wręczony Wspólnocie Mieszkaniowej Promenada 3. Dwa
różnorzędne wyróżnienia, czeki po 1.000 zł otrzymały:
Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 1 oraz Wspólnota
Mieszkaniowa Wojska Polskiego 38.

I miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa Promenada 3

II miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 1

II miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 38

Remont schodów przy ulicy Kilińskiego
Zleciłem remont starej nawierzchni schodów przy
ul. Kilińskiego. Stara nawierzchnia z płytek chodnikowych
została wymieniona na kostkę betonową z fakturą granitową wraz ze zjazdem dla rowerów i wózków. Zamontowana

została również balustrada stalowa wzdłuż zejścia nad
jezioro.
Koszt prac wyniósł 39.450,00 zł.

Tak było

Tak jest
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Prace porządkowe na terenie zielonym przy pizzerii „NEPTUN”
Zakres prac obejmował rozbiórkę starej i zniszczonej
nawierzchni alejek oraz demontaż betonowej, nieestetycznej sceny, przy której odbywały się „spotkania towarzyskie”. Po pracach rozbiórkowych, cały teren został
wyrównany i obsiany trawą. Powyższe zabiegi stanowią
pierwsze prace przygotowawcze pod urządzenie w tym
miejscu boiska do gry w badmintona (pierwsza połowa
2014 r.).

VI. TERENY WIEJSKIE
Remont (adaptacja) budynku przeznaczonego na świetlicę w Sikorkach
Łączny koszt inwestycji wyniósł 97.711 zł. Rozebrano
stare zadaszenie budynku i wykonano nowe z obróbkami
blacharskimi, wykonano nową ścianę frontową, osadzono

nową stolarkę okienną i drzwiową. Położono nową posadzkę wewnątrz budynku i ocieplono ściany.

Tak było

Tak jest

Remont świetlicy w Jarchlinie
Wartość wykonanych prac 26.900 zł. Zakres prac obejmował:
• wymianę starego pokrycia z dachówki i blachy w ilości 237 m2 na nowe pokrycie z blachodachówki oraz
blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi,
• montaż nowych rynien i rur spustowych,

•
•
•
•
•

naprawę uszkodzonych elementów więźby dachowej,
wykonanie podbitki drewnianej okapów,
uzupełnienie brakujących i odspojonych tynków
na elewacji,
przemurowanie komina,
montaż nowej instalacji odgromowej budynku.

Tak jest

Tak było
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Świetlica wiejska w Słajsinie
Świetlica mogła powstać dzięki wsparciu z budżetu gminy Nowogard, która dała środki na zakup materiałów do
remontu pomieszczeń. Prace wykonała grupa osadzonych
w nowogardzkim Zakładzie Karnym. Przewodniczący Za-

rządu Celowego Związku Gmin - R-XXI wręczył sołtysowi
sołectwa Słajsina dokument dysponowania sprzętem który
sfinansował Celowy Związek Gmin R-XXI, a były to: regały, stoliki, tablice, biurka, krzesła oraz telewizor.

Tak było

Tak jest

Budowa chodnika w Błotnie
Chodniki budowane są przy drodze wojewódzkiej
nr.106 w miejscowości Błotno. W wyniku przetargu ustalono cenę wykonania robót na kwotę 659.000 złotych

(gmina Nowogard przeznaczyła na to zadanie w sumie
390.000 zł, zaś 300.000 zł to wkład ZZDW w Koszalinie).

Tak jest

Tak było

Remont dachu świetlicy w Długołęce
W czerwcu 2013 r. zakończono wymianę starego porycia
z dachówki w ilości 330 m2 na nowe pokrycie z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. polegające na wymianie starego porycia z dachówki
w ilości 330 m2 na nowe pokrycie z blachodachówki wraz
z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Ponadto wykonano na części dachu wzmocnienie konstrukcji
drewnianej oraz wymieniono w całości 6 krokwi i odcinek

murłaty. Wykonano również nową izolację przeciwwiatrową
połaci, zamontowane zostały nowe łaty drewniane oraz wyłaz
kominiarski wraz z ławami. Do zakresu prac należało również
przemurowanie komina, naprawa spękanego narożnika muru
w budynku i wykonanie podbitek okapu. Wartość zadania
to 55.119 zł brutto. Wykonawcą robót była firma Zakład Ogólnobudowlany Roman Pabisiak z Nowogardu.

Tak było

Tak jest
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Remont chodnika w Długołęce
Remont chodnika w Długołęce (od szkoły do skrzyżowania z drogą na Wyszomierz) - koszt inwestycji 22.300 zł. Zakres prac obejmował: rozebranie istniejącego chodnika z płyt
betonowych wraz ze zjazdami z trylinki, wykonanie koryta

na całej szerokości oraz ułożenie nowej nawierzchni, z kostki
betonowej typu POLBRUK na odpowiedniej podbudowie.
Wykonawcą robót była firma KUGA z Nowogardu. Łączna
długość wyremontowanego chodnika to ponad 100 mb.

Tak było

Tak jest

Sołectwo Słajsino
Procedura jest długotrwała, może potrwać nawet do dwóch
lat. Znalazłem również inne rozwiązanie dla sołectwa, które będzie satysfakcjonować mieszkańców. W myśl tej propozycji mieszkańcy Słajsina płaciliby 10% stawki, a 90%
dopłacałby budżet Gminy. To zaproponowane rozwiązanie ująłem w propozycji uchwały, która trafiła pod obrady
na Sesji Rady Miejskiej i została przyjęta. Mieszkańcy mogą
skorzystać z dobrodziejstwa tej uchwały poprzez złożenie
wniosku oraz spełnienie 2 warunków:
1. odpady będą przez nich zbierane w sposób selektywny,
2. osoba uprawniona do dopłat będzie regularnie uiszczać „swoją” część opłaty.
Dopłata dotyczy selektywnego segregowania śmieci.

W piątek 17 maja 2013 roku w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie spotkałem się z przewodniczącym Rady
Sołeckiej Słajsina Damianem Żywicą oraz członkiem Rady
Sołeckiej Moniką Szwedo.
Spotkanie dotyczyło procentowego zwolnienia od opłat
mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w miejscowości Słajsino.
Wobec złożonej przez Sołtysa i Radę Sołecką propozycji dotyczącej zwolnienia mieszkańców od opłaty za wywóz śmieci z miejscowości Słajsino, poinformowałem, że
wystąpiłem do Celowego Związku Gmin R-XXI z wnioskiem o zwolnienie przedsiębiorców z pobierania opłat za
wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Słajsina
do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami.
W odpowiedzi otrzymałem informację, że będzie to wymagało zmian w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI.
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Otwarcie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wojcieszynie
Pozyskałem nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości
Rolnej niezbędny teren pod budowę boiska sportowego,
na potrzeby mieszkańców Wojcieszyna o wartości
151.000 zł. W sierpniu 2013 roku uczestniczyłem w otwarciu terenu sportowo - rekreacyjnego, na którym znajduje

się boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, badmintona,
miejsce na ognisko oraz wiata. Jest to efekt wspólnej pracy
oraz sprawnego zaangażowania mieszkańców Wojcieszyna, osób osadzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym
i wsparcia ze strony gminy Nowogard.

Tak było

Tak jest

Tak jest

Tak jest

Remont budynku świetlicy w Żabówku
Osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym
wykonały prace remontowe w budynku, przeznaczonym
na świetlicę wiejską w Żabówku. Po rozebraniu starego
dachu, wykonano nowy, dokonano montażu łat i ułożenia
blachodachówki. Wzmocniony został również komin oraz
zrobiono nową podbitkę. Dodatkowo zostało dobudowane
zadaszenie przed wejściem. Skuto stare tynki i wykonano

styropianowe ocieplenie całości budynku wraz z jego pomalowaniem. Założone zostały nowe rynny, wymieniono okna
i drzwi. Wewnątrz zaś budynku naprawiono tynki i pomalowano ściany. Koszty materiałowe zostały pokryte z funduszu
sołeckiego (4 tys. zł) i gminnego (ok. 10 tys. zł).

Tak było

Tak jest

16

Nowe chodniki w miejscowości Miętno
Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
położone zostały nowe chodniki w miejscowości Miętno
(od świetlicy do przystanku nr 1 o długości 77 m.
oraz drugi odcinek od przystanku nr 1 do przystanku
nr 2 o długości blisko 100 m). Zakres robót obejmował
rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych
i przygotowanie terenu pod chodniki. Nowy chodnik oraz

wjazdy do posesji zrobione zostały z kostki betonowej
typu POLBRUK.
Dodatkowo wykonałem przy udziale zatrudnionych
z Urzędu Pracy osób kolejny odcinek chodnika po drugiej
stronie ulicy o długości 75 m. Łącznie wykonano około
220 m2 nowej nawierzchni chodników i wjazdów na posesje.
Wartość 24.864 zł.

Tak jest

Tak jest

Oświetlenie drogowe w Strzelewie
19 grudnia 2013 r. uruchomiłem w obecności mieszkańców wioski, długo oczekiwane na tym krańcu Strzelewa, oświetlenie drogowe. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 16.971 zł.

VII. Oświata
Mimo spadającej liczby uczniów i wzrostu kosztów
utrzymania oświaty na terenie gminy Nowogard, żadna szkoła nie została zlikwidowana, ani żaden nauczyciel
nie otrzymał wypowiedzenia umowy o pracę. Z danych
ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie wynika, że
w minionym roku (2013) zlikwidowano w województwie
zachodniopomorskim 88 szkół, zaś pracę straciło 300 nauczycieli (w całej Polsce ta liczba wynosi 7,7 tys nauczycieli). W naszej gminie liczba nauczycieli, w przeliczeniu
na pełny etat, wygląda następująco:

2006 r. - 274,93
2007 r. - 264,65
2012 r. - 272,81
2013 r. - 276,27
W swoim programie wyborczym obiecywałem, że żadna ze szkół w gminie Nowogard nie zostanie zlikwidowana
i słowa dotrzymuję.
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Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny
Gmina Nowogard pozyskała fundusze unijne i realizuje
projekt oświatowy: „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”.
Pozyskaliśmy 2.637.140 zł, które zostały przeznaczone
na:
- 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.
- Podniesienie średniej ocen w latach 2013; 2014; 2015
z przedmiotów kluczowych poprzez udział w zajęciach
projektowych
- Zmotywowanie do nauki i wzrost frekwencji poprzez
uatrakcyjnienie zajęć z zastosowaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych
- Podniesienie poziomu dopasowania dróg zawodowych i edukacyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy
oraz własnych predyspozycji.
W projekcie uczestniczy 1569 uczniów szkół gminy Nowogard w tym: 740 ze szkół podstawowych i 829 z gimnazjów. Projekt realizowany jest w następujących szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie,

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie,
- 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 w Nowogardzie,
- Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie,
- Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.
Termin realizacji zadań związanych z projektem 01.09.2012r.-31.07.2015r.

VIII. Pozyskane środki finansowe i ich wykorzystanie
W roku 2012 gmina Nowogard pozyskała z funduszy zewnętrznych (nie tylko z UE) kwotę 4.952.892 zł,
zaś w roku 2013 ta kwota była wyższa o 468.694 zł i wyniosła w sumie 5.421.586 zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Orzechowie.
Do końca grudnia 2013 r. wykonano m.in.: pokrycie dachów
dachówką ceramiczną, osadzona została stolarka okienna
i drzwiowa zew. i wew., wykonano tynki wewnętrzne, położono izolację cieplną dachów.
Całkowity koszt projektu - 622 081 zł. Pozyskane dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (UE) – 392.337 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Rekultywacja jeziora Nowogardzkiego w Nowogardzie.
W ramach rekultywacji, w minionym roku, przeprowadzono
napowietrzanie wody, uruchomiono aerator oraz zarybiono
jezioro rybami drapieżnymi (½ tony narybku szczupaka).
Całkowity koszt projektu to 452.209 zł, w tym 183.825 zł
pozyskane z funduszy zewnętrznych.
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje 1569 uczniów
szkół gminy Nowogard w tym: 740 ze szkół podstawowych i 829
z gimnazjów. Celem głównym tego projektu jest m.in.: podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych szkół gminy Nowogard, wsparcie edukacyjne przez zastosowanie nowoczesnych
technik pracy z uczniem, podniesienie średniej ocen, motywowanie do nauki i wzrost frekwencji poprzez uatrakcyjnienie
zajęć z zastosowaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Dofinansowanie pozyskane z funduszy unijnych –
2.645.787 zł
- Projekt „Z bezradności do aktywności’’ adresowany jest
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 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.
Całkowity koszt projektu – 238.209 zł, w tym środki pozyskane z funduszy zewnętrznych – 209.085 zł.

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4 x 4 dla OSP Błotno – Gmina Nowogard.
Całkowity koszt projektu – 700.000 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w kwocie
100.000 zł.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Opracowanie dokumentacji technicznej w związku
z budową drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn – Miętno – Gmina Nowogard. Zadanie
to związane jest z utworzeniem na naszym terenie, w roku
2013, podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Całkowity koszt projektu – 50.000 zł,
w tym pozyskane dofinansowanie z funduszy zewnętrznych
– 42.500 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego i internetu dla 40 mieszkańców Gminy Nowogard – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dodatkowo zakup 35
zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Szkół Podstawowych w Długołęce, Orzechowie, Strzelewie,
Wierzbięcinie i Żabowie.
Całkowity koszt projektu – 547.200 zł, w tym pozyskane
środki zewnętrzne (UE) – 547.200 zł.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
- Budowa drogi gminnej przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie. Dzięki tej inwestycji można dziś bezpiecznie dotrzeć
do pobliskich domów, garaży, kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego, czy do szkoły.
Całkowita wartość inwestycji 347.521 zł (w tym 164.618 zł
pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych i 5.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Goleniowie)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Modernizacja systemu kanalizacyjnego i oczyszczania
ścieków w Nowogardzie. Zmodernizowany został fragment
od placu Szarych Szeregów do końca murów przy ul. Osiedlowej, a także odcinek między „Okrąglakiem a restauracją
„Przystań”.
Dodatkowo już na wymienionym odcinku kanałów deszczowych zainstalowano separatory koalescencyjne lamelowe
z auto-zamknięciem zintegrowanym z osadnikiem, które będą
zamontowane na całym wymienianym odcinku.
W kolejnym etapie przebudowie podlegać będą odcinki
wzdłuż ul. Zielonej, aż do ul. Kilińskiego.
Całkowity koszt projektu – 1.136.334 zł, w tym środki
pozyskane z funduszy zewnętrznych – 965.884 zł.

Program „Maluch 2013 – edycja 1” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Klub Malucha ,,Błękitna Chmurka - dofinansowanie
do wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych
w latach 2011- 2012. Dotacja celowa - 15 400 zł
- Niepubliczny żłobek ,, Maluszkowo - dofinansowanie
do wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych
w latach 2011-2012. Dotacja celowa – 22 500 zł

Rządowy Program ,, Radosna Szkoła’’
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
w Nowogardzie.
Całkowity koszt projektu – 230.900 zł, w tym pozyskane
dofinansowanie – 115.450 zł.

Program Rozwoju Bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek

IX. Perspektywy inwestycyjne – planowane złożenie
wniosków i pozyskanie dofinansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1) Budowa placów zabaw w miejscowości Łęgno, Karsk
i Sąpolnica - projekt w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Dofinansowanie – 80% kosztów inwestycji
2 ) Projekt obejmuje przebudowę świetlicy wiejskiej
w miejscowości Świerczewo - projekt w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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Dofinansowanie - 80 % kosztów inwestycji
3) Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko.
Całkowity koszt projektu – 190.300 zł, w tym środki
pozyskane – 115.500 zł.
4) Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Kulice.
Całkowity koszt projektu – 65.000 zł, w tym środki
pozyskane – 39.000 zł.

X. PRACE OSADZONYCH
Dzięki porozumieniu, które podpisałem z dyrektorem Zakładu Karnego w Nowogardzie
płk. Jerzym Dudzikiem, w ciągu całego roku, trwały prace porządkowe wykonywane bezpłatnie przez
osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym.
Osadzeni w nowogardzkim ZK wykonali m.in.:
a) na terenie miasta:
systematyczne zamiatanie chodników, jezdni i wysepek oraz grabienie terenów zielonych przy byłej drodze
Nr 6 (Orlen-Bema), na ul. Dąbrowszczaków, Górnej i na
tyłach ratusza; ul.700-lecia, Warszawskiej, Kościuszki,
Bohaterów Warszawy, Ks. J. Poniatowskiego,
•   usuwanie dzikich wysypisk oraz wypalanie wyciętych
krzaków - ul. Zamkowa, skarpa przy ul. 5 Marca, teren
byłej mleczarni, ul. Osiedlowa, ul Ogrodowa, ul. Reja
•  oczyszczanie ścieżki wokół jeziora,
• oczyszczenie grobli oraz boiska przy ulicy Kowalskiej,  
na osiedlu Bema
•   systematyczne odśnieżanie wszystkich przejść dla pieszych, zatok oraz dojść do przystanków autobusowych,
parkingów samochodowych
•  remont mieszkania komunalnego przy ul. Warszawskiej,
ul. Reja, pomieszczeń biurowych w UMiG Nowogard,
pomieszczeń Stowarzyszenia „Lila-Róż” w Nowogardzie,
elewacji budynku gminnego przy ulicy Piłsudskiego
•   malowanie ogrodzenia przy ul Rzeszowskiego, przy
ul. 3 Maja
•  oczyszczenie terenu wokół jeziorka na Radosławiu,
•  plantowanie terenu nad jeziorem i obsiewanie trawą,
•  pomoc przy układaniu krawężników i polbruku na terenie klubu żeglarskiego,
•  oczyszczenie fontanny i jej okolic,
•  wykoszeniu trawy i zarośli, oczyszczeniu i udrożnieniu
kanału przy Promenady,
•   koszenie poboczy wzdłuż ulicy Jana Pawła II, Promenada, Szkolna, Wojska Polskiego, Kard. Wyszyńskiego,
Mickiewicza

•   pomoc pastorowi przy organizacji misji namiotowej –
rozkładanie i składanie namiotu,
•  ul. Czarnieckiego, Luboszan i ul. Lipowa -  oczyszczenie
chodników z przerastających je traw,
•  pielęgnacja drzew przy ulicach: Kościuszki, Zamkowej,
5-go Marca, Zielonej,
•  uzupełnianie ubytków terenów zielonych nad jeziorem
(Plac Szarych Szeregów),
•  kilkukrotne usuwanie glonów z jeziora,
• urządzanie parku oraz pielęgnacja zieleni na osiedlu
Bema;
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b) w budynkach szkół i świetlic:
• prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Długołęce,
w Nowogardzie;
•  remont korytarza oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 3, SP1
•  przebudowa ogrodzenia i naprawa schodów w SP Żabowo,
•  remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 1,
•  remont klas w SP Strzelewo,
•  remont sanitariatów w SP Strzelewo,
•  remont dachu oraz elewacji świetlicy wiejskiej w Żabówku;

c) na terenach wiejskich:
• zbieranie zleżałego śniegu z poboczy starej drogi nr 6,
•  przebudowa infrastruktury na plaży w Olchowie,
•  budowa wiaty w Wojcieszynie,
•  Wierzbięcin – prace przy organizacji Gminnych Dożynek,
•   wycięcie krzaków oraz koszenie pętli autobusowej
w Maszkowie,
•  poszerzenie drogi gminnej,
•  wycinka krzaków zarastających drogę w Nowych Wyszomierkach,
•  odbudowa murka przy drodze w Karsku i wiele innych
zadań oraz prac wykonywanych wg zgłoszenia sołtysów.

XI. INNE
Gmina Nowogard wyróżniona w konkursie Samorząd Równych Szans 2013
Gmina Nowogard otrzymała wyróżnienie za realizację m.in.
projektu „Punkt terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych
i ich rodzin” w Nowogardzie. Zrealizowany on został na podstawie umowy nr WRLiF 23/2013 pomiędzy gminą Nowogard
a Stowarzyszeniem dla dzieci niepełnosprawnych „Serduszko”
z siedzibą w Nowogardzie.
W wyniku projektu zrealizowano szereg zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych z stowarzyszenia „Serduszko”. Zostały przeprowadzone grupowe formy usprawniania
i stymulowania dzieci niepełnosprawnych z udziałem ich rodzin. Gmina sfinansowała te działania kwotą 6000 zł w ramach
otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych.
Ponadto gminę Nowogard wyróżniono również za powołanie
z dniem 1 października 2012 roku specjalnej jednostki organizacyjnej w osobie Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, który w aktywny sposób wspiera osoby niepełnosprawne z naszej
gminy w zakresie: pobierania wszelkich wniosków i ich wypełniania, uzyskiwania informacji na temat dotacji z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sprzęt czy
turnusy rehabilitacyjne, udziela informacji na temat uprawnień
osób niepełnosprawnych, porad na temat realizowanych przez
PFRON programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomaga przy kompletowaniu dokumentacji w sprawach dotyczących uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Gmina Nowogard laureatem konkursu „Przyjazna wieś”
Do konkursu zgłoszono projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Trzechel”. W ramach zrealizowanego projektu została wykonana gruntowna przebudowa
świetlicy. W budynku urządzono salę główną o pow. 80 m2, zaplecze kuchenne, pracownie garncarską z piecem do ceramiki oraz sanitariaty i oddzielną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano również teren wokół budynku. Gmina Nowogard
pozyskała dofinansowanie w wysokości 145.000 zł na w/w projekt w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Mieszkańcy Trzechla i okolicznych
wsi uzyskali estetyczny i funkcjonalny obiekt do aktywnego spędzania wolnego czasu.
W nowej świetlicy wiejskiej sołectwo Trzechel wraz ze Stowarzyszeniem ,, Przystanek
Trzechel ‚’ zorganizowało już wiele spotkań, warsztatów i imprez kulturalnych. Gmina
Nowogard zajęła III miejsce w kategorii infrastruktura techniczna na etapie regionalnym ( woj. zachodniopomorskie) i otrzymała nagrodę pieniężną w kwocie 2 000 zł.
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Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2013
Na wyróżnienie we współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi zasługuje współdziałanie Gminy z Nowogardzkim Forum Organizacji Pozarządowym. Nowogardzkie Forum jest jednym z nielicznych centrów NGO działających na terenie naszego województwa. W roku 2012 na
uwagę zasłużyły następujące wydarzenia: - Nowogardzkie Forum Organizacji
Pozarządowych wraz z urzędem Miejskim w Nowogardzie zorganizowały
szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gminy
Nowogard.
W dniu 17.10.2012 r. odbyło się szkolenie na temat „Projekt- najważniejsze zasady tworzenia”. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do
myślenia projektowego, poprzez przedstawienie metodologii tworzenia projektów w oparciu o wzór oferty JST.
W dniu 20.11.2012 r. odbyło się szkolenie dotyczące „Sprawozdania z realizacji zadania publicznego”. Na szkoleniu zostały przedstawione zasady obowiązujące w trakcie rozliczania środków otrzymanych z JST na realizacje zadań
publicznych.
W dniu 27.06.2012 r. w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” odbyły się warsztaty przy stanowiskach
komputerowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu „Prowadzenia księgowości w organizacji
pozarządowej”. W trakcie warsztatów przedstawiono aspekty prawne oraz zakres i formy rachunkowości organizacji
pozarządowych.

Gmina wspiera powstawanie nowych żłobków
We wrześniu 2013 roku został otwarty „Malinowy Żłobek”, którego właścicielką jest Agata Malinowska. „Malinowy Żłobek” jest trzecią instytucją tego typu w Nowogardzie. W 2012 roku powstały: żłobek „Maluszkowo”
(docelowo 15 dzieci) i Klub Malucha „Błękitna Chmurka”
(maksymalnie 15 dzieci).
W tym miejscu wspomnę, że to z mojej inicjatywy,
Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XV/119/12, w sprawie
wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Nowogard.
Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:
§ 1. Żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie
gminy Nowogard otrzymują dotację celową na każde
dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Nowogard.

§ 2. Dotacja celowa wynosi:
9) 250 zł miesięcznie - na każde dziecko objęte opieką
w żłobku;
10) 200 zł miesięcznie - na każde dziecko objęte opieką
w klubie dziecięcym.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy wniosku o przyznanie dotacji, nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 4. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 przez żłobek lub
klub dziecięcy. 2. Dotację celową udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot prowadzący żłobek lub
klub dziecięcy opieki nad dzieckiem: 1) w formie żłobka
- w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie; 2) w formie klubu dziecięcego - w minimalnym wymiarze 5 godzin
dziennie.
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Nowa KIA w służbie policji
Komendant komisariatu policji w Nowogardzie odebrał z moich rąk kluczyki do nowego policyjnego pojazdu marki KIA. Miasto w połowie pokryło koszty zakupu

pojazdu - druga połowa pochodzi z funduszu modernizacji policji. Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo
na naszych drogach.

Nowa rada osiedla nr 3 w Nowogardzie
Mieszkańcy osiedla nr 3 w Nowogardzie wybrali radę
osiedla, której przewodniczącą została Renata Piwowarczyk. Spotkanie odbyło się na wniosek grupy mieszkańców z Renatą Piwowarczyk na czele, którzy zwrócili się do
mnie z wnioskiem o ustalenie terminu wyborów samorzą-

du mieszkańców osiedla nr 3 w Nowogardzie. 24 stycznia
2013 roku odbyły się wybory 21 osobowej Rady Osiedla
nr 3. Udana współpraca Rady osiedla z mieszkańcami oraz
z Urzędem Miejskim w Nowogardzie z pewnością przyniesie w przyszłości wymierne efekty.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
Zdaję sobie sprawę, że w tak krótkim sprawozdaniu nie jestem w stanie przedstawić
Państwu wszystkich spraw, którymi zajmował się w minionym roku samorząd gminy.
To tylko niektóre z wielu inwestycji zaplanowanych i zrealizowanych w roku 2013.
Wszystkie wykonane zadania były pokazywane na bieżąco na stronie internetowej
naszej gminy: www.nowogard.pl oraz przedstawiane w „Wiadomościach Samorządowych”.
Niewątpliwie najważniejszymi inwestycjami i najbardziej oczekiwanymi przez
Mieszkańców gminy Nowogard w minionym roku były:
• zakończenie największej i najdroższej inwestycji w historii Nowogardu, jakim
była rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego, dzięki któremu będziecie Państwo mieli na miejscu jak najszybszy dostęp do służby zdrowia;
• utworzenie na naszym terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Jest to co prawda inwestycja długoterminowa,
ale dająca gminie największe szanse na rozwój i na utworzenie nowych miejsc
pracy, na które tak bardzo wszyscy liczymy.
Wiem, że obecnie i w przyszłości jest jeszcze wiele do zrobienia. Pragnę zapewnić,
że wszystkie zgłaszane przez Państwa problemy są dla mnie ważne i będę czynił
wszystko, aby je skutecznie rozwiązywać.
Dzięki wysiłkom i solidnej pracy samorządu, zakres zadań w poszczególnych obszarach będzie sukcesywnie realizowany na miarę możliwości budżetu gminy Nowogard.
Z poważaniem,
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

