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Roczne sprawozdanie  
z działalności gminy

z poważaniem 

Robert Czapla 

BURMISTRZ NOWOGARDU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
Składam przed Państwem sprawozdanie roczne z mojej pracy i całego samorządu 

w roku 2015. Był to pierwszy rok obecnej kadencji, od wyborów samorządowych, 
w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz 
mojej osoby.

Funkcję burmistrza pełnię 6 rok. Przez cały ten okres swoją pracę traktowałem 
jako służbę dla dobra gminy Nowogard oraz jej wszystkich mieszkańców. Mam 
nadzieję, że efekty,które możecie obserwować na co dzień, są dowodem na to, że 
swoich zobowiązań wyborczych dotrzymuję i to co zapowiedziałem zostało w znacz-
nej części zrealizowane.

Mam świadomość, że najważniejsza z moich deklaracji wyborczych nie 
została dotychczas zrealizowana i jestem Państwu winien wyjaśnienie w tej sprawie. Mowa tu 
oczywiście o przebudowie placu Wolności.  Tak więc przygotowany jest projekt budowlany  wraz  
z potrzebnymi  zezwoleniami, przedstawione zostały Państwu wizualizacje tego, jak ma wyglądać plac 
Wolności, a ponadto Gminę stać na realizację tego zadania. Niestety, radni Rady Miejskiej obecnej kadencji, 
jak dotychczas, nie są przychylni wspomnianej inwestycji w centrum naszego miasta i dopóki nie zmienią 
swego stanowiska, nie będę w stanie wykonać tego zadania.

Samorząd Gminy Nowogard prowadził w roku 2015 działania, mające znaczący wpływ na rozwój 
Gminy i poprawę życia mieszkańców. Duży nacisk położony został na uzbrojenie strefy ekonomicznej oraz 
na prace adaptacyjne w starej części szpitala, gdzie ma znajdować się oddział dziecięcy. Sukcesywnie 
polepszany był stan dróg, chodników i oświetlenia. Poprawie uległa estetyka placówek oświatowych  
i kulturalnych, powstały nowe boiska, place zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców.

W formie skróconej przedstawiam Państwu najważniejsze dokonania zrealizowane w ostatnim roku. 
Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Duma NowogarDu - Nasz gmiNNy szpital

Od ponad dwóch lat mamy w Nowogardzie naj-
nowocześniejszy szpital w regionie. W roku 2015 
kontynuowane były prace związane z dostosowaniem 
naszego nowogardzkiego szpitala do unijnych standar-
dów. Wyremontowane zostało ostatnie piętro w starej 
części szpitala (kiedyś mieścił się tutaj oddział gine-
kologii i noworodkowy), na które ma być przeniesiony 
oddział dziecięcy, znajdujący się obecnie w budynku 
u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Traugutta. 

Nowe przestronne sale, a przede wszystkim więcej 
łóżek - tak będzie wyglądać nowy oddział, w którym 
będą leczone dzieci. Inwestycja jest imponująca. 
Obejmuje kompleksową przebudowę, w wyniku której 
zmianie uległ cały układ pomieszczeń. Są one nie tylko 
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W 2010 roku, startując w wyborach na stanowisko 
burmistrza Nowogardu obiecałem, że doprowadzę do 
utworzenia w Nowogardzie specjalnej strefy ekono-
micznej, co się stało w roku 2013. 

To był jednak dopiero początek. Kolejnym krokiem 
jest uzbrojenie strefy w niezbędne media i infrastruk-
turę drogową. 

W roku 2015 sporządzona została dokumentacja 
techniczna wraz z pozwoleniem na budowę drogi dojaz-
dowej do terenu strefy ekonomicznej. 28 października 
2015 r., złożyłem wniosek do Wojewody Zachodnio-
pomorskiego o dofinansowanie projektu: „Budowa 
drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego  

w obrębie Wojcieszyn-Miętno, Gmina Nowogard”, 
który otrzymał łączną liczbę 21,8 pkt., plasując się 
tym samym na pierwszym miejscu Listy Rankingowej. 

Droga ma być wykonana w roku 2016 za kwo-
tę około 3,5 mln zł, z czego otrzymamy zwrot 
od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w wysokości 50% poniesionych kosztów.  
W chwili obecnej projektowana jest sieć kanalizacji 
sanitarnej oraz druga nitka wodociągowa. 

NowogarDzKa spECJalNa strEFa EKoNomiCzNa

nowoczesne, ale również dostosowane do obowiązu-
jących przepisów unijnych. 

Remont ten udało się przeprowadzić dzięki 
wsparciu lokalnych przedsiębiorców: Mariuszowi 
Koniecznemu i Robertowi Mieleńczukowi – hodow-
com zwierząt futerkowych i właścicielom firmy Bono 
Fur Farm, którzy przekazali na rzecz szpitala sumę  
200 tysięcy złotych. Środki w kwocie 60 tysię-
cy złotych pochodziły z budżetu gminy Nowogard.  

Dzięki dobrej współpracy z dyrektorem nowogardz-
kiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem wiele 
prac remontowych zostało wykonanych przez osoby 
osadzone w ZK. 

Przeniesienie oddziału dziecięcego do wyremon-
towanych pomieszczeń planowane jest w lutym  
2016 roku. 
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Ścieżka dookoła Jeziora Nowogardzkiego
15 grudnia 2015 rozpoczął się kolejny etap związa-

ny z powstawaniem ścieżki dookoła naszego jeziora.  
W tym dniu podpisałem ogłoszenie w sprawie skła-
dania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej na rozbudowę ścieżki 
wzdłuż Jeziora Nowogardzkiego. 

Pomysł realizacji ścieżki pieszo-rowerowej dookoła 
jeziora, powziąłem po wielu spotkaniach z mieszkań-
cami naszego miasta. Prace nad tworzeniem ścieżki 
rozpoczęły się w 2012 roku. 

Pierwszym etapem było ustalenie lokalizacji ścieżki 
dookoła jeziora. Czekając na uzyskanie potrzebnych 
zgód odnośnie planowanej ścieżki na terenie DPS, 
który należy do Starostwa, przystąpiliśmy do przygo-
towania ścieżki na pozostałym terenie. 

Kolejny etap prac związany był z porządkowaniem 
terenu na odcinku od końca plaży, wzdłuż ul. Prome-
nady aż do Sarniego Lasu. Usunięto i wykarczowano 
stare krzewy, przeprowadzony został remont ul. Pro-
menady na odcinku od zjazdu z ul. Wojska Polskiego 

do działek budowlanych, znajdujących się nad jezio-
rem przy Sarnim Lesie. Droga ta została wyrównana 
i utwardzona.

Wyremontowane zostały alejki na odcinku od re-
stauracji Przystań do ul. Kilińskiego. Ostatecznie, w 
dniu 12 marca 2015 roku, decyzją Zarządu Powiatu, 
z całości działki DPS-u wydzielona została część, sta-
nowiąca dziś teren ścieżki wokół jeziora. Mieszkańcy 
zdesperowani postawą radnych zaczęli zbierać podpi-
sy pod uchwałą obywatelską. W sumie podpisało ją 
ponad 1700 mieszkańców. 30 września 2015 odbyła 
się sesja, podczas której radni odrzucili projekt oby-
watelski, dotyczący budowy ścieżki. Sprawa ścieżki 
jednak powróciła 25 listopada. Podczas XVIII sesji 
Rady Miejskiej, radni ostatecznie przyjęli uchwałę 
obywatelską, zabezpieczając w budżecie gminy, kwotę 
potrzebną do stworzenia projektu ścieżki dookoła Je-
ziora Nowogardzkiego, dzięki czemu mogłem podpisać 
ww. ogłoszenie. 

JEzioro NowogarDzKiE
 Jezioro oraz tereny przy jeziorze, to piękny 

krajobraz oraz nieocenione walory przyrodnicze, które 
stanowią dobro wszystkich naszych mieszkańców. 
Dlatego też jednym z moich najważniejszych celów 
jest dbanie o te tereny i doprowadzenie do tego, aby-

śmy mogli w pełni je wykorzystywać do codziennego 
wypoczynku i rekreacji. Jest to proces długotrwały  
i bardzo kosztowny ale konsekwentnie będę dążył do 
osiągnięcia założonego celu. 
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Remont alejek spacerowych i ścieżka dookoła jeziora
W 2015 roku remontowane były alejki w pobliżu 

jeziora m.in.:
- na odcinku od fontanny w stronę restauracji 

„Neptun” o łącznej powierzchni 1250 m2.
- na terenie zieleni przy ul. Waryńskiego (przy siłow-

ni na świeżym powietrzu) o łącznej powierzchni 229 m. 

Wyrównano i wzmocniono konstrukcję istnieją-
cych alejek, ustawiono nowe obrzeża betonowe przy 
krawędziach alejek oraz położono nową nawierzchnię 
asfaltową. W roku 2016 planowane są dalsze prace 
przy alejce wzdłuż jeziora w kierunku restauracji 
„Neptun”. 

Alejka na terenie zielonym przy ul. Waryńskiego Alejka na odcinku od fontanny do „Neptuna”

Oczyszczanie jeziora
W roku 2015 kontynuowany był  proces 

oczyszczania nowogardzkiego jeziora. Proces rekul-
tywacji jeziora zapoczątkowany został w roku 2012. 
W ramach tego projektu wykonano szereg za-
biegów mających na celu poprawę jakości wody  
i środowiska wodnego w naszym jeziorze. Przeprowadzono 
5 zabiegów inaktywacji fosforu na powierzchni całego je-
ziora, uruchomiono stacjonarny aerator pulweryzacyjny  
z napędem wietrznym w celu systematycznego roz-
szerzania strefy wysokiego natlenienia, tzw. „strefy 
życia”, wykonano również biomanipulację tj. zarybianie 
jeziora narybkiem szczupaka w celu uporządkowania 
łańcucha pokarmowego w ekosystemie jeziora. Dotych-
czas koszt kompleksowej rekultywacji jeziora wyniósł  
400.000 zł, z czego kwotę w wysokości 170.700 zł 
pozyskałem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Wszelkie działania podejmowane przeze Gminę na 
rzecz poprawy jakości wody w jeziorze mają działanie 
długofalowe. Prowadzone zabiegi przynoszą powoli za-
mierzone efekty, jednakże wieloletnie zaniedbanie jeziora 
wymaga także długotrwałego procesu jego oczyszczania. 
Dla dalszej poprawy czystości wody w naszym jeziorze, 

zasadnym było zainstalowanie wspomagającego źródła 
natleniania wody. Dlatego też w roku 2015 na jeziorze 
Nowogardzkim zostało uruchomione dodatkowe urządze-
nie napowietrzające wodę. Instalacja ta ma za zadanie w 
sposób ciągły rozpylać strumień wody i nazywana jest 
potocznie przez Mieszkańców „pływającą fontanną”. Być 
może w najbliższym czasie zajdzie konieczność urucho-
mienia kolejnych podobnych urządzeń. 

Kanalizacja deszczowa
Obok zabiegów rekultywacyjnych jeziora, rów-

nolegle w kolejnych etapach modernizowana jest 
kanalizacja deszczowa w naszym mieście. Prace po-
legają na montażu separatorów oczyszczających wody 
opadowe spływające z ulic, placów i alei oraz prze-
budowie kanałów deszczowych, odprowadzających 
wody opadowe do jeziora. Koszt tej inwestycji w latach 
2011-2015 wyniósł 1.428.753 zł z czego 510.528 zł 
pozyskaliśmy z funduszy unijnych.

20 listopada, dokonałem odbioru budowy kana-
lizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego wraz 
z separatorem, który został zamontowany przy linii 
brzegowej jeziora oraz odcinka kanalizacji sanitarnej 
umożliwiającego rozdział sieci ogólnospławnej na 
sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.  

Długość sieci kanalizacji deszczowej to 208,5 mb. 
Dzięki tej inwestycji do jeziora będzie odprowadza-
na oczyszczona woda opadowa oraz zmniejszy się 
wpływ wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawcą robót była firma „ELJOT”, która została wy-
łoniona w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę  
239.333 zł.

Jest to kolejny etap przebudowy kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej w paśmie przyjeziornym, polegający 
na rozdzieleniu obu sieci od siebie. W następnych 
latach podobne prace prowadzone będą przy ul. Wa-
ryńskiego, Kilińskiego oraz Dąbroszczaków. To pomoże 
w zupełności odciążyć kanalizację znajdującą się  
w pobliżu nowogardziego jeziora, a przez to znacząco 
ograniczy wybijanie ścieków podczas opadów deszczu.
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Nowy pomost drewniany  
nad jeziorem 

Na przełomie sierpnia i września zleciłem prze-
prowadzenie prac remontowych najstarszej części 
pomostu drewnianego nad jeziorem, na odcinku  
42 mb od restauracji „Neptun” w kierunku fontanny. 
Prace obejmowały: rozebranie zniszczonych, drewnia-
nych elementów pomostu oraz konstrukcji stalowej, 
wykonanie murku oporowego z betonu konstrukcyj-

nego wzmocnionego zbrojeniem, wykonanie nowej 
konstrukcji pomostu z rur stalowych, montaż belki 
wzdłużnej pomostu oraz wykonanie poszycia pomo-
stu z desek kompozytowych - odpornych na zmienne 
warunki atmosferyczne.

Prace remontowe wykonała firma Hydro-Inż.  
za cenę 74.000 zł.

Stan przed remontem Tak to wygląda po remoncie

Nowe ławki nad jeziorem 
Na odcinku od strony jeziora, od restauracji „Przy-

stań” do placu zabaw przy ul. Zielonej, odnowiony 
został murek oraz zamontowano na nim nowe siedzi-
ska drewniane. 

Oczyszczono powierzchnię murku z zabrudzeń  
i roślinności oraz podwyższono murek z kostki grani-
towej do wysokości ok. 45 cm. Wykonane też zostały 

nowe siedziska z drewna świerkowego, oddzielone  
od siebie naprzemiennie płytami z posypką z kamienia.

Dodatkowo umocniono i uzupełniono pobocza zie-
mią oraz dosiano trawę na przyległym trawniku. Prace 
wykonała firma HU-GO, Usługi Transportowe za kwotę 
27.950 zł. Prace zakończono 5 czerwca.

Murek po remoncieMurek przed remontem
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poprawa BEzpiECzEŃstwa - oŚwiEtlENiE
Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Zmodernizowaliśmy oświetlenie poprawiając bez-
pieczeństwo pieszych na terenie miasta Nowogard.  
W okresie wiosennym zostały zamontowane nowocze-
sne oprawy oświetleniowe nad przejściami dla pieszych 
na ulicach: Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza 
Kościuszki oraz Wojska Polskiego. Wykonawcą tej 
modernizacji była ENEA Oświetlenie w ramach umowy 
o konserwację oświetlenia. W lipcu dokonano mo-
dernizacji oświetlenia kolejnych przejść dla pieszych  
w następujących lokalizacjach:

- ul. Armii Krajowej - skrzyżowanie z Lipową,
- ul. Armii Krajowej - przejście w kierunku przy-

chodni,

- ul. Warszawska - skrzyżowanie z Kościelną,
- ul. Warszawska - skrzyżowanie z Sądową,
- ul. 700 Lecia - przejście w kierunku ratusza,
- ul. Boh. Warszawy - po obu stronach skrzyżowania 

z ul. Poniatowskiego,
- ul. Boh. Warszawy - skrzyżowanie z ul. Żeromskiego,
- ul. 3 Maja - skrzyżowanie z Bankową,
- ul. 3 Maja - skrzyżowanie z Zieloną,
- ul. 3 Maja - skrzyżowanie z Bat. Chłopskich,
- ul. 3 Maja - skrzyżowanie z ul. Fabryczną,
- ul. 3 Maja - po obu stronach skrzyżowanie  

z ul. Waryńskiego,
Prace wykonała firma „Jastar”za kwotę 23.124 zł.

Nowe oświetlenie wzdłuż łącznika  
pomiędzy ul. 700 Lecia i 5 Marca

25 maja, dokonałem odbioru oświetlenia wzdłuż 
łącznika między ul. 700-lecia a 5 Marca w Nowogar-
dzie. Prace obejmowały budowę linii energetycznej 
oraz ustawienie 3 słupów oświetlenia parkowego.  

Wykonawcą była firma ARKA. Całkowity koszy inwe-
stycji wyniósł 10.000 zł.

Dzięki tej inwestycji uliczka nabrała swoistego 
charakteru, ale wzrosło tu również bezpieczeństwo. 
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Łącznik między ulicami Kowalską a Zamkową
18 maja, dokonałem odbioru przebudowanej we-

wnętrznej drogi osiedlowej, łączącej ul. Kowalską  
z ul. Zamkową, a zlokalizowaną za blokami przy  
ul. Warszawskiej 13, 14 i Armii Krajowej 51.

Łącznik od ulicy Armii Krajowej 51 do ulicy War-
szawskiej wykonano z kostki typu polbruk - chodniki 
i drogę - oraz wybudowano kanalizację.

Od ul Warszawskiej do ul Kowalskiej zostało wy-
konane:

• korytowanie ( wybranie ziemi i wykonanie podbu-
dowy pod nawierzchnie drogi i parkingów)

• ustawienie krawężników,
• na tym zakresie wykonane są chodniki i droga 

z kostki,
• 90 miejsc parkingowych (w tym 4 dla kierowców 

niepełnosprawnych);
• dokonano korekty zieleni i oświetlenia.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetar-

gu nieograniczonego, była firma KRISTONE. Remont 
kosztował około 420.000 zł.

Tak było przed remontem

Tak jest po remoncie

Tak jest po remoncieTak było przed remontem

iNwEstyCJE zE spółDziElNiami miEszKaNiowymi

Remont ul. Zacisznej
4 maja, wykonaliśmy remont drogi dojazdowej 

oraz miejsc postojowych położonych przy garażach 
na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Zacisznej 3  
w Nowogardzie.

W ramach wspólnej inwestycji ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Gardno”została wykonana rozbiórka 
starych, zniszczonych płyt betonowych, które były w 
bardzo złym stanie technicznym, a w ich miejsce uło-
żono nową nawierzchnię jezdni z polbruku. Ponadto 
ułożona została nowa nawierzchnia na chodnikach 
przy dojściach do budynków wielorodzinnych i dodat-
kowo zagospodarowano tereny zielone. W ten sposób 
powstało 8 miejsc postojowych, nowe chodniki, doj-
ścia do klatek oraz droga dojazdowa do budynków 
mieszkalnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  
121.625 zł. Prace zrealizowała firma GRZEŚ-BUD.
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Modernizacja dróg i chodników na osiedlu Radosław
W maju, podpisałem umowę o wspólnym finan-

sowaniu modernizacji dróg i chodników na osiedlu 
Radosław ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Cisy”. Wy-
konawcą prac została firma WALBUD za kwotę  
238.103 zł. Zakres planowanych robót obejmował 
wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz  
z zapewnieniem ich odwodnienia. Spółdzielnia zobo-
wiązała się pokryć koszty remontu nawierzchni jezdni  
i chodników w części będącej w jej posiadaniu w kwocie 
11.500 zł.

W wyniku niedotrzymanych warunków podpisanej 
umowy, zmuszony byłem do rozwiązania jej z dotych-
czasowym wykonawcą. Z dniem 7 grudnia, powierzyłem 
naprawienie robót wadliwie wykonanych przez firmę 
WALBUD innemu wykonawcy, którym została firma 
AZBUD.  Ostatecznie prace przy remoncie drogi na 
osiedlu Radosław zakończyły się 23 grudnia 2015 r. Tak było przed remontem

Tak jest po remoncieTak było przed remontem

rEmoNty Dróg, plaCów i CHoDNiKów

Ulica Szkolna
Zleciłem remont ulicy Szkolnej, stanowiącej łącz-

nik między ulicą Wojska Polskiego a placem Szarych 
Szeregów. W miejsce dotychczasowego zniszczo-
nego chodnika (73 m2) wykonano nowy o łącznej  

powierzchni 236 m2 z kolorowej kostki brukowej. Zaś 
na jezdni (424 m2) ułożono nową nawierzchnię asfal-
tową i wzmocniono pobocza. Koszt naprawy tej drogi 
wyniósł Gminę 82.312 zł.

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie
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Zagospodarowanie terenu  
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie

Podczas inauguracji roku szkolnego w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie dokonałem oficjalnego 
otwarcia zagospodarowanego terenu przy szkole. 
Wyremontowane zostały schody, trybuny wraz z no-
wymi siedziskami. Starą nawierzchnię zastąpiła nowa  
z kostki betonowej, a także powstały tzw. pola do 
gier dla dzieci. Ponadto została urządzona zieleń oraz 
wprowadzono elementy małej architektury: ławki, 
stoły do gry w szachy, karmniki dla ptaków i kosze 
na odpadki. W ten sposób powstało kolejne w naszym 
mieście miejsce do wypoczynku i rekreacji dla dzieci 
i ich rodziców.

Wykonawcą prac jest firma „GIARDINO”. Całkowity 
koszt wspomnianej inwestycji to 143.775 zł.

Głównym założeniem tego projektu było stworzenie 
w tym miejscu przyjaznego i bezpiecznego miejsca za-
baw dzieci uczęszczających do szkoły oraz przestrzeni, 
w której ich opiekunowie z przyjemnością będą mogli 
sprawować nad nimi opiekę.
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Kolejny odcinek drogi do garaży na ul. Zamkowej

Zakończył się remont kolejnego odcinka drogi, 
prowadzącego do garaży przy ul. Zamkowej.

Wyremontowany odcinek ma długość 92 m, wyko-
nany jest z kostki betonowej typu POLBRUK (koloru 
szarego). Inwestycja obejmowała również wybudo-
wanie kanalizacji odwadniającej tereny oraz budowę 

studzienek ściekowych. Wyeliminuje to uciążliwe 
podtapianie garaży w czasie ulewnych deszczy oraz 
pozwoli kontynuować kolejne etapy utwardzania dróg 
dojazdowych. Wykonawcą robót za kwotę 180.151 zł 
był Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg 
„AZBUD”.

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie

Tak jest po remoncieTak było przed remontem

Remont parkingu i chodnika przy ul. Boh Warszawy
7 września, uczestniczyłem w odbiorze wyremon-

towanego chodnika i parkingu przed wielorodzinnym 
budynkiem mieszkalnym, przy ul. Bohaterów Warszawy 
68 w Nowogardzie.

W ramach współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Gardno”, wybudowano chodnik i zmodernizowano par-
king, zwiększając ilość miejsc postojowych. 

Całość została utwardzona z kostki betonowej. Łącz-
ny koszt remontu to 89.980 zł. Gmina pokryła koszty 
remontu parkingów na powierzchni działek, należących 
do gminy Nowogard w wysokości 25.041 zł. 

Prace wykonała firma Grześ-Bud.
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Nowy chodnik przy ul. 3 Maja
Zleciłem remont chodnika, stanowiącego dojście do 

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 5 
w Nowogardzie. Zakres prac obejmował: rozebranie 
istniejącego chodnika z płyt betonowych, wykonanie 

koryta na całej szerokości oraz ułożenie nowej na-
wierzchni z kostki betonowej polbruk. Wykonawcą 
robót była firma “AZBUD”.

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie

Remont drogi do Domu Pomocy Społecznej  
na osiedlu Smużyny

We wrześniu 2015 r.,  wyremontowaliśmy drogę 
prowadzącą do Domu Pomocy Społecznej Smuży-
ny (DPS), od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego  
w Nowogardzie do zakrętu (była droga powiatowa prze-
jęta aktem notarialnym od Powiatu Goleniowskiego)  

i dalej w kierunku do Domu Pomocy Społecznej Smu-
żyny. Firma S-PROBUT Sp. z o.o. wyremontowała 
nawierzchnię drogi metodą powierzchniową tj. utrwa-
leniu jej emulsją asfaltową i grysami. Koszt remontu 
wyniósł 88.540 zł.

Tak było przed remontem Tak było przed remontem

Tak jest po remoncie Tak jest po remoncie
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Remont chodnika  
przy ul. Wojska Polskiego

Wyremontowany został chodnik przy ul. Woj-
ska Polskiego, na odcinku od początku kompleksu 
Sarniego Lasu (przy dawnym cmentarzu ewangelic-
kim-naprzeciw Stadionu Miejskiego), w kierunku DPS 
Smużyny, aż do ośrodka wypoczynkowego przy tzw. 
Harcówce, o łącznej długości 365 mb. Dawny chodnik 

na tym odcinku, był mocno zniszczony. Nowy chodnik 
na całej swej długości posiada nawierzchnię z kostki 
brukowej. Chodnik wykonano tak, aby woda opadowa 
była odprowadzona na jezdnię. Wykonawcą chodnika 
była nowogardzka firma PRIN-BUD. Całkowity koszt 
wyniósł 77.120 zł brutto.

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie

Nowy chodnik i przejścia dla pieszych  
przy ul. Adama Mickiewicza

25 maja, wyremontowaliśmy nawierzchnię chod-
nika przy ul. Adama Mickiewicza po lewej stronie,  
na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną do 
skrzyżowania z ul. Nadtorową w Nowogardzie. Przebu-
dowa chodnika i zjazdów na długości 480 m polegała  

na rozbiórce starej zniszczonej nawierzchni, krawęż-
ników i obrzeży oraz ułożeniu nowej nawierzchni 
chodników i zjazdów z kostki polbruk. Koszt wykona-
nych robót wyniósł 177.591 zł. Wykonawcą robót była 

Tak było przed remontem

Tak jest po remoncie
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Wyremontowana droga do Orlika
19 listopada, została wyremontowana droga do-

jazdowa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk 
Orlik i kilku hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy 
oraz do osiedla domków jednorodzinnych obręb Kulice. 
Wykonawcą robót była firma P.P.U.H. SZACH, która 
została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczo-
nego za kwotę 676.162 zł.

W ramach inwestycji wykonano: 
- nową nawierzchnię,

- chodniki,
- miejsca parkingowe,
- pętle do nawracania autobusów dowożących 

dzieci do szkoły,
- oświetlenie drogowe.
Na przebudowę ww. drogi pozyskałem środki 

zewnętrzne w wysokości 338.810 zł (50% kosztów 
inwestycji).

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie

Tak jest po remoncie Tak jest po remoncie

nowogardzka firma Zakład Budownictwa Ogólnego  
i Utrzymania Dróg „AZBUD”.

Ponadto na prośbę mieszkańców, poleciłem do-
konać zmienię organizacji ruchu, polegającą na 
wyznaczeniu i oznakowaniu pionowym przejść dla 

pieszych na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza  
i Cmentarnej wraz z wykonaniem chodnika, umoż-
liwiającego dojście do przejścia w ul. Cmentarnej. 
Wartość wykonanego zadania wyniósł 7.968 zł.

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie
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Wyremontowany łącznik między ulicami  
Armii Krajowej a Grota Roweckiego

Wykonany został remont drogi, łączącej ul. Armii 
Krajowej z ulicą Grota Roweckiego w Nowogardzie. 
Zakres prac obejmował wyrównanie i ułożenie nowej 
nawierzchni asfaltowej na drodze, która była w bar-

dzo złym stanie technicznym. Roboty wykonała firma 
„AZBUD”. Całkowity koszy remontu tej drogi wyniósł 
23.907 zł.

Nowy plac manewrowy ulicy Zamkowej 1
We wrześniu 2015 r., wyremontowany został plac 

manewrowy po byłej kotłowni przy ul Zamkowej 1. 
Powstał tam plac manewrowy, na którym powstało 
12 miejsc parkingowych Plac manewrowy utwardzony 
został z kostki polbruk. Część materiału jest nowa,  
a pozostała część kostki pochodzi z odzysku po remoncie 
innego parkingu. Wykonawcą robót była firma PPUH 
KUGA. Całkowity koszt wyniósł 71.706 zł. 

Wyremontowano również drogę prowadzącą do tegoż 
placu wzdłuż garaży, aż do wyjazdu na ul. Zamkową. 
Została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa. Dodat-
kowo wyremontowano odcinek kanalizacji deszczowej 
oraz wybudowane zostały 4 miejsca postojowe. Roboty 
wykonała firma „AZBUD”. Całkowity koszy inwestycji 
wyniósł około 125.000 zł.
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Nowy parking przy Szkole Podstawowej Nr 2  
przy ul. Żeromskiego

W styczniu 2015 r., zakończyły się prace bu-
dowlane, polegające na budowie nowych miejsc 
parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie. Nowy parking posiada 13 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, w tym jedno stanowisko 
dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt inwestycji to 85.595 zł. Ponadto 
wykonano przebudowę chodnika oraz budowę nowego 
ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową od 
strony boiska szkolnego. Dzięki tej inwestycji wzrośnie 
bezpieczeństwo uczniów, których rodzice podwożą do 
szkoły.

Nowa droga i nowe parkingi przy Przedszkolu Nr 3
23 listopada, przekazany został wykonawcy te-

ren budowy drogi wewnętrznej wraz z miejscami 
postojowymi przy Przedszkolu Publicznym nr 3  
w Nowogardzie. Prace mają zostać zakończone  
w kwietniu 2016 roku.

Zakres robót obejmuje:
• przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej oraz 

budowę dalszego jej odcinka o długości 108 mb wraz 
z wykonaniem odwodnienia,

• budowę parkingu przy przedszkolu na 17 miejsc 
postojowych (w tym jedno dla osób niepełnospraw-
nych),

• budowę chodnika o szerokości 1,5 m przy par-
kingu oraz remont istniejącego wjazdu na teren 
przedszkola,

• przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 106 
(ul. Poniatowskiego) na istniejącą drogę wewnętrzną, 
przestawienie ogrodzenia przedszkola oraz wykonanie 
zabezpieczenia i przebudowę sieci energetycznej na 
terenie objętym inwestycją.

Wykonawcą robót jest BEN-BRUK. Wartość robót 
budowlanych wynosi 200.490 zł.
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Budowa dwunastorodzinnego budynku komunalnego 
przy ul. Cmentarnej

Dobiega powoli końca budowa dwunastorodzin-
nego domu komunalnego przy ul. Cmentarnej. Koszt 
inwestycji to 1.200.000 zł. Na ten cel pozyskaliśmy 
wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajo-

wego w wysokości 384.000 zł. Wykonawcą budynku 
jest nowogardzka firma TECHNO-INVEST sp. z o.o. 
Planowany termin realizacji to 23 czerwca 2016 roku.

Początek budowy Marzec 2015

Lipiec 2015 Luty 2016

NowogarDzKa oŚwiata
Remont elewacji Przedszkola nr 3

Placówka oświatowa jaką jest m.in. przedszkole po-
winna spełniać odpowiednie warunki estetyczne. 

Remont przedszkola rozpoczął się w październiku 
2014 r. i trwał on do czerwca 2015. Dziś ten budynek 
wygląda całkowicie inaczej, niż dawniej. 

Wykonane zostało ocieplenie budynku przedszkola, 
które w znaczny sposób wpłynęły na ciepło wewnątrz 
budynku i znacznie obniżyło koszty ogrzewania. Dzięki 
ociepleniu ścian, zasadniczo zmienił się też komfort 
przebywania przez dzieci w tak zmodernizowanym bu-
dynku. Przestało być odczuwalne wrażenie chłodu przy 
ścianie, temperatura wewnętrzna jest stabilna i łatwo 
ją dostosować do oczekiwań nie płacąc za to ogromnych 
rachunków za ogrzewanie.

Wszystkie te prace remontowe wykonywały osoby 
osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym (dzięki 
życzliwości jego dyrektora), bezrobotni (zgodnie z umową 
zawartą z PUP w Goleniowie) oraz osoby pobierające za-
siłki z OPS i będące równocześnie bez pracy i bez prawa 
do zasiłku dla osób bezrobotnych. Dzięki tej współpra-
cy, prace remontowe, które przy ogłoszonym przetargu  

i wyłonieniu firmy remontowej, kosztowałyby gminę 
300 tys zł, wyniosły zaledwie 100 tys zł. W ten sposób 
zaoszczędzone zostało 200 tys zł. W sumie ocieplono 
1600 m2 ścian budynku, wymieniono okna, pomalowano  
i zabezpieczono przed wilgocią elewację budynku. Bu-
dynek odzyskał na nowo swój dawny blask.



17

Remont dachu na Przedszkolu nr 3
W listopadzie 2015 r., na prośbę dyrektor przed-

szkola Ewy Wróbel przeprowadziliśmy remont na  
III sekcji dachu, polegającego na wymianie zniszczonego 
pokrycia stropodachu na pokrycie z papy termozgrze-
walnej wraz z izolacją podłoża o powierzchni 234 m2.

Ponadto wykonano:
• obróbkę blacharską ogniomurów i kominów,
• obróbkę pokrycia czapek kominowych i koryt da-

chowych wraz z izolacją,
• tynkowanie na kominach i ogniomurach,
• demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno Usługo-

wy BLACH-DACH. Koszt wykonanych robót wyniósł 
34.951 zł.

Gimnazjum nr 1

SP Żabowo

Wakacyjne remonty w nowogardzkich szkołach
Okres wakacyjny to najlepszy czas na przeprowa-

dzenie remontów w szkołach, które „odpoczywają” 
przez dwa miesiące od uczniów. Podczas wakacji 2015 
przy remontach w szkołach (SP1, Gimnazjum nr 1, SP 
w Żabowie) pracowali osadzeni w Zakładzie Karnym 
w Nowogardzie.

W Szkole Podstawowej nr 1 wykonali remont szat-
ni i pomieszczenia gospodarczego oraz remont klas, 
w Gimnazjum nr 1 wykonali remont korytarzy oraz 
klasy, w Szkole Podstawowej w Żabowie wykonano 
remont schodów, położono polbruk i pomalowano 
korytarz.

SP nr 1

iNwEstyCJE i rEmoNty w sołECtwaCH

Sołectwo Sikorki
Dzięki dobrej współpracy z sołtys Sikorek Małgo-

rzatą Kubiak udało się przygotować teren pod boisko, 
zagospodarować teren przy świetlicy i przy placu 
zabaw. Wymalowana została również, po zmianie 
ogrzewania, świetlica. Wykonawca - firma FHU WIK-
MORS – zamontował urządzenie ścienne typu inverter, 
o wydajności chłodzenia Q 6,8 kW oraz wydajność 
ogrzewania Q 8,0 kW. Wartość urządzenia i montażu 
to 6.949 zł brutto. Jest to pierwsze tego typu urzą-
dzenie grzewcze w świetlicy na terenie naszej Gminy. 
Jeżeli zda ono egzamin, to będzie ono alternatywą dla 
dotychczasowo wykorzystywanych rozwiązań grzew-
czych w gminnych świetlicach.
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Miętno - odbiór wyremontowanych  
pomieszczeń w świetlicy

Przeprowadziliśmy prace remontowe pomieszczeń  
w budynku świetlicy. Odtworzyliśmy miejsce sani-
tarne, wyłożono podłogę nową posadzką, odnowiono 
ściany oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach 
(przedsionek, sanitariat, magazynek). Ponadto wy-
mieniono stolarkę drzwiową, odtworzona została 
instalacja: elektryczna, sanitarna i wodociągowa 

(wewnętrzna), a także wymieniony i podłączony został 
zbiornik bezodpływowy, czyli szambo. 29 października, 
oficjalnie wraz z mieszkańcami dokonałem odbioru 
wykonanych prac. Wykonawcą remontu była firma 
PPHU KUGA. Wartość prac remontowych to koszt  
w wysokości 64.300 zł.

Nowy plac przy świetlicy wiejskiej w Wołowcu
16 marca, wykonany został remont nawierzch-

ni placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wołowiec. Zakres robót budowlanych obejmował uło-
żenie nowej nawierzchni z kostki betonowej polbruk  
o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 

o powierzchni 137 m2. Wykonano również opaskę 
ochronną przy budynku wypełnioną kamyczkiem 
oraz nowe wejście do świetlicy. Koszt inwestycji to 
18.000 zł.

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie

Plac zabaw  
w Konarzewie

W imieniu gminy Nowogard dokonałem zakupu 
nieruchomości niezabudowanej, w celu lokalizacji pla-
cu zabaw dla dzieci z sołectwa Konarzewa, od Agencji 
Nieruchomości Rolnej. Podpisany został stosowny 
akt notarialny i działka za kwotę 24.100 zł stała się 
własnością gminy.

Problemem w Konarzewie było to, że Gmina na 
terenie sołectwa nie posiadała żadnego gruntu, na 
którym mógłby powstać plac zabaw, dlatego zleciłem, 
aby zakupić odpowiedni grunt. To się w końcu uda-
ło. Miejmy nadzieję, że będzie szansa, aby ten plac  
w miarę szybko powstał. 
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Nowy dach na świetlicy w Grabinie
W styczniu 2015 r., wyremontowany został w Gra-

binie nowy dach na świetlicy. Wymienione zostało 
pokrycie dachu oraz wybudowano komin spalino-
wo-wentylacyjny. Wykonawcą remontu był Zakład 
Produkcyjno-Usługowy Blach Dach S.C. 

Wartość przeprowadzonych prac to 46.658 zł.
W chwili obecnej trwają prace adaptacyjne ko-

lejnych pomieszczeń w świetlicy, które mają służyć 
wszystkim mieszkańcom Grabina. 

Nowy most w Wołowcu
24 listopada, oficjalnie został przekazany od 

wykonawcy do użytku nowy most w Wołowcu.  
Roboty obejmowały rozebranie starych konstrukcji 
mostowych (stalowych oraz żelbetowych) oraz sko-
rodowanych barier stalowych. Następnie ułożona 

została izolacja przeciwwilgociowa, wykonano ustrój 
nośny płytowy stalowo – żelbetowy oraz zamontowano 
stalowe bariery. Roboty wykonała firma MOSTER za 
kwotę 30.504 zł. Przed nami remont jeszcze jednego 
mostu, który znajduje się w Wołowcu.

Tak było przed remontem Tak jest po remoncie

Sołectwo Ostrzyca
Zleciłem wykonanie prac remontowych dachu na 

budynku świetlicy wiejskiej w Ostrzycy.
Dokonano wymiany pokrycia dachu na połączeniu 

dwóch budynków, gdzie występowały liczne zacieki 
ścian na sali oraz w pomieszczeniach toalet. Wykonano 
również izolację pasa nadrynnowego, nowe obróbki 
blacharskie oraz została zamontowana nowa rynna 

dachowa i odprowadzenie wody. Wykonawca poprawił 
obróbki blacharskie daszku nad wejściem do budynku 
oraz wymienił jego pokrycie. Dokonał napraw uszko-
dzonych miejsc na dachu oraz zamontował zerwaną 
instalację odgromową. Wykonawcą robót był Zakład 
Produkcyjno-Usługowy BLACH DACH S.C. Na ten cel 
przeznaczono kwotę 4.539 zł.
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Sołectwo Karsk
Wraz  z  J e r z ym  Kub i ck im  –  s o ł t y s em 

sołectwa Karsk, zrealizowaliśmy na zasadzie współ-
pracy liczne inwestycje. Wybudowana została wiata, 
doprowadzono boisko do używalności oraz przepro-
wadziliśmy remont kościoła wiejskiego, który Gmina 
współfinansowała wraz z miejscową parafią rzymsko-
-katolicką pw. WNMP w Nowogardzie. Najważniejszą 
jednak inwestycją, największą z dotychczasowych  
w Karsku, jest budowa chodnika. Zaprojektowany 
w Karsku chodnik ma mieć w ostateczności długość 
około 1.300 m. Do końca tego roku została wykona-
na większa część planowanego chodnika, natomiast  
w roku 2016 zostanie dokończony.

Wykonawcą robót jest firma BUDPAK, zaś koszt 
budowy całego chodnika to 320.055 zł brutto  

(współfinansowanie w 50% pochodzi z gminy Nowogard  
i w 50% od Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego).

W ramach realizowanej inwestycji przeprowadzono 
m.in. roboty z branży drogowej polegające na wy-
konaniu nawierzchni chodników i zjazdów z kostki 
betonowej, ustawieniu obrzeży i krawężników.

Nowy chodnik

Remont kościoła

Oświetlenie solarne w Kulicach
24 marca, ustawiliśmy w miejscowości Kulice 

oświetlenie solarne. Lampy usytuowane zostały wzdłuż 
drogi wojewódzkiej od przystanku autobusowego 
do wjazdu do miejscowości. Zakres robót obejmo-
wał montaż 3 sztuk latarni na słupach stalowych  
z oprawami oświetleniowymi LED, z zamontowanymi 
panelami fotowoltaicznymi o mocy 2x130 W i turbiną 
wiatrową mocy 300 W, osadzonych na fundamen-
tach betonowych. Każda lampa wyposażona została 
w źródło zasilania z akumulatorów żelowych 2x150 
Ah. Wykonawcą robót była firma OTLKA. Całkowita 
wartość realizacji inwestycji wyniosła 32.366 zł. Bu-
dowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości 
Kulice była możliwa dzięki pozyskaniu przeze mnie do-
finansowania w wysokości 75% z funduszy unijnych.

Sołectwo Olchowo
Wyremontowana została nawierzchnia przed świetli-

cą wiejską w Olchowie. Wykonawca w zakresie umowy 
miał następujący zakres robót: rozebrać nawierzch-
nię betonową w ilości ok 49 m2, ułożyć nawierzchnię  
z kostki betonowej o grubości 6 cm w ilości ca. 49 m2, 
ułożyć obrzeża betonowe w ilości 20,50 m, wymienić 
rynny dachowe półokrągłe w ilości 7,5 m wymienić 
rury spustowe w ilości 9 m oraz zamontować daszek 
łukowy nad wejściem do świetlicy. Wykonawcą robót 

była firma PPHU KUGA. Wartość umowy to kwota  
10.430 zł brutto.

Ponadto w dniu 7 stycznia, odbyło się moje spotkanie 
z mieszkańcami Olchowa w sprawie planowanego remon-
tu drogi gminnej prowadzącej z centrum miejscowości  
w kierunku jeziora. Na tę drogę jest szansa pozyskać środ-
ki unijne z tzw. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
dlatego zleciłem przygotowanie odpowiedniej dokumen-
tacji, abyśmy mogli ubiegać się o te środki zewnętrzne.
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Słajsino
Na wniosek mieszkańców zleciłem zakup frezu asfal-

towego za kwotę 4.000 zł. W maju mieszkańcy własnymi 
siłami, przy wykorzystaniu frezu, wykonali parking przy 
bloku nr 22 (pierwszy budynek wjeżdżając do Słajsina 
od strony Wierzbięcina), utwardzenie jednej z dróg (za 
kościołem), łatanie dziur na poboczu drogi głównej oraz 
plac manewrowy, gdzie zawraca autobus szkolny. 

Trzechel
Trzechel to kolejne sołectwo, które wykorzystało 

frez asfaltowy do remontu dróg gminnych. Na wniosek 
sołectwa Trzechel zleciłem zakup 8 łódek frezu i 2 łód-
ki gruzu (łódka to naczepa w kształcie łódki o tonażu 
25/27 ton) za łączną kwotę 16.113 zł, zaś mieszkańcy 
własnymi siłami utwardzili te drogi. W efekcie tych prac, 
2 drogi gminne wyglądają o niebo lepiej, niż główna 
droga powiatowa.

Konarzewo
Na wniosek mieszkańców poleciłem dokonać 

zakupu i dostarczenia fryzu asfaltowego za kwotę 
około 5.000 zł, zaś mieszkańcy swoimi siłami i wła-
snym sprzętem wykonali wszystkie prace związane  
z utwardzeniem drogi od sklepu spożywczego w stronę 
Maszkowa. 

rEmoNty Dróg wiEJsKiCH

Konkurs „Najładniejsza elewacja i najładniejsze 
otoczenie budynków wielorodzinnych” 

Rozstrzygnięta został czwarta edycja konkursu pt. „Naj-
ładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie

budynków wielorodzinnych”. Celem konkursu jest pro-
pagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych 
na terenie Miasta Nowogard oraz kształtowanie postawy 
współodpowiedzialności

mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta. Konkurs 
został skierowany do właścicieli

budynków wielomieszkaniowych. Do konkursu mogły 
być zgłoszone budynki, w których zostały przeprowadzone 
prace polegające na przebudowie, remoncie lub termomo-
dernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku.

Do konkursu przystąpiły 3 Wspólnoty Mieszkaniowe:
• Wspólnota Mieszkaniowa Kazimierza Wielkiego 1  

w Nowogardzie
• Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 52 w Nowogardzie
• Wspólnota Mieszkaniowa 700 Lecia 6 w Nowogardzie

Wymienione Wspólnoty zarządzane są przez Furmańczyk 
Wspólnoty.

Oceny elewacji i otoczenia budynków komisja dokonała 
w oparciu o poniżej wymienione kryteria:

- wygląd, ogólne wrażenie, atrakcyjność formy i kolory-
styka na tle otaczającej przestrzeni,

- zagospodarowanie, utrzymanie zieleni i ład oraz porzą-
dek na terenach przynależnych do budynku- (podwórze).

Komisja zarekomendowała odstąpienie od przyznania 
nagrody głównej (10.000 zł). Ponieważ we wszystkich trzech 
wspólnotach uznała, że otoczenie tych budynków jest nie-
wyróżniające się (średni poziom). 

W związku z tym przyznałem 3 równorzędne wyróżnienia 
po 1.000 zł dla:

• Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierza Wielkiego 1;
• Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 52;
• Wspólnoty Mieszkaniowej 700 Lecia 6.

iNNE

W minionym roku, dzięki możliwości pozyskania ze 
źródeł zewnętrznych tzw. frezu asfaltowego, mogliśmy 
wspólnie ze sołectwami gminy Nowogard wyremontować 
wiele dróg na ich terenie. 

Gmina na wniosek poszczególnych sołectw (Sikorki, 
Wyszomierz, Konarzewo, Dąbrowa, Wierzchy, Długołęka, 

Strzelewo, Maszkowo, Błotno, Świerczewo, Jarchlino, 
Orzechowo, Czermnica, Trzechel i Słajsino) zakupiła 
materiał drogowy, zaś mieszkańcy własnymi siłami utwar-
dzili te drogi. W sumie zakupione zostały 32 łódki (łódka 
to naczepa w kształcie łódki o tonażu 25/27 ton) czyli  
832 tony frezu asfaltowego na łączną kwotę 103.749 zł.
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Współfinansowanie zadań z pomocy społecznej  
w roku 2015

14 stycznia zawarłem z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę w sprawie udzielenia 
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na dofinansowanie kosztów 
utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie w wysokości 388.000 zł.

Ponadto w dniu 19 stycznia, zawarłem również umowę z Wojewodą Zachodniopomor-
skim w sprawie dotacji celowej na realizację zadania dożywiania dzieci i zapewnienia 
posiłku osobom tego pozbawionym w 2015 roku w łącznej kwocie 251.000 zł.

Grunty  
pod nowy cmentarz

31 lipca, przyjąłem na rzecz Gminy nieodpłatnie 
nieruchomość o pow. ok 20 ha z zasobu Agencji 
Nieruchomości Rolnych pod cmentarz komunalny. 
Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, prze-
kazała gminie Nowogard pięć nieruchomości wraz z 
terenami pieszo – jezdnymi i drogami publiczno-gmin-
nymi. Wartość pozyskanych gruntów na rzecz gminy 
Nowogard wynosi 1.860.900 zł. 

FuNDuszE uNiJNE
ilość pozyskanych środków w kadencji 2014-2018

5.970.662,68 zł 

Dofinansowanie projektu drogi 
dojazdowej do obszaru inwestycyjnego

Dofinansowanie projektu: „Budowa drogi gminnej, dojazdowej do ob-
szaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno, Gmina Nowogard”,  
1 478 420 zł z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dofinansowanie zakupu książek niebędących 
podręcznikami do bibliotek szkolnych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu 
książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach 
Rządowego program wspierania w 2015 r. organów prowadzących 
szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne 
w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki 
naszych marzeń” w wysokości 2.300 zł, z czego:

- 1.300 zł dla szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie,
- 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

Dofinansowania zakupu podręczników  
do kształcenia ogólnego

Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w formie dofinansowania 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników i ma-
teriałów edukacyjnych do kształcenia specjalnego lub podręczników do 
kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 . r. w wysokości 46.205 zł.
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Dofinansowanie z PROW
27 stycznia, w Urzędzie Marszałkowskim w Szcze-

cinie, podpisałem umowy o dofinansowanie dwóch 
projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013:

1. Zakup sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem do 
organizacji imprez plenerowych;

2. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowo-
ściach: Długołęka, Maszkowo.

Łącznie pozyskałem środki w wysokości  
121.435 zł, co stanowiło 80% kosztów w/w inwestycji.

Pierwszy w gminie nowy wóz strażacki  
przekazany do OSP Błotno

23 stycznia 2015 r., przekazałem oficjalnie Jedno-
stce Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie zakupiony 
przez Gminę średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
MAN.

Łączny koszt zakupu to kwota 642,182 zł.
Na ten cel pozyskałem środki z:
- Urząd Marszałkowski – 400.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Szczecinie – 75.000 zł
Pozostała kwota, tj. 167.000 zł to wkład własny 

Gminy. 

Dofinansowanie w zakresie wyposażenia 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej  

i pomocy przedlekarskiej
Dofinansowanie w wysokości 33 700 zł  z Ministerstwa Finansów przeznaczone 

na dofinansowanie nowogardzkich szkół w zakresie wyposażenia gabinetów profi-
laktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Przebudowa  
drogi  

dojazdowej 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik 

i hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy
Dofinansowanie w wysokości 338 081 zł z Narodo-

wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych edycja: 
2012-2015

Dofinansowanie na dalszą realizację projektu unijnego 
Pod tytułem „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Eduka-

cyjne Wyżyny”
Dofinansowanie w wysokości 210 440 zł z Europejskie-

go Funduszu Społecznego na dalszą realizację projektu 
unijnego pod tytułem „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na 
Edukacyjne Wyżyny”.
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z poważaniem

Robert Czapla

BURMISTRZ NOWOGARDU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,

W ramach niniejszego sprawozdania nie byłem w stanie ująć wszystkich spraw, którymi zajmował 
się w minionym roku samorząd gminy. Przedstawiłem więc tylko te najważniejsze, mające najistot-
niejszy wpływ na rozwój gminy i życia jej mieszkańców.

Dziękuję Mieszkańcom gminy Nowogard, którzy zgłaszając swoje pomysły i inicjatywy pomagali mi 
rozpoznawać najistotniejsze potrzeby naszej lokalnej społeczności.  

Realizacja tychże zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia m.in. płk Jerzego Dudzika - dyrektora 
Zakładu Karnego w Nowogardzie, Małgorzaty Bernackiej z nowogardzkiej filii Powiatowego Urzędu 
Pracy w Goleniowie, Teresy Skibskiej - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, a także 
pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy: ZBK, OPS, ZEAS, Domu Kultury i Biblioteki, 
którym serdecznie dziękuję za kompetencje, zaangażowanie i współpracę.

W roku 2016 i kolejnych zamierzam kontynuować prace związane z:
• rewitalizacją jeziora i terenów wokół jeziora,
• uzbrojeniem strefy ekonomicznej i ściągnięciem do niej inwestorów,
• poprawą infrastruktury drogowej w gminie,
• remontem i modernizacją gminnych obiektów użyteczności publicznej (szpitala, szkół, przed-

szkoli, świetlic itp.).

Czeka nas jeszcze wiele do zrobienia. Dzięki wysiłkom i solidnej pracy samorządu, zakres zadań 
w poszczególnych obszarach będzie sukcesywnie realizowany na miarę możliwości budżetu gminy 
Nowogard. Pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane przez Państwa problemy, są dla mnie ważne 
i nie będę szczędził wysiłków, aby je skutecznie rozwiązywać. 

Kontrakt Samorządowy
29 października, podpisałem umowę partnerską 

m.in. na inwestycje gospodarcze na terenie gminy 
Nowogard, a wszystko to w ramach tzw. Kontraktu 
Samorządowego.

Umowa partnerska ta przewiduje rozpoczęcie 
procesu pozyskania środków w kwocie łącznej 
7.389.728,30 zł, w tym 3.051.802 zł dla gminy 
Nowogard na realizację swych zadań (41,3% kwoty 
całości dofinansowania). Gmina Nowogard, w ramach 
kontraktu, chce wybudować sieć wodno-kanalizacyj-
ną na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej 
oraz utworzyć doradztwo zawodowe dla uczniów szkół 
gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard.

29 października podpisałem wniosek o dofinan-
sowanie projektu budowy drogi, złożony w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej (tzw. schetynówka).

Koszt całkowity budowy to ponad 3 miliony zło-
tych, z czego Gmina Nowogard ma szansę na dotację 
w wysokości 50% wartości projektu.


