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Droga w Szczytnikach
wyremontowana

 W piątek 3 lipca Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla był na roboczej wizycie w Szczytnikach. 
W tym dniu ruszyły prace remontowe, polegające 
na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na drodze 
wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd do pose-
sji. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 
110 m. Wykonawcą robót jest firma Dro-Most Sła-
womir Serafin z Nowogardu, która wygrała przetarg 
nieograniczony na utrzymanie dróg powiatowych 
w mieście oraz gminnych na terenie naszej gminy 
w roku 2020. Zakończenie prac przewiduje się do 
końca tygodnia.
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 W poniedziałek 13 lipca podpisana została przez 
burmistrza Roberta Czaplę umowa, na mocy której 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekaże gminie 
dotację na budowę dwóch pomostów na Jeziorze 
Nowogardzkim.
 W imieniu Urzędu Marszałkowskiego dokument 
parafowany został przez członka zarządu wojewódz-
twa Stanisława Wziątka, konto samorządu zasili 
dzięki temu 19 tys. zł. Gmina dołoży nieco więcej, a 
pieniądze wykorzystane zostaną na budowę dwóch 
pływających pomostów. Jeden z nich powstanie przy 
pizzerii „Neptun”, będzie on miał łączną długość 24 
m, szerokość 3 m, a wykonany zostanie z poliestru. 
Pokryty zostanie on ryflowanym modrzewiem sybe-
ryjskim, pojawią się na nim także balustrada, ławki, 
oświetlenie, a także zestaw do cumowania.
 W ramach tej samej inwestycji wzbogaci się tak-
że baza wodniaków z klubu „Knaga”. Pojawi się tam 
około 10-metrowy pomost, przy którym cumować 
będzie można małe łódki, na których ćwiczą naj-
młodsi żeglarze.

Burmistrz Robert Czapla zdobył
pieniądze na nowe pomosty

 - Żaglówek na jeziorze przybywa, młodzi adpeci 
tego sportu odnoszą też już pierwsze sukcesy. Bar-
dzo więc zależy nam na tym, żeby warunki do pły-
wania w Nowogardzie były coraz lepsze. Nowe po-
mosty na pewno będą przydatne - mówił burmistrz 
Robert Czapla.
 Procedury przetargowe ruszą wkrótce, pomosty 
powinny być gotowe późną jesienią.

Paweł Botarski
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 Kolejną miejscowością po Szczytnikach jest Woj-
cieszyn to tam właśnie zakończyła się kolejna inwe-
stycja drogowa burmistrza Roberta Czapli na tere-
nach wiejskich. Łącznik dróg asfaltowych w postaci 
drogi polnej pozostawiał wiele do życzenia koleiny, 
które tam powstawały nie gwarantowały bezpiecz-
nego przejazdu bez uszkodzenia samochodu. Od te-
raz się to wszystko zmieni.
 Prace drogowe polegały na przygotowaniu odpo-
wiedniego podłoża i wylania masy asfaltowej. Inwe-
stycja realizowana była na wniosek radnego Jacka 
Rafińskiego, który od początku zabiegał o naprawę 
tej drogi. Wojcieszyn z uwagi na bliską odległość od 
miasta staje się atrakcyjnym miejscem pod zabudo-
wę domów. Coraz więcej osób decyduję się właśnie 
tam wybudować swoje gospodarstwo domowe.
Droga, która została wyremontowana z pewnością 
uczyni ten terenjeszcze bardziej atrakcyjniejszym 
pod względem zabudowy mieszkaniowej oraz po-

Kolejne inwestycje drogowe
na terenach wiejskich

Wyniki wyborów na Prezydenta RP 2020 r. 
w gminie Nowogard (2 tura)

kandydat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 razem %
DUDA Andrzej Sebastian 507 445 378 337 434 341 358 341 253 397 325 236 173 425 10 24 14 186 5184 43,79%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 715 588 507 497 658 810 621 518 252 283 228 190 120 319 6 4 8 329 6653 56,21%

uprawnionych 1868 1614 1450 1358 1740 1672 1473 1425 927 1390 1040 827 578 1343 17 67 30 828 19647
głosujących 1235 1043 890 842 1099 1166 986 869 510 686 555 431 294 754 17 34 27 529 11967
głosów nieważnych 13 10 5 8 7 15 7 10 5 6 2 5 1 10 1 6 5 14 130
głosów waznych 1222 1033 885 834 1092 1151 979 859 505 680 553 426 293 744 16 28 22 515 11837

frekwencja 60,91%

Numer obwodu głosowania
Wybory Prezydenckie 2020 (2 tura)

prawi bezpieczeństwo osób poruszających się tą 
drogą. Podczas wykonywania ostatniego etapu tj. 
wylewania masy asfaltowej na miejscu obecni byli 
burmistrz Robert Czapla, radny Jacek Rafiński i pra-
cownicy urzędu miejskiego.
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 Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla tym samym dotrzymał obiet-
nicy i wsparł prowadzoną przez 
gminę placówkę kwotą (dokładnie 
1.065.000 zł), która pozwoli na po-
krycie jego bieżących zobowiązań. 
Do przekazania symbolicznego cze-
ku doszło 30 czerwca, pieniądze 
mogą zostać uruchomione praktycz-
nie natychmiast. A o tym, jak jest to 
ważne, mówił obecny na spotkaniu 
dyrektor Kazimierz Lembas, który 
wyjaśniał, że zadłużenie placów-

Burmistrz Robert Czapla przekazuje
pieniądze na oddłużenie szpitala

choćby w Szczecinie, ale tutaj wszy-
scy się znają, placówka ma wręcz 
rodzinny charakter i po prostu musi 
istnieć - mówił burmistrz Robert 
Czapla.
 Na spotkaniu przed szpitalem 
byli także obecni radni Lewicy oraz 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
którzy wcześniej głosowali za przy-
jęciem potrzebnych do przekazania 
szpitalowi pieniędzy zmian w bu-
dżecie gminy.

Paweł Botarski

ki wynosi obecnie około 1,5 mln, a 
dzięki takiej finansowej kroplówce 
będzie mógł spłacić jego całość.
 - Od zawsze mocno wspieramy 
nasz szpital, bo trudno sobie wy-
obrazić Nowogard bez niego. Gmi-
na wykładała pieniądze na jego re-
mont i rozbudowę, zakup sprzętu, 
a w sytuacji, gdy kolejne rządy nie 
do końca radzą sobie z finansowa-
niem służby zdrowia, trzeba też po-
krywać jego zobowiązania. W teorii 
nowogardzianie mogą być leczeni 

	 Ponad	milion	złotych	z	budżetu	gminy	trafiło	w	ubiegły	poniedziałek	na	konto	Samodzielnego	Publicz-
nego	Szpitala	Rejonowego	w	Nowogardzie.

Spotkanie burmistrza
z Prezes

Nowogardzkiego ZNP
 W dniu 29 czerwca odbyło się spotkanie burmistrza Rober-
ta Czapli z Prezes Nowogardzkiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Panią Stanisławą Jakubczak. Spotkanie miało na celu 
omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty na 
terenie Gminy Nowogard nauczycieli i związkowców. Burmistrz 
Robert Czapla korzystając z okazji podziękował Pani Prezes za 
dotychczasową współpracę życząc wszystkiego dobrego z oka-
zji zakończonego roku szkolnego
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 W ostatnim czasie burmistrz 
Robert Czapla wraz z radnym Jac-
kiem Wiernym i pracownikami 
urzędu miejskiego wizytowali uli-
ce Sikorskiego, na której odbywał 
się remont nawierzchni. Dotych-
czasowy stan drogi pozostawiał 
wiele do życzenia. Pomimo doraź-
nych prac naprawczych polega-
jących na utwardzeniu drogi kru-
szywem i frezem. Przy większych 
opadach deszczu powstawały ko-
leiny. Na wniosek mieszkańców, 
którzy wnioskowali o naprawę 
drogi wyremontowano ją w cało-
ści. Ulica Sikorskiego jest ważnym 
elementem infrastruktury drogo-
wej w Nowogardzie. Jest łączni-
kiem ulic Wojska Polskiego z ulicą 
Tadeusza Kościuszki a jej długość 
to, około 400 m. 
 Czasem na remont drogi lub 
ulicy trzeba trochę poczekać z 
uwagi na dużą ilość dróg do zro-
bienia. Nie zawsze są na to pie-
niądze, ale pamiętamy i w miarę 

Remont ulicy Generała Sikorskiego 

możliwości staramy się drogi re-
montować – mówi burmistrz No-
wogardu Robert Czapla. 
 Wyremontowana droga jest 
pokryta płynną emulsją i kamie-
niem utwardzającym. Aby uzy-
skać odpowiedni efekt droga zo-

stała pokryta trzema warstwami 
emulsji i kamienia. Jest to nie-
co inna technologia nakładania 
warstw drogi niż wylewany asfalt.  
Dzięki wykonanym pracą miesz-
kańcy mogą się cieszyć nową na-
wierzchnią i drogą bez dziur.



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 7

	 Właściciele	 kolejnych	 26	 do-
mostw	z	terenu	gminy	Nowogard	
sięgnęli	 po	dotacje	na	wymianę	
przestarzałych	 pieców	 grzew-
czych	 na	 nowe	 piece	 proekolo-
giczne.
 Projekt uchwały w tej sprawie, 
podpisany przez burmistrza Ro-
berta Czaplę, powstał już w 2018 
roku, a pierwsze umowy w ra-
mach programu „Zdrowe powie-
trze w Nowogardzie” zostały pod-
pisane rok temu. Zainteresowanie 
nim jednak nie gaśnie, a właści-
ciele mieszkań i domów, którzy 
biorą w nim udział, wciąż mogą 
otrzymać pieniądze w postaci do-
tacji na zakup nowego pieca. Do-
tacja wynosi 3 tysiące złotych dla 
domów i mieszkań oraz 5 tysięcy 
złotych dla budynków wieloro-
dzinnych, posiadających wspólną 

Burmistrz Robert Czapla podpisał
kolejne umowy na wymianę pieców

kotłownię. W 2019 roku z takich 
dopłat skorzystały 33 rodziny, 26 
czerwca w Bibliotece Miejskiej za-
warte zostały 26 nowe umowy na 
łączną kwotę 78 tys. zł, a przybyli 
na miejsce nowogardzianie byli 
bardzo zadowoleni z tego, że na 
pomoc gminy mogą liczyć. Zakup 

i montaż chociażby kotła gazowe-
go sporo przecież kosztuje.
 Pomysłodawca programu, bur-
mistrz Robert Czapla, w dalszym 
ciągu zachęca do korzystania z 
dopłat wniosków.
 - Jesteśmy w stanie dofinan-
sować montaż każdego źródła 
ciepła, które odchodzi od węgla, 
koksu czy drewna. Nie limitujemy 
wydatków na ten cel, ważna jest 
bowiem jakość powietrza, któ-
rym wszyscy oddychamy, myślę 
więc, że ile będzie wniosków, tyle 
umów podpiszemy - mówił bur-
mistrz na spotkaniu w bibliotece.
 O dotację starać się mogą oso-
by fizyczne i prawne będące wła-
ścicielami, współwłaścicielami 
domów jednorodzinnych, wielo-
rodzinnych lub lokali mieszkal-
nych oraz wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe. Dofinansowaniu 
podlega zakup kotła gazowego 
na olej opałowy, kotła na bioma-
sę lub paliwo stałe, co najmniej 5 
klasy lub pieca zasilanego prądem 
elektrycznym. Dofinansowanie 
można będzie uzyskać również 
na elementy związane z nowym 
systemem ogrzewania (np. rury, 
grzejniki, pompy, zawory). Więcej 
informacji na ten temat szukać 
należy w Wydziale Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska (Justyna 
Wiącek, tel. 91 39 26 238).

Paweł Botarski
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 Sowite nagrody finansowe, ufundowane przez 
burmistrza Roberta Czaplę, odebrali w miniony 
piątek naczyciele, którzy przygotowali dla swoich 
uczniów najciekawsze zdaniem specjalnej komisji 
lekcje zdalne.
 Celem ogłoszonego wcześniej konkursu było wy-
różnienie tych nauczycieli, którzy potrafili przy uży-
ciu nowoczesnych narzędzi komunikacji wciągnąć 
dzieci z nowogardzkich szkół w zajęcia prowadzone 
przez wiele tygodni przez internet. Sztuka bardzo 
trudna, trzeba więc było włożyć we wszystko nie tyl-
ko wiedzę, ale też kreatywność, pomysłowość i całe 
swoje serce.
 Efekty były znakomite, często zabawne, zaskaku-
jące, intrygujące. A nagrodzeni zostali za nie w kate-
gorii klas 0 - VI Justyna Majcherczak (matematyczka 
z SP 2) oraz Łukasz Włodek (nauczyciel muzyki z SP 
1), a w kategorii klasy VII - VIII i liceum Maja Stelma-
szak (germanistka z II LO). W obu kategoriach na-

Burmistrz nagrodził autorów
najlepszych lekcji zdalnych

grody wyniosły 5 tys. zł, w pierwszej kwotę tę więc 
podzielono między oboje laureatów.
 - Chcemy w ten sposób nagradzać nauczycieli, 
którzy potrafili przekonać do nauki swoich uczniów 
w tak trudnym dla wszystkich okresie, bo przecież 
lekcje nie mogły odbywać się normalnie. Mam na-
dzieję, że pieniądze te nie tylko dadzą satysfakcję z 
tak świetnie wykonanego zadania, ale zostaną rów-
nie twórczo wykorzystane w trakcie wakacji - mówił 
burmistrz Robert Czapla, gratulując nagrodzonym 
nauczycielom.
 Zgłoszone do konkursu lekcje oceniała komisja 
w składzie Krzysztof Kolibski (zastępca burmistrza), 
Grzegorz Wasilewicz (sekretarz gminy), Marcin 
Marchewka (skarbnik gminy), Aneta Drążewska (dy-
rektor Nowogardzkiego Domu Kultury), Aneta Wy-
soszyńska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej) 
oraz Lilla Kaźmierowska (kierownik Zespołu Ekono-
miczno - Administracyjnego Szkół).

Paweł Botarski
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 W ramach dobrej współpracy Burmistrza Nowo-
gardu z Marszałkiem Województwa zachodniopo-
morskiego, Gmina Nowogard wzięła udziału w Pro-
jekcie „Standardy obsługi inwestora w Samorządach 
Województwa Zachodniopomorskiego” realizowa-
nym przez Województwo Zachodniopomorskie. 
Jednym z pierwszych efektów udziału w projekcie 
są zdjęcia Nowogardzkiej Strefy Ekonomicznej.  
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Magdalena Tkaczenko

Standardy obsługi inwestora
w Samorządach

Zamówienie obejmuje: mechaniczne usuwanie 
barszczu poprzez koszenie i ścinanie kwitnących 

roślin oraz oprysk chemiczny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia

na stronie bip.nowogard.pl

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Plac Wolności 1, do 28.07.2020r. do godz. 14.00
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem

„NIE OTWIERAĆ- OFERTA GNGR.6848.1.2020
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego

z terenu Gminy Nowogard”.

Dodatkowych informacji udziela Karcz Katarzyna,
tel. 913926227, e-mail:kkarcz@nowogard.pl

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego
z terenu Gminy Nowogard
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 Zadanie wpisuje się w dzia-
łalność statutową Fundacji oraz 
było zaplanowane w harmo-
nogramie działań na rok 2020. 
Skierowane jest do kobiet w 
wieku 25+ z terenu naszej gmi-
ny. Oprócz badań laboratoryj-
nych Panie będą miały zapew-
nioną konsultację lekarską w 
celu weryfikacji wyników badań. 
Konsultacje poprowadzi lekarz 
specjalista z wieloletnim do-
świadczeniem zawodowym.

 Metodyka badań polega na 
badaniu krwi w kierunku marke-
ra Ca125, obecnego w nabłonku 
następujących narządów: jajni-
ka, trzustki, pęcherza żółciowe-
go, żołądka, oskrzeli, nerki oraz 
okrężnicy. Występuje również w 
zwiększonych ilościach w płynie 
owodniowym, mleku matki i su-
rowicy kobiet w ciąży. 

 CA 125 to glikoproteina, an-
tygen nowotworowy, który po-
jawia się często na powierzchni 
zmienionych nowotworowo ko-
mórek jajników. Tym samym sta-
nowi marker raka jajnika.

 Wysoki poziom jego stęże-
nia występuje u 80 proc. ko-
biet z diagnozą tego rodzaju 
nowotworu. Określenie CA 125 
na początku leczenia pozwala 
szańcować szanse na szybkie 
i, co ważne, trwałe wylecze-
nie. Antygen CA 125 występuje 
również w prawidłowych tkan-
kach, przede wszystkim narządu 
rodnego. Dlatego obecny jest w 
organizmie także w stanach fi-
zjologicznych, czyli nieobjętych 
chorobą. Stąd uzasadniona staje 
się specjalistyczna konsultacja 
lekarska.

Twoje zdrowie to podstawa

 Program badań rusza od 15 lipca b.r. a jego liczba jest ograniczo-
na do 90 osób .

 Dlatego serdecznie zapraszam Panie w terenu gminy Nowogard 
w wieku 25 + do wzięcia udziału w badaniach.

Pamiętajmy! W zdrowym ciele zdrowy duch!

Zapraszam serdecznie do kontaktu.
Marta Pińkowska
Prezes Fundacji

Szczegółowe informacje
pod nr tel. 793-555-678

	 Samorządowa	Fundacja	Opieki	Medycznej	„Zdrowie”	przy	współpracy	oraz	współ-
finansowaniu	ze	środków	gminy	Nowogard	zaprasza	Panie	na	bezpłatne	badania	do-
tyczące	wczesnego	wykrycia	zmian	nowotworowych	narządów	rodnych,	w	tym	raka	
jajnika.
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 Urząd Miejski w Nowogardzie łagodzi ogranicze-
nia wprowadzone w związku z epidemią korona-
wuirusa.
 Od wtorku 7 lipca główne drzwi wejściowe Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie  będzie otwarte dla 
interesantów.
 Niestety jednak w związku z tym, że zagrożenie 
epidemiologiczne nie ustało, nadal należy zachowy-
wać środki ostrożności i stosować się do zasad bez-
pieczeństwa.
 W szczególności osoby odwiedzające Urząd mają 
obowiązek:
• noszenia maseczki,
• dezynfekcji rąk,
• zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.
 Zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie wyłącz-
nie do sytuacji  gdy taka wizyta jest niezbędna.

 Wszelkich płatności prosimy dokonywać drogą 
on-line na podstawowe konto gminy:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na nr konta Gminy Nowogard:
33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

- jeżeli jest taka możliwość prosimy załatwiać sprawy 
elektronicznie, adres skrytki:/95vh8g9klu/skrytka
- wszelkie informacje nadal można uzyskać tele-
fonicznie albo w drodze e-mail. Nie przychodź do 
urzędu jeżeli wystarczy zadzwonić lub napisać,

Urząd Miejski w Nowogardzie
łagodzi ograniczenia wprowadzone
w związku z epidemią koronawirusa

• Biuro Obsługi Interesanta: 91 39 26 200,
• Biuro Podatków i Opłat:
91 39 26 217, 91 39 26 219 (kasa), 91 39 26 220
• Sprawy Obywatelskie: 91 39 26 205, 91 39 26 212 
(meldunki), 91 39 26 213,
• Dowody osobiste: 91 39 26 215,
• Urząd Stanu Cywilnego: 91 39 26 230,
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji 
i Rolnictwa: 91 39 26 225, 91 39 26 227
• Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania 
Przestrz.: 91 39 26 229, 91 39 26 228,
• Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska: 91 39 26 238, 91 39 26 239,
91 39 26 232, 91 39 26 242,
• Wydział Roz. Lokalnego, Funduszy, Kultury i Spor-
tu: 91 39 26 293, 91 39 26 233,
• Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnospraw-
nych: 91 39 27 240.
- korespondencje do Urzędu nadal można zostawiać 
w skrzynce pocztowej, specjalnie dla tego celu za-
montowanej na zewnątrz Urzędu,
- zachęcamy aby wizytę w Urzędzie umówić telefo-
nicznie z urzędnikiem prowadzącym sprawę i przy-
chodzić w umówionym terminie.
-do Urzędu powinna przychodzić wyłącznie osoba, 
która załatwia sprawę. Nie zabieramy na wizytę ro-
dziny, kolegów, koleżanki itp.

 Wejście do Urzędu będzie dozorowane. Osoba 
dozorująca wyposażona jest w bezdotykowy termo-
metr, osoby wchodzące będą miały wykonany po-

miar temperatury ciała. Prosimy 
również o stosowanie się do wska-
zówek i osoby dozorującej co prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa.
 Wizyt w Urzędzie nie mogą 
składać osoby u których stwier-
dzono zakażenie wirusem COVID – 
19, a także osoby z występującymi 
objawami chorobowymi charakte-
rystycznymi dla COVID – 19, takimi 
jak: gorączka, kaszel, duszności i 
kłopoty z oddychaniem, bóle mię-
sni i ogólne zmęczenie.
 Obowiązujące ograniczenia 
stosowane są nie tylko dla bezpie-
czeństwa innych osób odwiedza-
jących Urząd, stosujesz je również 
dla własnego bezpieczeństwa.
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 Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospo-
darstwach rolnych poprzez samospis internetowy za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, odpowie-
dzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym 
przez rachmistrza telefonicznego lub odpowiedzi w 
wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodar-
stwo rolne. Wszystkie zbierane dane są objęte ta-
jemnicą statystyczną i podlegają szczególnej ochro-
nie. Więcej informacji o spisie można znaleźć na 
stronie Spisrolny.gov.pl.
Co	to	jest	spis	rolny?
 Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie go-
spodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat (po-
przedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.).
Kiedy	odbędzie	się	spis	rolny?
 Najbliższy spis odbędzie się od 1 września 2020 
r. do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 
czerwca 2020 r.
Dlaczego	GUS	realizuje	spis	rolny?
 Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa 
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Par-

SPIS ROLNY W GMINIE NOWOGARD
	 Zgodnie	z	rozporządzeniem	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	Europy,	państwa	członkowskie	Unii	Eu-
ropejskiej	raz	na	10	lat	przeprowadzają	pełne	badanie	statystyczne	obejmujące	wszystkie	gospodarstwa	
rolne.	Najbliższy	Powszechny	Spis	Rolny	będzie	prowadzony	w	całej	Polsce	od	1	września	do	30	listopada	
2020	r.	

lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych 
statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz 
uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) 
nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07.08.2018, str. 1). 
Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomen-
dacji FAO, zawartych w dokumencie pt. Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r. Ww. Rozpo-
rządzenie obliguje wszystkie kraje UE do przepro-
wadzenia spisu rolnego zgodnie z kalendarzem i wy-
mogami dotyczącymi m.in. okresów referencyjnych, 
zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, 
jakości danych, formy i terminów przekazania da-
nych. Rozporządzenie określa również termin i for-
mę opracowania raportu z badania.
 Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolne-
go jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszech-
nym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1728).
Po	co	GUS	przeprowadza	spis	rolny?
 Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz pol-
skiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do po-
dejmowania trafnych strategicznych decyzji opar-
tych na analizie danych.
 Zgodnie z ustawą, statystyka publiczna zapewnia 
rzetelne, obiektywne i systematyczne informowa-
nie społeczeństwa, organów państwa i administracji 
publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej 
o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecz-
nej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego 
zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów 
rolnych, których wyniki pokazują obraz polskiego 
rolnictwa.
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 W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa informacje o potrzebie opublikowania numerów kont ban-
kowych, na które można dokonywać wpłat za należności. Informujemy, że wszelkie zobowiązania wobec 
Gminy Nowogard można regulować dokonując wpłat na następujące numery kont bankowych:
- z tytułu podatków i opłat – 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych opłat można uzyskać pod numerami telefonów:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny:
39 26 217 – Eliza Kałmuk, Teresa Krugła,
39 26 220 – Arleta Bartczak, Monika Beśka

- dzierżawy:
39 26 220 – Monika Wochna;

- wieczyste użytkowanie gruntów:
39 26 225 – Iwona Kosińska,
39 26 220 – Monika Wochna;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
91 57 85 360 – Małgorzata Białczak, Izabela Szturo,
91 57 85 355 – Andrzej Garguliński, Renata Krzysztoszek.

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych

Skorzystaj z programu „Dobry Start”. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł 

dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to online przez Emp@tię – portal Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS

Wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Wnioski przez internet można składać od 1 lipca, zaś wnioski papierowe można składać w urzę-

dzie od 1 sierpnia.

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU
„DOBRY START”
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W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w	każdy	poniedziałek	w	godz.	9.00	-	12.00	oraz	14.00	-	15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 

1 piętrze, będzie	przyjmował	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	

lub	sekretarz	Gminy	-	Grzegorz	Wasilewicz.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505

Redaktor	wydania:	Marcin Gręda

Kontakt:	sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach: Urząd 

Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 

Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, 

pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 7; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 

3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 

S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef Sosnowski – sklep, ul. 

Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. 

Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 

44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; 

„Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, ul. 

Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; Market „Polo”, ul. 700-lecia 

20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. 

Armii Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”, 

ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. 

Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 

„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen Bema 40/a; Sklep 

KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” 

Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD 

(Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-

Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji 

Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy 

„Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; 

Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria 

„OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; 

„T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 

700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, „U NATALII” ul. Zamkowa 4

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206
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