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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:
- wycinki drzew,
- zaœmiecania powierzchni ziemi,
- wypuszczania œcieków do œrodowiska
- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy
i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.
Dzwoñ na ZIELONY TELEFON
pod nr 39-26-232.

Problem odprowadzenia
œcieków w Œwierczewie
rozwi¹zany
8 lutego. br., w Œwierczewie, odby³o siê spotkanie
burmistrza Nowogardu z mieszkañcami w sprawie kanalizacji. Problem dotyczy szeœciu rodzin, którzy korzystali z
bezodp³ywowego zbiornika na œcieki znajduj¹cego siê na
terenie prywatnym. W ostatnim okresie w³aœciciel terenu,
wypowiedzia³ ww. rodzinom mo¿liwoœæ korzystania z tego
zbiornika, niemniej przepisy z zakresu ochrony œrodowiska
mówi¹, i¿ „ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek
„przy³¹czenia nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enia
nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci
ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków”. Niestety teren w s¹siedztwie rodzin, na którym mo¿na by³oby
zlokalizowaæ tak¹ inwestycjê nie nale¿y ani do gminy ani do
osób zainteresowanych.
Mieszkañcy poprosili o pomoc burmistrza, który podj¹³
siê wsparcia rodzin w rozwi¹zaniu ich problemu.
Podczas spotkania burmistrz Robert Czapla poinformowa³, i¿ w wyniku negocjacji z w³aœcicielem terenu,
uda³o siê przed³u¿yæ mo¿liwoœæ korzystania z dotychczasowego zbiornika do koñca czerwca br. W miêdzy czasie
w rozmowach ze Starost¹ Goleniowskim – w³aœcicielem
s¹siaduj¹cych terenów - ustalono, ¿e w przypadku gdy
rodziny zdecyduj¹ siê na rozpoczêcie budowy zbiornika,
mo¿liwe bêdzie przekazanie terenu pod inwestycjê.
Obecnie gmina czeka na decyzjê mieszkañców.
Wszystko wskazuje na to, ¿e sprawa zostanie pozytywnie
za³atwiona.

Punkt
Urzêdu Skarbowego
Informujemy, i¿ Punkt Urzêdu Skarbowego czynny
jest w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach od 7.00
do 14.00.
Punkt mieœci siê w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie,
Plac Wolnoœci 1 (wejœcie z drugiej strony Ratusza – od
szczytu).

Konferencja prasowa
Burmistrza Nowogardu
W pi¹tek, 4 lutego br., w Ratuszu Miejskim w Nowogardzie odby³a siê pierwsza konferencja prasowa
Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli i jego zastêpcy
Damiana Simiñskiego.
W konferencji udzia³ wziêli udzia³ przedstawiciele
lokalnych mediów, za poœrednictwem których, burmistrz
chcia³by usprawniæ komunikacjê z mieszkañcami Nowogardu, informuj¹c na bie¿¹co o podejmowanych
decyzjach.
Burmistrz przedstawi³ swojego zastêpcê, informuj¹c
i¿ zosta³ on powo³any z dniem 1 lutego br., i ¿e podleg³y
mu bêdzie wydzia³ Architektury i Budownictwa Przestrzennego Urzêdu Miejskiego oraz Zarz¹d Budynków
Komunalnych a w przysz³oœci byæ mo¿e równie¿ wydzia³y:
Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i Rolnictwa
oraz Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Œrodowiska.
W dalszej czêœci poinformowa³ o podjêciu uchwa³y
przez radê Miejsk¹ w Nowogardzie w sprawie zwolnieñ
od podatku od nieruchomoœci w ramach pomocy regionalnej dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca
pracy zwi¹zane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy
Nowogard, w wyniku której przedsiêbiorca, który utworzy
dokoñczenie na str.3
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III edycja konkursu
„Dzia³ajmy razem”
Poldanor SA og³asza III edycjê konkursu „Dzia³ajmy
razem”, czyli jak mo¿na wspólnymi si³ami mieszkañców i
pracowników Poldanor SA podnieœæ jakoœæ ¿ycia w naszej
wsi, gminie.
W ramach konkursu nagrodzone bêd¹ projekty realizowane przez organizacje lokalne (formalne i nieformalne)
maj¹ce swoj¹ siedzibê w gminach, w których Poldanor SA
ma swoje zak³ady.
Ide¹ konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw
spo³ecznych, realizowanych wspólnie przez lokaln¹
spo³ecznoœæ i pracowników Poldanor SA, a przyczyniaj¹cych
siê do polepszenia jakoœci ¿ycia tych spo³ecznoœci.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³: stowarzyszenia,
fundacje, komitety spo³eczne, organizacje m³odzie¿owe,
œwietlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy
wsi, a tak¿e so³ectwa, parafie, ochotnicze stra¿e po¿arne,
ko³a gospodyñ wiejskich, wiejskie oœrodki kultury i biblioteki oraz inne organizacje, które wyka¿¹ we wniosku, ¿e
potrafi¹ zrealizowaæ projekt tak, aby osi¹gniêty zosta³ cel
konkursu. Organizacje te musz¹ mieæ swoj¹ siedzibê na
terenie gminy, w której projekt bêdzie realizowany.
O dotacje nie mog¹ wystêpowaæ: beneficjenci poprzednich edycji, urzêdy i podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
dla zysku, partie polityczne i organizacje maj¹ce na celu
dzia³alnoœæ polityczn¹.
Realizacja projektów musi nast¹piæ od 10 kwietnia
2011 do 31 lipca 2011 roku. Najlepsze ze zg³oszonych
projektów zostan¹ nagrodzone dotacjami na ich realizacjê
w wysokoœci do 5.000,- z³. £¹czna kwota dotacji wyniesie maksymalnie 20.000,- z³. Przewidujemy mo¿liwoœæ
zwiêkszenia kwoty dofinansowania, w przypadku gdy
bêdzie to uzasadnione mo¿liwoœci¹ realizacji projektu i
gdy bêdzie on szczególnie spe³nia³ za³o¿enie integracji z
pracownikami Poldanoru oraz przewidywa³ udzia³ du¿ej
grupy osób w projekcie.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 10 marca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do 18 marca 2011
roku, a informacja o przyznanych dotacjach zostanie
umieszczona na stronie internetowej Poldanor SA.
Wszelkie informacje dotycz¹ce konkursu znajduj¹ siê
na stronie www.poldanor.com.pl w zak³adce Konkurs
„Dzia³ajmy razem”.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Konkursie.
Formularz wniosku wraz z instrukcj¹ na stronie
www.nowogard.pl

Psy do adopcji
Uprzejmie informujê, ¿e w schronisku dla zwierz¹t w
Sosnowicach, gm. Golczewo znajduj¹ siê psy wy³apane
z terenu naszej gminy, które oczekuj¹ na swoich nowych
w³aœcicieli.
Wszystkich chc¹cych zaopiekowaæ siê tymi
zwierzêtami zapraszam do odwiedzenia schroniska,
gdzie uzyskaj¹ Pañstwo wszelkie niezbêdne informacje
oraz fachow¹ pomoc w utrzymywaniu zwierz¹t.
Informacje na temat mo¿liwoœci kontaktu ze schroniskiem mo¿na uzyskaæ równie¿ w Urzêdzie Miejskim w
Nowogardzie, Plac Wolnoœci 5, pok. 207 u Pana Krzysztofa Zwoliñskiego – inspektora Wydzia³u GKMiOŒ tel. 91
39 26 239.
Na stronie internetowej www.nowogard.pl znajduje
siê wykaz psów wraz ze zdjêciami.
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Burmistrz Nowogardu
Og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury
z siedzib¹ Plac Wolnoœci 7, 72-200 Nowogard
I. Kandydat przystêpuj¹cy do konkursu powinien spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:
1. Wykszta³cenie wy¿sze, preferowane kulturalno-oœwiatowe
2. Co najmniej 5 letni sta¿ pracy, w tym co najmniej 3 letnie doœwiadczenie
w pracy zwi¹zanej z organizowaniem i prowadzeniem dzia³alnoœci kulturalnej
3. Umiejêtnoœæ kierowania zespo³em
4. Zdolnoœci w zakresie organizacji i zarz¹dzania , w tym umiejêtnoœæ
organizowania imprez masowych
5. Wiedza z zakresu pozyskiwania pozabud¿etowych œrodków finansowych, w tym œrodków z programów UE, na dzia³alnoœæ kulturaln¹
6. Znajomoœæ przepisów: o samorz¹dzie gminnym, o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, a w szczególnoœci o instytucjach
kultury, o finansach publicznych , w tym zasad gospodarki finansowej w
instytucjach kultury, o zamówieniach publicznych, prawa pracy
7. Znajomoœæ obs³ugi komputera
8. Niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie
9. Niekaralnoœæ zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z
dysponowaniem œrodkami publicznymi
10. Brak przeciwwskazañ zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych
Kryterium dodatkowe: znajomoœæ jêzyka obcego.
II. Oferta kandydata musi zawieraæ:
1. Pisemne zg³oszenie siê do konkursu z motywacj¹ kandydata na stanowisko dyrektora NDK
2. Sporz¹dzony na piœmie program dzia³ania NDK uwzglêdniaj¹cy m.in.:
organizacjê imprez miêdzynarodowych, sposoby i Ÿród³a pozyskiwania
pozabud¿etowych œrodków zewnêtrznych na dzia³alnoœæ i rozwój instytucji kultury
3. ¯yciorys z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu pracy zawodowej
4. Kwestionariusz osobowy
5. Udokumentowany co najmniej 5 letni sta¿ pracy w tym co najmniej 3
letnie doœwiadczenie w pracy zwi¹zanej z organizowaniem i prowadzeniem
dzia³alnoœci kulturalnej (zaœwiadczenia lub œwiadectwa pracy)
6. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane wykszta³cenie, kwalifikacje zawodowe oraz odbycie szkoleñ, kursów
7. Oœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do zajmowania
stanowiska dyrektora
8. Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo umyœlne
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne
9. Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi
10. Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych, opatrzonych
imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „konkurs na stanowisko
dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury” w kadrach Urzêdu Miejskiego
w Nowogardzie, (pok. nr 10) lub przes³aæ poczt¹ na adres: Urz¹d Miejski
w Nowogardzie, Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard do dnia 4 marca
do godz. 15.30 (w³¹cznie). Oferty, które wp³yn¹ po wy¿ej okreœlonym
terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Nie ma mo¿liwoœci przyjmowania dokumentów drog¹ elektroniczn¹.
Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ powiadomieni
telefonicznie o kolejnym etapie naboru.
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków z³o¿onych na konkurs: 9
marca 2011r.
Przewidywany termin zakoñczenia postêpowania konkursowego: 16
marca 2011r.
W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych dzia³alnoœci
Nowogardzkiego Domu Kultury prosimy o kontakt z Pani¹ Dagmar¹ Piaseck¹, g³ównym specjalista ds. kadr w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie
tel. 913926204.
Przewidywane wynagrodzenie na stanowisku dyrektora Nowogardzkiego
Domu Kultury: 5.900 z³otych brutto.
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na m/c luty 2011
17, 19, 20.02.2011 godz. 16.00
ZAKOCHANY WILCZEK
Animacja, familijny, Indie, USA, 2010, 88 min, B/O.
Cena biletu: 12 z³.
19-20.02.2011 godz. 19.00
MR. NOBODY
Melodramat, Sci-Fi, Belgia, Francja 2010, 138 min, od
lat 15.
Cena biletu: 12 z³.
24-27.02.2011 godz. 16.00
ZAPL¥TANI
Animacja, musical, USA 2010, 101 min, B/O.
Cena biletu: 12 z³.
25-27.02.2011 godz. 19.00
OH, KAROL 2
Komedia, Polska, 2011, 105 min, od lat 15.
Cena biletu: 12 z³.
BILETY DO NABYCIA W KASIE KINA „ORZE£”
NA 1 GODZINÊ PRZED SEANSEM
Uwaga!!! Godziny seansów filmowych
mog¹ ulec zmianie.

Konferencja prasowa
Burmistrza Nowogardu
dokoñczenie ze str. 1

na terenie gminy Nowogard nowe miejsca pracy mo¿e
liczyæ na zwolnienie od podatku od nieruchomoœci do 10
lat. Przekaza³ równie¿ informacjê, o przeprowadzanych
naborach na stanowisko: dyrektora Nowogardzkiego
Domu Kultury, zastêpcy kierownika w wydziale Rozwoju
Lokalnego i Funduszy Urzêdu Miejskiego oraz sekretarki.
Podczas konferencji burmistrz przedstawi³ równie¿ informacje dotycz¹ce szpitala i przetargu na jego
rozbudowê. Przetarg zosta³ uniewa¿niony ze wzglêdu na
to, ¿e cena najkorzystniejszej oferty, przekracza³a kwotê
jak¹ zamierzano wydaæ na inwestycjê. Obecnie trwaj¹
prace zwi¹zane ze zmianami specyfikacji (zmiany bêd¹
polega³y na: wykreœleniu budowy l¹dowiska dla helikopterów, zmiany czasu realizacji inwestycji z trzech do dwóch
lat; zmianie zapisu, i¿ oferent musi mieæ doœwiadczenie
w co najmniej dwóch budowach obiektów s³u¿by zdrowia
wartoœci 10 mln z³ – teraz zmniejszono ten zapis do jednej
budowy obiektu u¿ytecznoœci publicznej wartoœci 10 mln
z³; zmianie zapisu, ¿e kadra kierowników budowy musi
mieæ co najmniej piêcioletnie doœwiadczenie w poszczególnych bran¿ach czyli administracyjnych, sanitarnych,
budowlanych – zostanie to zmienione do trzech lat.) i
przygotowaniem drugiego przetargu.
Ponadto burmistrz odpowiada³ na pytania dotycz¹ce
sytuacji w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie, utworzenia
Obszaru Intensywnego Gospodarowania i zwi¹zanej z
nim strefy ekonomicznej a tak¿e budowy Regionalnego
Zak³adu Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie.
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Dyrektor Przedszkola nr 1
w Nowogardzie odwo³ana

9 lutego br., burmistrz Robert Czapla podj¹³ decyzjê
o odwo³aniu dotychczasowej dyrektorki Przedszkola nr
1 w Nowogardzie Jolanty Jackowiak.
Decyzja podjêta zosta³a na skutek zg³oszenia wniosków o odwo³anie przez radê rodziców, grono pedagogiczne przedszkola oraz Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego. W wyniku postêpowania wyjaœniaj¹cego,
rozmów z Jolant¹ Jackowiak oraz ww. organizacjami,
które podtrzyma³y zg³oszone przez siebie wnioski, burmistrz podj¹³ decyzjê odwo³aniu dyrektora przedszkola
z dniem 10 lutego br. Pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora
zosta³a - rekomendowana burmistrzowi przez pracowników przedszkola - Jolanta Bielska, Obowi¹zki bêdzie
pe³niæ do rozstrzygniêcia konkursu na dyrektora, który
niebawem zostanie og³oszony.

Sprostowanie
W ”Dzienniku Nowogardzkim” z 11 lutego br. w artykule „Dyrektor odwo³ana” dotycz¹cym Przedszkola nr 1,
pan Marcin Simiñski poda³, i¿: „Nowy dyrektor zostanie
wybrany w drodze konkursu. Do tego czasu przedszkolem kierowaæ bêdzie Jolanta Bielska. Tak zdecydowali
pracownicy placówki”.
Podana informacja jest nieprawdziwa. Pracownicy
placówki nie maj¹ uprawnieñ, aby decydowaæ, kto kieruje
placówk¹ oœwiatow¹. Prawo decydowania o odwo³aniu
i powo³aniu dyrektora zgodnie z Ustaw¹ o systemie
oœwiaty ma tylko i wy³¹cznie organ wykonawczy gminy,
w tym przypadku burmistrz Nowogardu.
Aby w przysz³oœci nie pojawia³y siê informacje
wprowadzaj¹ce w b³¹d czytelników zachêcam pracowników gazety, do korzystania z materia³ów Ÿród³owych,
które mo¿na uzyskaæ w gminie. Kiedy nie zna siê przepisów prawa, ani stanu faktycznego, ka¿d¹ informacjê
mo¿na sprawdziæ osobiœcie lub telefonicznie. Zachêcam
do wspó³pracy i pozostajê do dyspozycji.
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Informacja o ponownym
rozstrzygniêciu konkursu na logo
Obszaru Intensywnego Gospodarowania
gmin Nowogard, Osina i P³oty
Komisja konkursowa w dn. 01.02.2011 r. po rezygnacji
Pana Marcina P³usa
z I nagrody przyznanej w konkursie na logo Obszaru
Intensywnego Gospodarowania gmin Nowogard , Osina
i P³oty postanowi³a przesun¹æ odpowiednio nagrody:
- pierwsz¹ nagrodê otrzymuje praca Pana Dominika
Tomczyka , która zajê³a uprzednio II miejsce w konkursie
na logo OIG
- drug¹ nagrodê otrzymuje praca Pana Stanis³awa
Kozie³ , która zajê³a uprzednio III miejsce w konkursie
na logo OIG
- z wyró¿nionych 5 prac komisja przyznaje III nagrodê
Panu Janowi £uczak
- zgodnie z regulaminem konkursu dodatkowe
wyró¿nienie otrzymuje praca Pana Bart³omieja Machol.
W zwi¹zku z powy¿szym wysokoœæ nagród pieniê¿nych
zostanie uregulowana zgodnie z regulaminem konkursu
na logo Obszaru Intensywnego Gospodarowania gmin
Nowogard, Osina, P³oty.
Komisja Konkursowa
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FERIE ZIMOWE 2011
W GMINIE NOWOGARD
14 LUTEGO – 27 LUTEGO

14 LUTEGO - PONIEDZIA£EK
godz. 8.00 – 12.00 Zajêcia komputerowe (wyszukiwanie informacji, korzystanie z internetowych portali przyrodniczych, ogl¹danie filmów
ekologicznych w sieci) – miejsce: Szko³a Podstawowa w Strzelewie
9.00 Wyjazd do Multikina w Szczecinie - Szko³a Podstawowa nr 1 w
Nowogardzie.
9.00 – 10.30 Gry teatralne, zabawy integracyjne (I grupa), Taniec
wspó³czesny po³¹czony z klasyk¹ (II grupa) - Nowogardzki Dom Kultury
9.00 – 11.30 Gry i zabawy logiczne, rozwi¹zywanie ³amig³ówek matematycznych - Szko³a Podstawowa w B³otnie
9.00 – 12.00 Zabawy i gry sportowe - Szko³a Podstawowa w D³ugo³êce
9.00 – 12.00 Zajêcia sportowe i komputerowe - Szko³a Podstawowa w
Orzechowie
9.00 – 12.00 Gry stolikowe, ogl¹danie filmów na DVD - Szko³a Podstawowa
w ¯abowie
9.00 – 13.00 Filmoranek „Mulan” Wykonanie plakatu w grupach „Bezpieczne Ferie” Zabawy z chust¹ animacyjn¹ - Szko³a Podstawowa
nr 4 w Nowogardzie
9.00 – 14.00 Dzieñ z jêzykiem niemieckim, gry, zabawy i æwiczenia
jêzykowe - Szko³a Podstawowa w Wierzbiêcinie
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
10.30 – 12.00 Taniec wspó³czesny po³¹czony z klasyk¹ (I grupa), Gry
teatralne, zabawy integracyjne (II grupa) - Nowogardzki Dom Kultury
11.00 – 15.00 Walentynkowe serca – kartki i ¿yczenia z okazji Walentynek
na podstawie ksi¹¿ki „Przepis na mi³oœæ”, W magicznym œwiecie
baœni – W. i J. Grimm „Stary szewc i krasnoludki” - g³oœne czytanie
i praca manualna - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
12.00 – 13.00 Czytanie Bajek - Nowogardzki Dom Kultury
13.30 – 15.00 Karaoke - Nowogardzki Dom Kultury
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
15 LUTEGO - WTOREK
8.00 – 12.00 Warsztaty fotograficzne pt. „Fotografujemy najpiêkniejsze i
najbrzydsze miejsca w okolicy”, Zajêcia plastyczne pt. „Najpiêkniejsze
miejsca w mojej wsi” - Szko³a Podstawowa w Strzelewie
9.00 – 10.30 Zajêcia ceramiczne (I grupa), Zajêcia plastyczne (II grupa) Nowogardzki Dom Kultury
9.00 – 11.30 Zajêcia plastyczno – techniczne - Szko³a Podstawowa w
B³otnie
9.00 – 12.00 Zajêcia jêzykowe i przyrodnicze - Szko³a Podstawowa w
Orzechowie
9.00 – 12.00 Prace artystyczne- wykonywanie kart i ozdób œwi¹tecznych
- Szko³a Podstawowa w ¯abowie
9.00 – 13.00 Gry i zabawy stolikowe, Film „Œpi¹ca królewna”, Zabawy
ruchowe na œwie¿ym powietrzu / w Sali Œwietlicowej - Szko³a Podstawowa nr 4 w Nowogardzie.
9.00 – 14.00 Œwietlica dla wszystkich – gry i zabawy wed³ug scenariusza
nauczycieli i inwencji dzieci - Szko³a Podstawowa w Wierzbiêcinie
10.00 – 13.00 Zajêcia œwietlicowe Gry i zabawy matematyczne Szko³a
Podstawowa w D³ugo³êce
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
10.30 – 12.00 Zajêcia ceramiczne (II grupa), Zajêcia plastyczne (I grupa)
- Nowogardzki Dom Kultury
11.00 – 15.00 Nasze bezpieczne ferie – spotkanie z policjantami, pani¹
Klaudi¹ Gieryñ i panem Sebastianem róbkiem, Zajêcia czytelnicze
z ksi¹¿k¹ „Powiastki Beatrix Potter oraz „Jak to zrobiæ” - Miejska
Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
12.00 – 13.00 Spacer nad jeziorem - Nowogardzki Dom Kultury
13.30 – 15.00 Gry planszowe - Nowogardzki Dom Kultury
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
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16 LUTEGO - ŒRODA
8.00 – 12.00 Gry i zabawy ruchowe nawi¹zuj¹ce do tematyki przyrodniczej
- Szko³a Podstawowa w Strzelewie
9.00 - 10.30 Piosenki na Cztery Pory Roku - Nowogardzki Dom Kultury
9.00 – 11.00 I Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
9.00 – 11.30 Warsztaty ekologiczne - Szko³a Podstawowa w B³otnie
9.00 – 12.00 Gry i zabawy œwietlicowe, Ogl¹danie bajek - Szko³a Podstawowa w Orzechowie
9.00 – 12.00 Bezpieczne korzystanie z Internetu, ogl¹danie filmów na
DVD - Szko³a Podstawowa w ¯abowie
9.00 – 13.00 Filmoranek „Dzielny Despero”, Turniej „Jeden ze wszystkich”,
Wykonanie p³askorzeŸb z masy solnej - Szko³a Podstawowa nr 4 w
Nowogardzie
10.00 Nordic Walking - Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
10.00 – 13.00 Zajêcia œwietlicowe - Szko³a Podstawowa w D³ugo³êce
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
10.30 – 13.00 Wycieczka na Komisariat Policji w Nowogardzie - Nowogardzki Dom Kultury
11.00 – 15.00 Konkurs plastyczny: „Œwiat ksi¹¿ek Astrid Lindgrean”, Rozmowy o ksi¹¿kach Kate DiCamillo „Tygrys siê budzi”, „Magiczny s³oñ”
oraz zagadki logiczne - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
12.00 – 14.00 II Trening tenisa sto³owego- Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
13.30 – 15.00 Tworzenie etiud tañca wspó³czesnego - Nowogardzki Dom
Kultury
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
16.00 – 17.00 III Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
18.00 Turniej singlowy, deblowy i dru¿ynowy w tenisie sto³owym - Szko³a
Podstawowa w Wierzbiêcinie
17 LUTEGO - CZWARTEK
8.00 – 12.00 Zajêcia plastyczne pt. „Wykorzystujemy surowce wtórne”,
Quizy przyrodnicze - Szko³a Podstawowa w Strzelewie
9.00 – 10.30 Zajêcia plastyczne (I grupa), Pokazanie w³asnych ukrytych
talentów (II grupa) - Nowogardzki Dom Kultury
9.00 – 11.00 - I Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
9.00 – 11.30 Turniej tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w B³otnie
9.00 – 12.00 Zajêcia plastyczne - Szko³a Podstawowa w Orzechowie
9.00 – 12.00 Zajêcia komputerowe- wyszukiwanie informacji w internecie
Szko³a Podstawowa w ¯abowie
9.00 – 13.00 Film „Zapl¹tani”. Malowanie wykonanych dnia poprzedniego
p³askorzeŸb, Malowanki, gry planszowe, puzzle - Szko³a Podstawowa
nr 4 w Nowogardzie
10.00 Zajêcia sportowe(pi³ka no¿na, gry i zabawy), Zajêcia z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej - Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
10.00 – 13.00 Zajêcia œwietlicowe, Przed sprawdzianem szóstoklasisty –
matematyka inaczej - Szko³a Podstawowa w D³ugo³êce
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
10.30 – 12.00 Zajêcia plastyczne (II grupa), Pokazanie w³asnych ukrytych
talentów (I grupa) - Nowogardzki Dom Kultury
11.00 – 12.30 Wymiana pomiêdzy Nowogardzkim Domem Kultury a Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹. Zamiana grupy dzieci, grupa dzieci z NDK
idzie na zajêcia do Biblioteki i na odwrót.- Nowogardzki Dom Kultury
11.00 – 15.00 Bajka filmowa dla dzieci, film przygodowy dla nastolatków,
Zajêcia z ksi¹¿k¹ „Teraz twoja kolej” E. Zoehler – rozmowy o przemocy, Zajêcia czytelnicze dla dzieci spêdzaj¹cych ferie w Nowogardzkim
Domu Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
12.00 – 14.00 II Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
13.30 – 15.00 Spacer – dokarmianie ptaków - Nowogardzki Dom Kultury
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
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16.00 – 17.00 III Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
18.00 Turniej singlowy, deblowy i dru¿ynowy w tenisie sto³owym - Szko³a
Podstawowa w Wierzbiêcinie
18 LUTEGO - PI¥TEK
8.00 – 12.00 Sporz¹dzanie mapy ekologicznej terenu - Szko³a Podstawowa
w Strzelewie
9.00 – 10.30 Zajêcia z ceramiki (I grupa), Zajêcia Rytmiczno ruchowe z
piosenk¹ (II grupa) - Nowogardzki Dom Kultury
9.00 – 11.00 I Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
9.00 – 12.00 Turniej tenisa sto³owego dziewcz¹t i ch³opców - Szko³a
Podstawowa w ¯abowie
9.00 – 13.00 Filmoranek „Sezon na misia II”, Gry i zabawy stolikowe, Gra
w siatkówkê (z balonikiem) w parach - Szko³a Podstawowa nr 4 w
Nowogardzie
10.30 – 12.00 Zajêcia z ceramiki (II grupa), Zajêcia Rytmiczno ruchowe z
piosenk¹ (I grupa) - Nowogardzki Dom Kultury
10.00 – 13.00 W poszukiwaniu mieszanin i roztworów- zajêcia przyrodnicze,
Zajêcia plastyczne - Szko³a Podstawowa w D³ugo³êce
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
12.00 – 13.00 Gry planszowe - Nowogardzki Dom Kultury
12.00 – 14.00 II Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
13.30 – 15.00 Dyskoteka - Nowogardzki Dom Kultury
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
16.00 – 17.00 III Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
16.00 – 17.00 III Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
18.00 Turniej singlowy, deblowy i dru¿ynowy w tenisie sto³owym - Szko³a
Podstawowa w Wierzbiêcinie
21 LUTEGO - PONIEDZIA£EK
9.00 Gry i zabawy, Pi³ka rêczna - Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
9.00 – 11.00 I Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
9.00 – 13.00 Kalambury, Film „Pokahontas”, Wycinanki, malowanki – prace
rêczne - Szko³a Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
10.00 – 13.00 Zajêcia komputerowe - Szko³a Podstawowa w D³ugo³êce
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
11.00 – 13.00 Zajêcia sportowe - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Nowogardzie
11.00 – 15.00 Spotkanie w Dolinie Muminków: wspólne tworzenie krainy
Muminków, wyklejanie postaci z ksi¹¿ek Tove Jansson, Muminkowe
zagadki - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
12.00 – 14.00 II Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych- Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
16.00 – 17.00 III Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
18.00 Turniej singlowy, deblowy i dru¿ynowy w tenisie sto³owym - Szko³a
Podstawowa w Wierzbiêcinie
22 LUTEGO - WTOREK
09.00 – 11.00 I Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
09.00 – 13.00 Zajêcia plastyczne „W trzech kolorach”: czerwony, zielony,
niebieski, Film „Mój brat niedŸwiedŸ”, Zabawy z chust¹ animacyjn¹
- Szko³a Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
11.00 – 15.00 „Spacer po lesie” - spotkanie z panem Markiem Heiserem z
Nadleœnictwa, Wyprawa w œwiat marzeñ z ksi¹¿ka „Strasznie wa¿na
rzecz” - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
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12.00 – 14.00 II Trening tenisa sto³owego- Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
16.00 – 17.00 III Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
18.00 Turniej singlowy, deblowy i dru¿ynowy w tenisie sto³owym - Szko³a
Podstawowa w Wierzbiêcinie
23 LUTEGO - ŒRODA
8.00 Wyjazd do Tropical Ilsland ko³o Berlina - Szko³a Podstawowa nr 1
w Nowogardzie
9.00 – 11.00 I Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
9.00 – 11.30 Œwietlica socjoterapeutyczna - Szko³a Podstawowa w B³otnie
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
11.00 – 13.00 Zajêcia Sportowe - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Nowogardzie
11.00 – 15.00 Konkurs plastyczny (technika dowolna): „Magiczny œwiat
Muminków” oraz zabawy z ksi¹¿k¹ Roberta Buczka „Rodzina Bzików”
- Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
12.00 – 14.00 II Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
16.00 – 17.00 III Trening tenisa sto³owego - Szko³a Podstawowa w
Wierzbiêcinie
18.00 Turniej singlowy, deblowy i dru¿ynowy w tenisie sto³owym - Szko³a
Podstawowa w Wierzbiêcinie
24 LUTEGO - CZWARTEK
8.00 VII Zimowy Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji - Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
9.00 – 13.00 Turniej „Awantura o Basiê”, Film „Shrek forever”, Prace
plastyczne „Origami” - Szko³a Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
10.00 Zajêcia sportowe(pi³ka no¿na, gry i zabawy) - Gimnazjum nr 1 w
Nowogardzie
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
11.00 – 15.00 Bajka filmowa dla dzieci oraz film fantastyczny dla nastolatków, Zabawy w rymy z ksi¹¿k¹ Ma³gorzaty Strza³kowskiej „Rym
cym cym, gdzieœ mi z g³owy uciek³ rym”, Zajêcia czytelnicze dla
dzieci spêdzaj¹cych ferie w Nowogardzkim Domu Kultury - Miejska
Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
25 LUTEGO - PI¥TEK
8.00VII Zimowy Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji - Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
9.00 – 13.00 Filmoranek „Gwiazda Kopernika”, Tworzenie modelu „Rakiety
na ksiê¿yc” w grupach- Szko³a Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
10.00 – 14.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012
11.00 – 15.00 Bajkoterapia dla ma³ych i du¿ych o tym, jak bajki mog¹
pomagaæ” „Pierwsza lekcja szczêœcia” Roba Goldblata – o ch³opcu,
który nie chcia³ byæ smutny, Podsumowanie i zakoñczenie ferii zimowych 2011 - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
15.00 – 18.00 Zajêcia sportowe dla zainteresowanych - Boiska kompleksu
sportowego ORLIK 2012.
Dom Kultury informuje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wykupienia obiadów (drugiego
dania) dla dzieci – koszt jednego posi³ku 5,50 z³ (obiad w godzinach od
13.00 – 13.00).
Nowogardzki Dom Kultury informuje, ¿e instruktorzy bêd¹ prowadzili w
czasie ferii zajêcia z niektórymi ko³ami zainteresowañ.
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, ¿e zajêcia s¹ bezp³atne.
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Nowogard 31.01.2011r.

Nowogard 31.01.2011r.

Dotyczy: wykonawstwa wycen nieruchomoœci gminy Nowogard
w roku 2011
Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.759)
na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, publikuj¹c og³oszenie na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl,
w prasie lokalnej – Wiadomoœci Samorz¹dowe, Kurierze Szczeciñskim,
Trybun Ludu zaproszono wykonawców do z³o¿enia oferty cenowej na
wykonawstwo wycen nieruchomoœci gminy Nowogard w roku 2011.
Kryterium wyboru by³a cena.
Na zaproszenie odpowiedzia³ jeden wykonawca oferuj¹c ceny:
1.Projektowanie i Obs³uga Nieruchomoœci - Krzysztof Ryterski, ul.
Luboszan 8 72-200 Nowogard
- wycena dzia³ki budowlanej niezabudowanej - 250,00 z³
- wycena dzia³ki zabudowanej - 250,00 z³
- wycena domu jednorodzinnego,budynku - 350,00 z³
- wycena lokalu mieszkalnego z czêœciami przynale¿nymi wraz z
niezbêdnymi dokumentami do za³o¿enia kartoteki lokalu - 280,00 z³
- sporz¹dzenie dokumentów w celu za³o¿enia kartoteki budynku - 120,00 z³
- wycena budynku gospodarczego - 120,00 z³
- wycena gara¿u - 120,00 z³
- wycena lokalu us³ugowego, handlowego i u¿ytkowego wraz z
niezbêdnymi dokumentami do za³o¿enia kartoteki lokalu - 320,00 z³
- wycena drzewostanu - 300,00 z³
- wycena u¿ytkowania wieczystego celem sprzeda¿y, przekszta³cenia
w prawo w³asnoœci - 250,00 z³
- wycena obiektów magazynowo - warsztatowych - 300,00 z³
- aktualizacja wyceny - 50% wartoœci wyceny
- opinia budowlana dot. podzia³u dzia³ki i budynków na nich wzniesionych - 200,00 z³
- rozbiórka budynku - 440,00 z³
oddania w nieruchomoœci w trwa³y zarz¹d - 400,00 z³
- op³ata adiacencka - 450,00 z³
- op³ata planistyczna - 600,00 z³

Dotyczy: wykonawstwa us³ug w zakresie prac geodezyjno - kartograficznych gminy Nowogard w roku 2011.

W dniu 20.01.2011 r. otwarcia ofert dokona³a Przewodnicz¹ca Komisji Agnieszka Biegañska Sawicka, przy udziale cz³onków komisji Zdzis³awa
Bogdañskiego i Edyty Dobrowolskiej.
Komisja ³a, i¿ oferta Pana Krzysztofa Ryterskiego – Projektowanie
i Obs³uga Nieruchomoœci, ul. Luboszan 8 w Nowogardzie spe³ni³a
wszystkie warunki podane w og³oszeniu Burmistrza Nowogardu z dnia
21 grudnia 2010 r. i zaproponowa³a przyj¹æ powy¿sz¹ ofertê cenow¹
na wykonawstwo prac w zakresie szacowania nieruchomoœci gminy
Nowogard w roku 2011.
Burmistrz Nowogardu zatwierdzi³ powy¿sz¹ decyzjê.
Termin realizacji zamówienia nast¹pi od dnia 01.02.2011r. do 31
grudnia 2011 r.

WYKAZ

Nowogard 09.02.2011r.

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ. zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb Karsk gm. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej – 48005.
Nr dzia³ki – 418.
Powierzchnia dzia³ki w ha - 0,28 ha.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci isposób jej
zagospodarowania - Dzia³ka rolna niezabudowana
Brak planu.
Przeznaczenie okreœlone w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard – tereny rolne
oznaczone jako o walorach kwalifikuj¹cych do uznania za zespó³
przyrodniczo - krajobrazowy.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony.
Cena nieruchomoœci - 10.000,00 z³.
Stan w³adania – w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 09.02.2011r. do dnia 02.03.2011 r.

Z pominiêciem procedur okreœlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.759)
na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, publikuj¹c og³oszenie na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl,
w prasie lokalnej – Wiadomoœci Samorz¹dowe, Kurierze Szczeciñskim,
Trybun Ludu zaproszono wykonawców do z³o¿enia oferty cenowej na
wykonawstwo us³ug w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych gminy
Nowogard w roku 2011.
Kryterium wyboru by³a cena.
Na zaproszenie odpowiedzia³o dwóch wykonawców oferuj¹c ceny:
1) Us³ugi Geodezyjne, Ryszard Margas, ul. Boh.Warszawy 103, 72-200
Nowogard
1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na dzia³kê:
- w obrêbach miejskich - 880,00 z³
-w obrêbach wiejskich z ewentualnym rozgraniczeniem - 1.490,00 z³
2. Podzia³ dzia³ki:
- w obrêbach miejskich - 990,00 z³
- w obrêbach wiejskich z ewentualnym rozgraniczeniem - 1.250,00 z³
3. Wznowienie i stabilizacja granic dzia³ki
- w obrêbach miejskich
- 190,00 z³
4. Wznowienie i stabilizacja granic dzia³ki z ewentualnym rozgraniczeniem
- w obrêbach wiejskich - 270,00 z³
5. Wykonanie kopii wykazów zmian danych ewidencyjnych
- w obrêbach miejskich - 380,00 z³
- w obrêbach wiejskich - 450,00 z³
6. Wykonanie wypisu i wyrysu na dzia³kê
- z operatu ewidencji gruntów - 370,00 z³
2) Us³ugi Geodezyjne Krzysztof Turek, ul. 700 Lecia 17b 72-200 Nowogard
1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na dzia³kê:
- w obrêbach miejskich - 700,00 z³
- w obrêbach wiejskich z ewentualnym rozgraniczeniem - 1.100,00 z³
2. Podzia³ dzia³ki:
- w obrêbach miejskich
- 850,00 z³
- w obrêbach wiejskich z ewentualnym rozgraniczeniem - 1.000,00 z³
3. Wznowienie i stabilizacja granic dzia³ki
- w obrêbach miejskich - 120,00 z³
4. Wznowienie i stabilizacja granic dzia³ki z ewentualnym rozgraniczeniem
- w obrêbach wiejskich - 240,00 z³
5. Wykonanie kopii wykazów zmian danych ewidencyjnych
- w obrêbach miejskich
- 100,00 z³
- w obrêbach wiejskich - 150,00 z³
6. Wykonanie wypisu i wyrysu na dzia³kê
- z operatu ewidencji gruntów - 180,00 z³
W dniu 20.01.2011 r. otwarcia ofert dokona³a Przewodnicz¹ca Komisji Agnieszka Biegañska Sawicka, przy udziale cz³onków komisji Zdzis³awa
Bogdañskiego i Edyty Dobrowolskiej.
Komisja ³a, i¿ w/w oferty spe³ni³y wszystkie warunki podane w og³oszeniu
Burmistrza Nowogardu z dnia 21 grudnia 2010 r.
Najkorzystniejsz¹ ofertê cenow¹ z³o¿y³ Krzysztof Turek – Us³ugi Geodezyjne z Nowogardu, ul.700 Lecia 17b.
Komisja zaproponowa³a przyj¹æ powy¿sz¹ ofertê cenow¹ na wykonawstwo
us³ug w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych gminy Nowogard
w roku 2011.
Burmistrz Nowogardu zatwierdzi³ powy¿sz¹ decyzjê.
Termin realizacji zamówienia nast¹pi od dnia 01.02.2011r. do 31 grudnia
2011 r.

WYKAZ

Nowogard 09.02.2011r.

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ.zm.)
Po³o¿enie nieruchomoœci - Wo³owiec 23 gm. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW nr 7200.
Nr dzia³ki – 94.
Powierzchnia dzia³ki w ha - 0,20 ha.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej
zagospodarowania - Dzia³ka rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony.
Cena nieruchomoœci w udziale ½ - 43.171,00 z³.
Stan w³adania - Sprzeda¿ na w³asnoœæ udzia³u ½ w nieruchomoœci.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni
tj. od dnia 09.02.2011r. do dnia 02.03.2011r.

15.02.2011 r.

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE

Burmistrz Nowogardu
og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze
zastêpca kierownika w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy
Kandydat powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
1. Wykszta³cenie wy¿sze
2. Cztery lata sta¿u pracy w tym co najmniej trzy lata sta¿u pracy w
zakresie pozyskiwania œrodków unijnych lub co najmniej cztery lata
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w tym co najmniej trzy lata w
zakresie pozyskiwania œrodków unijnych
3. Jêzyk angielski, biegle w mowie i piœmie
4. Znajomoœæ regulacji w zakresie przygotowania zarz¹dzania i rozliczania projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ustawy o
samorz¹dzie gminnym
5. Umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera i sprzêtu biurowego
6. Dobry stan zdrowia
7. Obywatelstwo polskie
8. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw
publicznych
9. Kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
1. Ukoñczone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu przygotowania i zarz¹dzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej
2. Znajomoœæ regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych
Zakres zadañ wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych Ÿróde³ finansowania, a
w szczególnoœci:
a) We wspó³pracy z wydzia³ami urzêdu, jednostkami organizacyjnymi
gminy oraz so³ectwami pozyskiwanie œrodków dostêpnych w ramach
funduszy krajowych, Unii Europejskiej i innych Ÿróde³
b) Inicjowanie rozwi¹zañ uchwa³odawczych stwarzaj¹cych zachêty dla
przedsiêbiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im œcie¿ek
pozyskiwania œrodków w tym w celu partnerstwa publiczno-prawnego
2. Pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy
3. Analiza danych niezbêdnych do w³aœciwego opracowania wniosków
4. Przygotowanie, kompletowanie oraz sk³adanie wniosków o œrodki
pomocowe
5. Opracowywanie i sk³adanie wniosków o przyznanie œrodków z innych
dostêpnych funduszy, fundacji, mechanizmów finansowania
6. Rozliczanie przyznanych œrodków, dotacji oraz przygotowanie i
sk³adanie odpowiednich sprawozdañ
7. Wspó³praca z Zachodniopomorskim Urzêdem Marsza³kowskim,
Urzêdem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzêdem Pracy i innymi jednostkami zewnêtrznymi przy wdra¿aniu wchodz¹cych do realizacji projektów
8. Udzia³ w pracach zwi¹zanych z przygotowywaniem sprawozdañ, ankiet
i innych opracowañ dla potrzeb Burmistrza oraz pozosta³ych instytucji
dotycz¹cych wdra¿ania projektów
9. Wspó³praca z potencjalnymi i aktualnie funkcjonuj¹cymi zagranicznymi podmiotami dzia³alnoœci gospodarczej w gminie (obs³uga inwestora
zagranicznego)
Wymagane dokumenty:
1. ¯yciorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie
5. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy w tym na stanowiskach zwi¹zanych z pozyskiwaniem œrodków unijnych– œwiadectwa pracy
lub zaœwiadczenie od pracodawcy je¿eli kandydat jest w stosunku pracy
lub potwierdzenie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach
i umiejêtnoœciach
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci
8. Aktualne zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
9. Oœwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treœci:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych”
10. Oœwiadczenie o treœci: „oœwiadczam, ¿e posiadam pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych oraz korzystam z pe³ni praw publicznych”
Oferty zawieraj¹ce wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ do dnia 22
lutego 2011r. do godz. 15.30 w zamkniêtych, opatrzonych imieniem
i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko zastêpcy
kierownika w wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy „ w Urzêdzie
Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 1 (pok. nr 10). Nie ma mo¿liwoœci
przyjmowania dokumentów drog¹ elektroniczn¹.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie nie
bêd¹ rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Urszula Berezowska
nr tel. (091)3926293.
Na stanowisku przewiduje siê wynagrodzenie miesiêczne do 4.200 z³
brutto.
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Kandydaci, którzy spe³ni¹ wymagania formalne, zostan¹ telefonicznie zaproszeni na rozmowê kwalifikacyjn¹. Dane zakwalifikowanych
kandydatów do naboru zostan¹ umieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie zastrzega mo¿liwoœæ zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a nastêpnie na czas okreœlony
i nieokreœlony.
Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie.
Nowogard 08.02.2011r.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póŸ. zm.) oraz
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 14 wrzeœnia 2004r. Nr 207 poz.2108)
Burmistrz Nowogardu
Og³asza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzeda¿ dzia³ki nr
651 o pow. 312 m2 , po³o¿onej w obrêbie nr 2 m. Nowogard przy ul.
Romualda Traugutta 3a.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka nr 651 o pow. 312 m,po³o¿ona w
obrêbie nr 2 m. Nowogard przy ul. Romualda Traugutta 3a.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 12322 w S¹dzie
Rejonowym w Goleniowie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg ogranicza siê do u¿ytkowników wieczystych oraz w³aœcicieli,
których dzia³ki bezpoœrednio przylegaj¹ do sprzedawanej nieruchomoœci
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11.03.2011r. o godz.10sali obrad /I piêtro/
Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolnoœci 1.
Cena wywo³awcza dzia³ki - 30.000,00 z³.
post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej tj. 300, 00 z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny dzia³ki (w przyp. nabycia na w³asnoœæ dzia³ki)
doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 23%.
Pierwsza op³ata za u¿ytkowanie wieczyste wynosi 15% ceny dzia³ki
uzyskanej w drodze przetargu, p³atna przed zawarciem umowy notarialnej oraz naliczony zostanie podatek VAT 23%.
Op³ata roczna w wysokoœci 1% ceny dzia³ki uzyskanej w drodze przetargu p³atna bêdzie w terminie do 31 marca ka¿dego roku przez ca³y
okres trwania u¿ytkowania wieczystego oraz naliczony zostanie podatek
VAT w wysokoœci 23%.
Wznowienie granic dzia³ki nabywca wykona we w³asnym zakresie.
Dzia³ka nie ma przeprowadzonych badañ geologicznych.
Do ceny nieruchomoœci doliczone bêd¹ koszty przygotowania
nieruchomoœci do sprzeda¿y w wysokoœci ,00³- za wycenê dzia³ki, koszty
dokumentacji kartograficznej – ,78 z³.
(podstawa – Uchwa³a Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20
lutego 2003r.).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
wysokoœci 10%wartoœci nieruchomoœci tj.3.000,00 z³. ¿y wp³aciækasie
Urzêdu Miejskiego najpóŸniej do dnia08.03.2011r. do godz.14na konto:
Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209
2470.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych
na w/w konto urzêdu.
Dokument potwierdzaj¹cy wp³acenie wadium nale¿y okazaæ komisji
przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokument to¿samoœci.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców, je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w
okreœlonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomoœci.
Podpisanie umowy notarialnej nast¹pi w terminie jednego miesi¹ca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej bez mo¿liwoœci roz³o¿enia na raty.
Burmistrz Nowogardu mo¿e odwo³aæ przetarg podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Nowogardzie, Plac
Wolnoœci 1, tel. (091)39-26-225 lub (091) 39-26-226.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
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WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
15.02.2011 r.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie
913925947
913926289
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1
913926265

Pozosta³e instytucje:
ZEAS 						
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej			
Zarz¹d Budynków Komunalnych 			
Biblioteka Miejska					
Biblioteka Pedagogiczna 				
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl 		
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie
filia w Nowogardzie 			
						
Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie
Rejestracja pojazdów 			
Prawo jazdy				
Licencje					
Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -		
						
						
Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
e-mail: czg@nowogard.pl
- dyrektor						
						
Pogotowie Ratunkowe			
999,
Stra¿ Po¿arna				
998,
Policja, komisariat 			
997,
Pogotowie elektryczne
			
Pogotowie wodoci¹gowe				
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- sekretariat					
- centrala						
						
						
						

913926260
913920648
913926283

e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat: 					
913926200
Fax: 						
913926206
Kadry: 					
913926204
913921376
Biuro Rady Miejskiej: 				
913926210
913921813
 Biuro Obs³ugi Interesantów 			
913926214
915792702
e-mail: boi@nowogard.pl
915792703
913921852  Wydzia³ Spraw Obywatelskich:
- kierownik 					
913926203
915792082
- dowody osobiste 				
913926215
915792083
- ewidencja ludnoœci 				
913926212
913925766  Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
e-mail: budzet@nowogard.pl
- z-ca kierownika 				
913926223
913927121
913920310
- ksiêgowoœæ 					
913926222
915777951
- kasa 					
913926219
913920118  Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
915792311
- kierownik 					
913926217
913921274
- ksiêgowoœæ podatkowa 			
913926220
913920879
- windykacja					
913926220
913921559
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych
913926220
913921356
- wymiar podatków i op³at 			
913926217
913921800
- kontrola podatkowa 				
913926217
913921806
- ulgi podatkowe 				
913926217
913921877
 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
Rozk³ad jazdy poci¹gów:
- kierownik 					
913926226
Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.
- z-ca kierownika 				
913926225
Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32, 22.03.  Wydzia³ Architektury, Budownictwa
Informacja PKP Szczecin tel. 9436
i Planowania Przestrzennego:
e-mail: architektura@nowogard.pl
Rozk³ad jazdy autobusów:
- kierownik 					
913926229
Nowogard - Szczecin
- z-ca kierownika 				
913926228
5.37F, 7.10F, 7.10FE, 7.36F, 7.36L, 7.45L, 8.14L, 8.40PL,  Urz¹d Stanu Cywilnego:
- kierownik 					
913926230
9.25F, 10.06F, 10.06F, 12.16F, 13.53F, 16.06Fm, 16.50F,
 Wydzia³ Bezpieczeñstwa
17.56Fm, 18.46Fm, 20.10L, 21.47Um.
i Zarz¹dzania Kryzysowego:
Szczecin - Nowogard
- kierownik 					
913926234
5.45F, 6.30UEm, 7.00F, 9.15F, 10.10L, 11.30F, 11.30Fm,
13.00F, 14.00F, 14.00Fm, 15.15F, 15.30FXP, 16.00Fm, 16.00F,  Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:
e-mail: promocja@nowogard.pl
18.15Fm, 19.15Fm, 20.30Lm, 22.20Um
- kierownik 					
913926293
z-ca
kierownika
				
913926293
Oznaczenia:
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej 		
913926233
E - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
 Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
F - Kursuje w dni robocze
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
L - Nie kursuje 25-26.XII.,1.I. oraz dwa dni œwi¹t Wielkanocnych
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
m - Nie kursuje 24.XII. i 31.XII.
- kierownik 					
913926243
P - Kurs poœpieszny
- z-ca kierownika 				
913926238
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
- Agenda 21 - agenda21@nowogard.pl 		
913926232
X - Nie kursuje 04.06.2010r
 Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
Uwaga! W okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹ nast¹piæ zmiany
e-mail: inwestycje@nowogard.pl
w obowi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy.
- kierownik 					
913926241
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/38-42-494.
- z-ca kierownika 				
913926240
 Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
e-mail: oswiata@nowogard.pl
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
- kierownik					
913925464
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl. - Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5. Samo- w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. - Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
„Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. War- Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
szawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul.
Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka
Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
„NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
optyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”, ul. 700 Lecia 20.;
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
22. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 23. Kiosk, ul. D¹browszczaków;,
24. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).;
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
25. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Krajowej 51.; 27. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep spo¿ywczo-monopolowy,
tel. 91 392 00 17
ul. Bat. Ch³opskich 1a.

