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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard

Z przykrością muszę Państwa poinformować, iż Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca
2015 roku nie podjęła uchwały o udzieleniu mi absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.    

W  związku  z  tym  jestem  zobowiązany  przedstawić  Państwu  informacje  wyjaśniające
przyczyny zaistniałych okoliczności. 

Budżet na 2014 rok został uchwalony w dniu 28 stycznia, przez Radę Miejską poprzedniej
kadencji, głosami radnych SLD, PO i PSL. 

Budżet ten realizowałem przez 9 miesięcy, z uwagi na wybory samorządowe, które odbyły
się w listopadzie 2014 roku. Mimo tego krótkiego czasu budżet za 2014 r. został wykonany zgodnie
z założeniami  postawionymi przez poprzednią Radę Miejską,  a  nawet  znacznie lepiej.  Pomimo
planowanego  deficytu  w  wysokości  1  mln  100  tys.  zł  Gmina  osiągnęła  wynik  dodatni  tzn.
nadwyżkę  budżetową  w  kwocie  około  300  tys.  zł,  co  świadczy  o  prawidłowo  realizowanych
wydatkach  i  dochodach  budżetowych.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  fakt,  iż  w  budżecie
zaplanowano emisję obligacji  na poziomie 1,5 mln zł,  jednak prawidłowo prowadzona polityka
finansowa  gminy  pozwoliła  tego  uniknąć.  W  wyniku  tego  doprowadziłem  do  obniżenia
zaplanowanego zadłużenia o kwotę 1,5 mln zł. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane
zgodnie  z  założeniami.  Budżetowe  wydatki  zrealizowano  w  91%,  a  dochody  w 92%,  co  jest
pozytywną korelacją obu współczynników. Nastąpiła znaczna poprawa sytuacji finansowej gminy
Nowogard, czego odzwierciedleniem jest budżet na rok 2015, w którym zaplanowano nadwyżkę na
blisko 1,5 mln zł bez konieczności dodatkowego zadłużania gminy. 

Należy także podkreślić, iż wykonanie budżetu za 2014 r. zostało pozytywnie zaopiniowane
przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  w  Szczecinie  a  także  przez  komisje  Rady  Miejskiej
w Nowogardzie:  Rewizyjną, Gospodarczo – Finansową i Społeczną.      

Patrząc  przez  pryzmat  czterech  lat  mojej  pierwszej  kadencji  na  stanowisku  burmistrza
Nowogardu, to rok 2014 był niejako jej zwieńczeniem. Czuję osobistą satysfakcję, że udało mi się
przez  ten  okres  tak  wiele  wykonać  dla  naszego  miasta,  naszych  wsi  i  dla  Państwa  –  naszych
Mieszkańców.  A tym bardziej,  że  wybierając  mnie  na  kolejną  kadencję  pozytywnie  oceniliście
Państwo moją dotychczasową pracę. 

Wraz  z  moimi  współpracownikami  zrealizowałem budżet  lepiej  niż  to  zostało  założone
przez  Radę  poprzedniej  kadencji.  To  wszystko  jednak  Radzie  Miejskiej  nie  wystarczyło  aby
udzieliła mi absolutorium za 2014 rok. Przyczyną tego jest,  co należy powiedzieć wprost:  brak
możliwości jakiejkolwiek współpracy i porozumienia z obecną Radą. Radni koalicyjni od początku
swojej kadencji toczą jedynie dyskusje zamiast zająć się sprawami gminy. Podejmowane przez nich
decyzje oderwane są od argumentów merytorycznych i nakierowane są jedynie na osłabienie mojej
pozycji, jako burmistrza Nowogardu, w oczach opinii publicznej.  

W takiej  sytuacji bardzo trudno będzie mi się wywiązać ze swoich obietnic wyborczych
i skutecznie działać dla dobra naszych mieszkańców. Pamiętamy przecież, że z budżetu na 2015 r.,
mojego autorstwa, radni usunęli  między innymi:  remont i  przebudowę placu Wolności,  budowę
ścieżki wokół jeziora, remont kładki wzdłuż jeziora. Znacznie ograniczyli środki na promocję, czyli
na organizację stałych imprez na terenie gminy m.in.  na Festiwal Filmowy,  na promocję strefy
ekonomicznej, co w znacznym stopniu utrudnia ściąganie inwestorów tworzących nowe miejsca
pracy. Ponadto koalicja PIR/PIS/PSL oraz tzw. radni niezależni zabrali 400 000 zł przeznaczonych
na remonty dróg oraz znaczną część pieniędzy na tworzenie placów zabaw na terenach wiejskich.
Te i jeszcze wiele innych inwestycji usunięto, przeznaczając zebrane w ten sposób środki w łącznej
kwocie 1 880 000 zł - na projekt tzw „obwodnicy południowej” łączącej ul. Bohaterów Warszawy
z  Armii  Krajowej  w  kierunku  na  Wojcieszyn,  nie  bacząc  na  fakt,  iż  inwestycji  tej  z  różnych
przyczyn jeszcze  przez  wiele  lat  nie  będzie  można zrealizować.  Koalicja  rządząca  „zamroziła”
w ten sposób  prawie 2 mln zł, które dla naszej społeczności mają niebagatelne znaczenie, mogłyby



bowiem być wykorzystane na poprawę warunków bytowych mieszkańców, na uzbrojenie strefy
ekonomicznej, na ogólnie pojęty rozwój naszej gminy.  

Szanowni Państwo 
Jest  mi  niezmiernie  przykro,  że  obecni  radni  tworzący  większość  w  Radzie  Miejskiej,

podejmują wszelkie możliwe działania aby utrudnić lub wręcz uniemożliwić mi wywiązywanie się
ze swoich obowiązków. Zaręczam jednak, że dla dobra wszystkich Mieszkańców w dalszym ciągu
będę konsekwentnie realizował te działania, które już rozpocząłem i które w przyszłości podjąć
zamierzałem. Będę także, mimo wszystko, próbował nawiązać choćby nić porozumienia z obecną
Radą. Nie wykluczam jednak, że w najbliższej przyszłości może pojawić się konieczność podjęcia
przez Wyborców decyzji co do przyszłości Rady.   

Nie można pozwolić na to,  aby los gminy Nowogard pozostawał w rękach tych,  którzy
podejmują uchwały oderwane od rzeczywistości, niezgodne z obecnie obowiązującym prawem i nie
uwzględniające interesu społecznego. Kategorycznie należy sprzeciwić się takim praktykom, gdzie
zarządy partii, lub inne grupy osób sterują radnymi, wymuszając na nich decyzje, których celem są
rozgrywki polityczne, a nie dobro samej gminy i jej Mieszkańców.

Ja  ze  swojej  strony  deklaruję,  że  nie  będę  się  godził  na  takie  działania,  a  w  swoich
poczynaniach  będę  się  kierował,  tak  jak  dotychczas,  zasadami  gospodarności,  celowości
i  rzetelności,  nakierowanymi  na  dalszy  rozwój  Gminy  Nowogard  oraz  poprawę  jakości  życia
wszystkich  jej  Mieszkańców.  Będę  także  dążył,  w  miarę  możliwości,  do  zażegnania  tego
poważnego kryzysu w naszym samorządzie gminnym, wywołanego przez radnych z PSL, PIS, PIR
i niektórych tak zwanych niezależnych.  

Z wyrazami szacunku  

  
      Robert Czapla

    


