
Sprawozdanie z działalności wójta w czasie między sesjami – 24 stycznia 2019 r. 

 

1. Spotkania indywidualne z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji itp. w różnych 

sprawach, rozwiązywanie bieżących problemów, korespondencja, praca nad budżetem, 

sprawy administracyjne. 

2. Udział w spotkaniu Zarządu OSP, rozmowa o współpracy i zadaniach strażaków; prośba 

o poszerzenie tych zadań o pomoc mieszkańcom w usuwaniu gniazd os i szerszeni. 

3. Spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Starostwie Powiatowym. 

Głównym tematem spotkania był „Plan rozwoju sieci dróg powiatowych”, który został 

przygotowany i przesłany włodarzom w maju 2018 r. Założeniem planu jest stopniowe 

przekazywanie większości dróg powiatowych gminom. Plan jest dokumentem do 
dyskusji dwustronnych i negocjacji.  

4. RIO – spotkanie z Prezesem w sprawie projektu budżetu i przygotowanych 

autopoprawek. 

5. Udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Było to podsumowanie realizacji zadań wyznaczonych na 2018 r. – nasza gmina nie 

wywiązała się ze swoich zobowiązań, ponieważ nie zakończono etapu uzyskania 

pozwolenia na budowę punktu przesiadkowego w Reptowie. Jednak dzięki 

uzgodnieniom z PLK z ubiegłego miesiąca nadrabiamy zaległości i do końca marca 

chcielibyśmy zakończyć ten etap. 

6. Udział w spotkaniu Komisji Antyalkoholowej, kontakt z przewodniczącym Robertem 

Bartosikiem – zaangażowanie w projekty dla młodzieży i seniorów. Pan Bartosik złożył 

do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego 

utworzenia i działania Młodzieżowej Rady Gminy. Propozycja, by Komisja ds. 

Społecznych współpracowała przy tym projekcie i w razie potrzeby pomagała p. 

Bartosikowi.  

7. Spotkanie z dyrektorami szkół – rozmowa na tematy bieżące. 

8. Spotkanie z senatorem Grzegorzem Napieralskim – rozmowa o współpracy i pomocy w 

różnych sprawach ważnych dla gminy. 

9. Spotkanie z Prezesem Wodociągów Zachodniopomorskich – rozmowa o działaniach 

zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie opłat za wodę i ścieki. 

10. Spotkanie z Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem w sprawie współpracy w zakresie 

utrzymania plaży i terenów nad Miedwiem. 

11. Udział w zebraniach wiejskich – wyborach sołtysów i rad sołeckich. Wszystkim sołtysom 

i radnym sołectw serdecznie gratuluję wyboru i życzę sukcesów i satysfakcji z pełnienia 

funkcji. 


