
Sprawozdanie z działalności wójta w czasie między sesjami – 28 lutego 2019 r. 

 

1. Spotkanie w WFOŚ z prezesem i panią dyrektor w sprawie utrzymania terenów nad 

Miedwiem i ewentualnych dalszych losów części należącej do WFOŚ. Całość terenów jest 

„poszatkowana” własnościowo, ponieważ część nieruchomości gmina oddała WFOŚ w ramach 

spłaty długu. Fundusz próbował sprzedać swoje działki, ale nie znalazł nabywcy. Gmina 

mogłaby być zainteresowana wykupem, żeby móc rozwijać nadmiedwiańską turystykę, lecz w 

chwili obecnej brak środków finansowych uniemożliwia transakcję. Zwróciliśmy się z prośbą 

do WFOŚ o uporządkowanie terenów, które do niego należą.  

 

2. Spotkanie z p. Piotrem Pilipczukiem w sprawie omówienia stanu technicznego i 

problemów z siecią wodociągową. Na dzień dzisiejszy urządzenia są sprawne i wydolne, choć 

w niektórych miejscach konieczne są drobne naprawy. Największy problem występuje w 

Niedźwiedziu, ponieważ zbyt mała średnica wodociągu doprowadzającego wodę do 

miejscowości powoduje kłopoty z ciśnieniem wody, zwłaszcza w miesiącach letnich. Trzeba w 

miarę szybko zaplanować wymianę rur, bo Niedźwiedź się rozbudowuje, a każde nowe 

przyłącze pogarsza sytuację. 

 

 

3. Działania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych: 

a) Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą 

w sprawie grantów sołeckich i innych konkursów na dofinansowanie przedsięwzięć. W 

spotkaniu wzięli udział sołtysi i rady sołeckie, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, kół 

gospodyń, OSP oraz część radnych. Siedem sołectw złożyło wnioski o granty, liczymy na 

pozyskanie dofinansowania. 

b) Wyjazd do Locknitz do siedziby Interregu, aby dowiedzieć się o możliwości 

dofinansowania inwestycji w Rekowie. Niestety, zmiana charakteru tej inwestycji (budowa 

drogi) bez zmiany nazwy (rewitalizacja) powoduje, że powstał twór, który nie ma szans na 

dofinansowanie.  

c) Prośby o wsparcie w działaniach lub zakupach. W efekcie pozyskania informacji na 

temat możliwości ubiegania się o wsparcie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w 

Niedźwiedziu wystosowane zostały pisma do czterech instytucji, które mogą ewentualnie 

nam pomóc w tej sprawie. Wysłane zostały także pisma do ZZDW oraz kilku osób (posłów, 

senatorów i radnych sejmiku), wspierających nasze działania w zakresie budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej z Kobylanki do Bielkowa. 

 

4. Zawarto umowę z nową kancelarią prawną – od 1 marca będzie nas obsługiwała 

kancelaria Biel, Judek i wspólnicy. Jest to kancelaria z bardzo bogatym doświadczeniem w 

obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, od wielu lat prowadzi sprawy kilkunastu gmin 

i miast, między innymi Szczecina. Warto podkreślić, że ubiegłoroczne koszty obsługi prawnej 

wyniosły ok. 78 tys. zł, w tym roku wyniosą 59, a prawnik będzie dyżurował dwa razy w 

tygodniu, będzie też obecny na każdej sesji. 

 

5. Udział w Konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Poruszane były tematy 

dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego, założeń nowej strategii unijnej oraz inne 



zagadnienia. Jednym z ciekawszych była kwestia modernizacji oświetlenia, nad którym już 

urzędnicy pracują, by zdobyć szczegółowe rozeznanie. 

 

6. Udział w comiesięcznym spotkaniu wójtów i burmistrzów ze starostą. Głównym 

tematem była kwestia szacowania szkód w rolnictwie. 

 

7. Spotkanie z Nadleśniczym Leśnictwa Kliniska w sprawie budowy drogi Cisewo-

Zieleniewo. Ustaliliśmy, że podpiszemy nowe porozumienie, aby można było realizować tę 

inwestycję, jeżeli dostaniemy dofinansowanie. 

 

8. Rozmowy z firmą Strabag w sprawie budowy wodociągu do Gajęckiego Ługu. Firma nie 

wyraża zgody na wejście na plac budowy, nie jest także zainteresowana ewentualnym 

wykonaniem przyłącza. Prawdopodobne jest, że będziemy wykonywać tę inwestycję po 

zakończeniu budowy drogi Niedźwiedź-Zdunowo. 

 

9. Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina wzięła udział w 

projekcie „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w 

województwie zachodniopomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełno 

sprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych”. Odbyła się kontrola wypełnienia zaleceń, która wypadła rewelacyjnie. 

Pani kontrolująca podsumowała nasze działania jako zdecydowanie najlepsze spośród 

kilkudziesięciu gmin, jakie ma pod swoją opieką. Szczególne słowa uznania należą się pani 

sekretarz Jolancie Kazberuk, która odpowiadała za to działanie. Dzięki wynikom kontroli 

będziemy mogli uzyskiwać dodatkowe punkty we wnioskach o dofinansowanie różnych 

przedsięwzięć. 

 

10. Szkoła w Kunowie – spotkanie z rodzicami. Zapadła decyzja o budowie nowej szkoły 

przy zachowaniu funkcji obecnej placówki, która wymaga remontu dachu i ogrzewania. W tej 

sprawie odbyło się też spotkanie z wójtem Gminy Stargard – będziemy rozmawiać na temat 

ewentualnego dofinansowania budowy szkoły. 

 

11. Gazeta gminna. Będzie wydawana gazeta informacyjna, ponieważ mieszkańcy tego 

oczekują. Wydawcą będzie biblioteka, natomiast fundusze zostaną pozyskane od osób, które 

zechcą wesprzeć to przedsięwzięcie, oraz reklamodawców. Zostanie uruchomione konto do 

wpłat darowizn na ten cel, już jest sporo sygnałów od mieszkańców gotowych zaangażować 

środki finansowe. Koszty jednego numeru wyniosły w 2018 r. 3816 zł 


