
Sprawozdanie z działalności wójta – maj 2019 

 

1. Dofinansowanie drogi Cisewo-Zieleniewo – znaleźliśmy się na ostatecznej liście 

rankingowej, więc już mamy pewność, że otrzymamy dofinansowanie. Zaraz po uzyskaniu tej 

informacji zostało podpisane porozumienie z Lasami Państwowymi w sprawie budowy drogi. 

Będziemy ją budować oddzielnie, ponieważ Lasy w tym roku nie mają funduszy. Obecnie 

czekamy na podpisanie umowy – województwo wysłało listę do ministerstwa i czeka na 

zatwierdzenie. Jak tylko otrzymamy informację o terminie podpisania umowy, będziemy 

musieli wprowadzić pieniądze do budżetu – możliwe, że będzie konieczne zwołanie sesji 

nadzwyczajnej w tej sprawie, żebyśmy mogli ruszyć z inwestycją. 

2. Spotkanie z prezydentem Stargardu – pozyskanie dofinansowania zapewnienia 

bezpieczeństwa nad Miedwiem w sezonie letnim. Udało się pozyskać dofinansowanie w 

kwocie 80 tys. zł. 

3. Szkoła w Kobylance i szkoła w Reptowie złożyły wnioski o dofinansowanie stołówek 

szkolnych. Łączna wartość obu wniosków to kwota 48 889. Dofinansowanie 80%. Wkład 

własny gminy – 9777 zł. 

4. Dofinansowania dla strażaków. Nasze jednostki zaczęły aktywnie działać w kierunku 

pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych na zakup sprzętu i remonty. Na dzień dzisiejszy 

OSP Bielkowo otrzymało promesę na samochód, a OSP Niedźwiedź 5000, OSP Kunowo 6000 

i OSP Kobylanka na zakupy sprzętowe (konkursy Urzędu Marszałkowskiego). 

5. Konferencja z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą. Podczas spotkania poruszone były 

tematy dofinansowań unijnych na bieżący rok. We wrześniu będzie można składać wnioski o 

dofinansowanie budowy lub modernizacji sieci wodociągowych – będziemy starać się o 

fundusze na budowę wodociągu do Gajęckiego Ługu. Przeprowadzamy także rozeznanie w 

sprawie modernizacji sieci do Niedźwiedzia i Motańca (wymiana rur na większą średnicę), 

złożyliśmy pismo do Wodociągów Zachodniopomorskich o wskazanie wytycznych do 

zaprojektowania tej sieci, dzięki czemu będziemy mogli oszacować zakres prac i orientacyjne 

koszty. W zależności od rozwoju sytuacji i możliwości budżetu na przyszły rok będziemy strać 

się pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję. Planujemy także złożyć wniosek o 

dofinansowanie budowy targowiska, jeżeli uda nam się uzyskać prawo do dysponowania 

nieruchomością obok CKiR oraz jeśli koszty tego przedsięwzięcia nie okażą się wysokie. 

6. Udział w wyjeździe studyjnym członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego do Malmo i Kopenhagi. Uczestniczyliśmy w bardzo interesujących 

spotkaniach dotyczących zintegrowanego transportu, co wiąże się z naszą inwestycją w 

Reptowie i Miedwiecku (punkty przesiadkowe). Koszty wyjazdu były pokryte ze środków 

Stowarzyszenia. 

7. Odbyło się spotkanie z młodzieżą w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy. 

Przedstawicielami rady byli p. Grabowska i p. Stechnij. Młodzież zgłosiła swoje pomysły i 

uwagi do statutu, dzisiaj projekt uchwały zostanie poddany pod obrady. 

8. Odbyło się kolejne spotkanie z wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem w sprawie ścieżki 

z Kobylanki do Bielkowa. Marszałek potrzebuje jeszcze około miesiąca na zgromadzenie 

funduszy, potem będziemy podpisywać porozumienie. 



9. Rozpoczęliśmy naprawy dróg w ramach bieżącego utrzymania. Kolejne odcinki są 

sukcesywnie remontowane i odbierane przez urzędników. 

10. Odbyło się zebranie wiejskie w Motańcu w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Ustaliliśmy wspólnie zamontowanie tzw. mijanek oraz ustawienie dodatkowych znaków 

drogowych. Przeprowadzono przy współudziale mieszkańców wizję lokalną w celu ustalenia 

usytuowania mijanek. Do końca wakacji te czynności zostaną wykonane. Ponadto mieszkańcy 

zdecydowali w głosowaniu o dołożeniu 10 tys. z funduszu sołeckiego do projektu chodnika. 

11. 29 maja odbył się odbiór prac w świetlicy w Bielkowie. 

12. W sobotę 25 maja trzy nasze jednostki brały udział w międzygminnych zawodach 

strażackich w Barzkowicach – Kobylanka, Bielkowo i Reptowo. Bielkowo zajęło 7 miejsce, 

Kobylanka 10, a Reptowo 11 (na 13 drużyn). 

13. Spotkanie z przewodniczącymi komisji rady – zostało zaplanowane, radni zaproszeni, w 

dniu spotkania przewodnicząca Ordon poinformowała sekretariat, że nie będą obecni. 

14. Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły w Reptowie w sprawie rezygnacji dyrektora 

Dubojskiego. 


