
Sprawozdanie z działalności wójta – czerwiec 2019 

 

1. W dniu 1 czerwca odbyło się otwarcie sezonu sekcji żeglarskiej MDK Stargard. W otwarciu 

uczestniczyła pani wicewójt Irena Rybarczyk. 

W tym samym dniu odbywały się też w różnych miejscowościach zabawy i festyny z okazji 

Dnia Dziecka. Urząd nie został poinformowany o tych wydarzeniach, podobnie jak o innych 

imprezach organizowanych przez sołtysów. 

2. 8 czerwca jednostki OSP z Bielkowa i Kobylanki brały udział w powiatowych zawodach 

pożarniczych. Zajęły odpowiednio 12 i 14 miejsce (na 18 drużyn). 

3. 10 czerwca wójt i skarbnik gminy uczestniczyły w XV Forum Samorządowym w Szczecinie. 

Poruszono wiele ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządów. 

4. W dniach 14-16 czerwca odbyły się Dni Gminy Kobylanka. W założeniach wydarzenie 

miało być imprezą dla wszystkich mieszkańców gminy, wspólną zabawą i integracją. Stąd 

program inny niż dotychczas, pojawiły się nowe, ciekawe elementy. Ci, którzy byli obecni, 

bardzo chwalą przebieg imprezy. Natomiast frekwencja była mała – niektórzy twierdzą, że z 

powodu braku informacji, lecz najważniejszą przyczyną jest brak współpracy ze strony 

sołtysów. Na spotkanie organizacyjne do wójta przyszło 2 sołtysów (Kobylanka, Kunowo) i 1 

oddelegował przedstawicieli rady sołeckiej (Reptowo). Spośród pozostałych 1 poinformował 

telefonicznie o nieobecności (Morzyczyn), pozostali (p.Grabowska, p.Drohomirecki, p.Ordon, 

p.Stateczna, p.Głodała, p.Andrzejczak) nie przyszli i nie zawiadomili o przyczynach 

nieobecności. 

Podziękowania: p.wicewójt, p.Jaskulska, p.Skóra, p.Jasińska, koła gospodyń z Kobylanki, koło 

z Morzyczyna, zespół Kalina, firma Kwiatoland, p.Sałata. 

5. Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w sprawie 

przygotowań do sezonu nad kąpieliskiem Miedwie. 

6. 15 czerwca odbyły się obchody 70-lecia OSP w Niedźwiedziu. 

7. W dniu 18 czerwca pani wicewójt brała udział w uroczystym apelu z okazji święta 102 

batalionu ochrony w jednostce wojskowej w Bielkowie. 

8. W tym samym dniu wójt brała udział w dwóch walnych zgromadzeniach stowarzyszeń, 

których gmina jest członkiem – stowarzyszenia Sieja i stowarzyszenia WIR. 

9. 19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego – wójt otrzymała zaproszenie na 

uroczystość w Kunowie, zaś na pożegnanie absolwentów wójt i wicewójt otrzymały 

zaproszenia do Reptowa. 

10. W Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie z Marszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. Marszałek najprawdopodobniej wkrótce 

odwiedzi naszą gminę. 

11. Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami w sprawie wymiany starych pieców – jedno 

z nich dotyczyło prezentacji programów, z których można pozyskać dofinansowanie, drugie 

zaś miało na celu pomoc w ubieganiu się o fundusze z programu Czyste Powietrze. 



12. W kościele w Morzyczynie odbył się koncert Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 

Capelli Toruniensis. Koncert był zorganizowany po raz trzeci i otwierał sezon letni nad 

Miedwiem. Dotychczas koszt gminy wynosił 30 tys., w tym roku gmina dołożyła tylko 4 tys., 

pozostałą kwotę pozyskano od sponsorów. 

13. Odbyło się spotkanie u p. Starosty, razem z radnym powiatowym M.Nosalem. Rozmowa 

dotyczyła budowy drogi w Kunowie. Planujemy dalsze rozmowy, niemniej jednak budowa tej 

drogi jest uzależniona od gotowości gminy do partycypacji w kosztach. 

14. W dniu 22 czerwca grupa strażaków brała udział w zawodach w Boitzenburgu, 

zorganizowanych z okazji 85-lecia jednostki w Klaushagen. Nasze drużyny zajęły 2 i 5 miejsce. 

Był to bardzo sympatyczny pobyt, na pewno będziemy rozwijać współpracę z Boitzenburgiem, 

nie tylko w ramach jednostek strażackich. 

15. Odbyło się walne zebranie SSOM. Głównym problemem są opóźnienia w realizacji 

projektów oraz kwoty przetargów dużo wyższe od zakładanych. Nie wiadomo, czy nie 

będziemy musieli zwiększyć środków na budowę punktów przesiadkowych w przyszłym roku. 

16. We wtorek 25 czerwca odbyło się spotkanie pod nazwą „Bezpieczny senior” 

zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji. 

17. Jutro 28.06.2019 o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste otwarcie zakończonej inwestycji 

gminnej „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Camping 104 „Miedwie” 

w Zieleniewie”. Jest to inwestycja dofinansowana ze środków WIR. 

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany – Wiesław Kachniarz  

Wynagrodzenie wykonawcy: 406.753,09 zł brutto 

Kwota dofinansowania: 190.890,00 zł brutto 

Zakres prac: wymiana nawierzchni na kostkę betonową, wykonanie trzech wiat,   

wydzielenie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku 

sanitarnym    

Dodatkowo został wykonany dach świetlicy znajdującej się na tym campingu- 25.867,99 zł 

brutto.  

 

18. Punkt przesiadkowy Reptowo i SKM Reptowo-Miedwiecko – jesteśmy na etapie 

uzyskiwania ostatnich uzgodnień i prawa do dysponowania nieruchomością od PKP 

19. Rozbudowa budynku SP w Kobylance (r.80101 § 6050) 

Generalny Wykonawca w dniu 04.06.2019 r. zgłosił zakończenie robót. Wójt Gminy powołał 

komisję odbiorową i wyznaczył termin rozpoczęcia procedury odbiorowej na 10.06.2019 r. Z 

przeprowadzonych czynności Komisja sporządziła protokół z wyszczególnieniem uwag 

dotyczących zakresu umownego robót oraz wad wykonanych robót – termin usunięcia usterek 

wyznaczono na 26.06.2019 r. W dniu 10.06.2019 r. złożono wniosek w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stargardzie o pozwolenie na użytkowanie, czekamy na 

kontrolę (PINB ma 21 dni na przeprowadzenie kontroli). 

Wyłoniono dostawców pierwszego wyposażenia rozbudowanej części budynku szkoły, termin 

na wyposażenie został ustalony do 22.07.2019 r.    

 



20. Budowa mieszkań socjalnych w Reptowie na dz. 221/4  

Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone, została wykonana inwentaryzacja 

geodezyjna powykonawcza. Czekamy na potwierdzenie mapy zasadniczej przez Kolejowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

21. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z 

odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej  

Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonano 100 % 

kanalizacji deszczowej, wykonawca kończy drogę z kostki granitowej, wykonuje warstwy 

konstrukcyjne pod nawierzchnie asfaltową, na placu integracyjnym została ustawiona wiata. 

Z Urzędu Wojewódzkiego przyszła informacja o zakwalifikowaniu naszego wniosku o 

dofinansowanie na listę rekomendowanych wniosków – lista została wysłana do 

zatwierdzenia do ministerstwa.   

22. Przebudowa węzła cieplnego w świetlicy wiejskiej w Bielkowie  

Wszystkie roboty zostały zakończone. W dniu 29.05.2019 r. został spisany protokół końcowego 

odbioru robót.  W dniu 11.06.2019 r. złożono wniosek w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Stargardzie o pozwolenie na użytkowanie, czekamy na decyzję 

23. Droga Cisewo-Zieleniewo – w dalszym ciągu czekamy na podpisanie umowy o 

dofinansowanie. 

24. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji ZRID (Cisewo) – 

jesteśmy w trakcie realizacji, termin wykonania: 30.08.2019, wykonawca: Usługi Projektowo-

Budowlane Roman Kaczmarek, wynagrodzenie wykonawcy: 8 487,00 zł 

25. SP Kunowo – 18 czerwca przekazano plac budowy pod remont dachu w szkole. Termin 

zakończenia remontu ustalony jest na 19.08.2019 r. Wykonawca: Gozdera Cezary – Dachy, 

wynagrodzenie wykonawcy – 349 743,50 zł. 

26. Droga Reptowo-Morzyczyn – jesteśmy w trakcie prac projektowych. Na etapie wstępnej 

koncepcji, w dniu 18.06. 2019 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. 

Wykonawca: Usługi Projektowo – Budowlane Roman Kaczmarek 

Wynagrodzenie wykonawcy: 44.895,00 zł brutto 

Zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej  

Termin realizacji: 31.10.2019 r. 

27. Chodnik w Motańcu – jesteśmy na etapie podpisywania umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

Do 18.06.2019 r. wpłynęły trzy oferty  

Oferta najkorzystniejsza: Usługi Projektowo – Budowlane Roman Kaczmarek – 

 47.970,00 zł brutto (pozostałe oferty: 52 tys. i 74 tys. zł) 



28. Poprawiono bezpieczeństwo na ul.Jeziornej w Kobylance. Zostały wymalowane 

oznaczenia poziome w newralgicznych miejscach, wyznaczono przejście dla pieszych i 

zamontowano progi przed tym przejściem. 


