
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – lipiec-wrzesień 2019 r. 

28 czerwca odbyło 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. 

29 czerwca odbyły się Regaty o Błękitną Wstęgę – pani wójt wręczała puchary i nagrody. 

4 lipca podpisane zostały umowy o granty sołeckie dla sołectwa Kobylanka i sołectwa Rekowo. 

Podpisanie umów miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, z udziałem 

Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy. 

9 lipca w Urzędzie Wojewódzkim zawarta została umowa o dofinansowanie budowy drogi 

Cisewo-Zieleniewo. W imieniu wojewody umowę podpisał Wicewojewoda 

Zachodniopomorski Marek Subocz. 

15 lipca uprawomocniła się decyzja Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w 

sprawie wpisania do rejestru zabytków terenu lapidarium w Kobylance oraz znajdujących się 

tam krzyży. Dzięki temu będzie można rozpocząć starania o pozyskanie dofinansowania do 

uporządkowania tego terenu. 

W lipcu wykonano projekt organizacji ruchu na drodze w Motańcu, ustawiono znaki i tzw. 

mijanki. Zlecono także wykonanie projektu chodnika od wiaduktu do Przysiółka Kałęga. Do 

30.09. ma być przygotowana koncepcja – po jej wykonaniu odbędą się konsultacje z 

mieszkańcami. Termin wykonania projektu budowy chodnika – 16.12. Chodnik będzie 

budowany etapami, w przyszłym roku planowany jest odcinek od wiaduktu do skrzyżowania.  

5 sierpnia podpisane zostało porozumienie między Województwem Zachodniopomorskim 

oraz Gminą Kobylanka w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Kobylanki do Bielkowa. 

Województwo reprezentował Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, obecny był również Dyrektor 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Żuber. 

W wyniku porozumienia został ogłoszony przetarg na budowę tej ścieżki, ponieważ jednak 

najniższa cena zaoferowana przez wykonawców przekraczała kwotę zaplanowaną przez 

zamawiającego, przetarg został unieważniony. Po podpisaniu aneksu do porozumienia, zgodnie 

z którym gmina zwiększyła kwotę współfinansowania o 30 tys. zł (stosownie do 

wcześniejszych ustaleń deklarujących nasz udział w wysokości 10% przedsięwzięcia) został 

ogłoszony drugi przetarg – otwarcie ofert nastąpi 24 września. Wykonanie inwestycji 

zaplanowano do połowy grudnia. 

8 sierpnia naszą gminę odwiedził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd 

Geblewicz. Marszałek został zaproszony przez panią wójt, a podczas swojej wizyty obejrzał 

inwestycje w Rekowie i Kunowie. 



22 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie stanu przygotowań do roku 

szkolnego 2019/2020. Wszyscy dyrektorzy zapewnili o gotowości szkół do rozpoczęcia roku 

szkolnego, choć w Kunowie ze względu na trudności kadrowe nie zakończono na czas remontu 

poddasza. Nie stanowi to jednak przeszkody w odbywaniu zajęć lekcyjnych. 

24 sierpnia odbyły się Dni Niedźwiedzia. 

27 sierpnia w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z sołtysami. Głównym tematem były 

zmiany w klasyfikacji budżetowej funduszu sołeckiego. Poruszono też kwestię organizacji 

dożynek gminnych, imprez sołeckich oraz inwestycji podejmowanych przez sołectwa. Na 

spotkanie przybyli sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich z Kobylanki, Kunowa, Motańca, 

Rekowa i Reptowa, nieobecni byli sołtysi z Bielkowa, Cisewa, Jęczydołu, Morzyczyna-

Zieleniewa i Niedźwiedzia. Sołtysi otrzymali ponadto projekty statutów sołectw do konsultacji 

z mieszkańcami. Uwagi i propozycje do statutów można także przesyłać pocztą lub mailem do 

urzędu gminy do 25 września. 

31 sierpnia w Kunowie odbyły się Dożynki Gminne. Wielu obserwatorów i uczestników 

oceniło, że były to najlepiej zorganizowane dożynki od wielu lat. Szczególne podziękowania 

należą się pani sołtys Annie Włodek oraz paniom z koła gospodyń z Kunowa, które z 

ogromnym zaangażowaniem przygotowały uroczystość, pozyskały sponsorów, zorganizowały 

loterię, konkursy, zabawy itp. Oprawę artystyczną przygotował CKiR. 

Pod koniec sierpnia zakończona została inwestycja w Rekowie. Podczas odbioru było kilka 

uwag i drobnych poprawek, wszystkie zostały przez wykonawcę wykonane. 

2 września – rozpoczęcie roku szkolnego. Panie wójt i wcewójt uczestniczyły w 

uroczystościach w Kobylance i w Reptowie. Rozpoczęcie roku w Kobylance połączone było z 

otwarciem nowo wybudowanej części szkoły. 

4 września miał miejsce audyt stanu bezpieczeństwa przy szkole w Reptowie, dokonany na 

wniosek gminy do Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zdecydowano o 

modernizacji przejścia dla pieszych w celu poprawienia widoczności. 

6 września – spotkanie z Prezydentem Stargardu oraz dyrektorami OSiR i MDK. Podczas 

spotkania dokonano uzgodnień dotyczących zarządzania terenami nad Miedwiem, z których 

część jest własnością miasta. Ustalono, że wsparcie finansowe Stargardu w zakresie utrzymania 

plaży będzie stałe i podpiszemy w tej sprawie porozumienie. W bieżącym roku miasto 

wspomogło nas kwotą 80 tys. zł. 

9 września rozpoczęły się zebrania wiejskie. Poświęcone są głównie sprawozdaniom z 

bieżącego wykorzystania funduszy sołeckich oraz planowaniu ich wykorzystania w roku 2020. 

Dotychczas odbyły się zebrania w Bielkowie, Reptowie, Kobylance, Motańcu, Niedźwiedziu i 

Morzyczynie. Pozostały jeszcze zebrania w Kunowie, Cisewie, Jęczydole i Rekowie. 

14 września odbył się coroczny Złaz Pieczonego Ziemniaka zorganizowany przez 

Stowarzyszenie „ALA”. 

14-15 września po raz siedemnasty odbył się Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej „Złota 

Dynia”. Wśród gości obecni byli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Jarosław Rzepa oraz delegacja strażaków i burmistrz partnerskiej gminy Boitzenburg. Podczas 

„Złotej Dyni” obchodziliśmy także uroczystość 45-lecia zespołu „Kalina”. 



16 września odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Podsumowano sezon letni pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz współdziałania 

wszystkich służb i jednostek samorządu terytorialnego. 

17 września wpłynęło pismo od Przewodniczącej Rady Gminy w związku z otrzymanymi 

wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP 

obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji o działaniach organów władzy publicznej, a 

stosownie do zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej organy te mają obowiązek 

udzielania tych informacji. Rada gminy jest organem władzy publicznej, w związku z czym 

taki obowiązek również jej dotyczy. Wybór sposobu udzielenia odpowiedzi (czy zrobi to 

wybrany radny, przewodniczący czy cała rada) należy do rady, ponieważ żadne przepisy nie 

regulują tej kwestii. Przekazanie wójtowi do załatwienia wniosków o informację publiczną 

skierowanych do rady jest próbą przerzucenia na wójta swoich obowiązków.  

18 września w Starostwie Powiatowym została podpisana z Wojewodą Zachodniopomorskim 

Tomaszem Hincem umowa na dofinansowanie budowy drogi w Rekowie na kwotę ponad 1,2 

mln zł. 

Droga Cisewo-Zieleniewo – pierwszy przetarg został unieważniony, w drugim najtańsza oferta 

była o ok. 7 tys. zł niższa od najniższej w poprzednim przetargu. W najbliższym czasie przetarg 

zostanie rozstrzygnięty, o ile radni uchwalą przesunięcie płatności za zadanie w WPF na rok 

przyszły. Odbyła się wstępna rozmowa z potencjalnym wykonawcą, który zadeklarował, że 

będzie się starał zbudować tę drogę jeszcze w tym roku, natomiast płatność będzie dokonana w 

styczniu. 

GOPS we współpracy z PCPR zorganizował udział 4 osób z niepełnosprawnościami w 

warsztatach zajęciowych w Płoni. Gmina zapewnia jedynie dowóz uczestników, całą resztę 

kosztów pokrywa PCPR. Uczestnicy biorą udział w zajęciach codziennie po 5 godzin. Jest to 

duża pomoc dla opiekunów tych osób. 

Na początku września rozpoczął się remont remizy w Kobylance. OSP pozyskała na ten cel 

35 tys. zł z PSP, 25 tys. zostało przekazane z budżetu gminy. Dodatkowo zebranie wiejskie w 

Kobylance zdecydowało o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, a 

strażacy zaproszą mieszkańców na imprezę integracyjną z okazji otwarcia. 

Rekowo – sprawa działki KOWR, którą chcemy nieodpłatnie przejąć pod plac zabaw, wydaje 

się być „na ostatniej prostej”. KOWR skierował pismo do ministerstwa z prośbą o wyrażenie 

zgody na jej przekazanie, czekamy na decyzję. 

Niedźwiedź – zostały rozpoczęte działania w kierunku wykonania podjazdu do remizy. 

Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania usuwania azbestu – gmina otrzymała kwotę, o 

jaką wnioskowała, tj. 7.649,28 zł. 


