
Sprawozdanie z działalności wójta w czasie między sesjami 

1. Sprawy bieżące – wdrożenie się w obowiązki, sprawy organizacyjne, spotkania z 

mieszkańcami, przedstawicielami różnych organizacji i pracownikami urzędu, zapoznanie się z 

ważniejszymi sprawami w toku (głównie inwestycjami), rozwiązywanie bieżących problemów 

mieszkańców itp. 

2. Rozwiązanie kwestii pomocy żywnościowej dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy. 

Brak podpisania porozumienia między gminą a bankiem żywności spowodował, że nie można 

było zorganizować całościowego transportu paczek dla wszystkich potrzebujących, a jedynie 

wydać im skierowania, na podstawie których mogą samodzielnie odbierać żywność w Szczecinie 

przy ul. Robotniczej. Ponieważ wielu mieszkańców zasygnalizowało sołtysom, że nie są 

zadowoleni z takiego rozwiązania, po uzgodnieniach z paniami z GOPS podjęto decyzję o 
swobodzie wyboru w zakresie odbierania żywności. Osoby, które chcą to zrobić samodzielnie, 

zgłaszają się do GOPS po skierowania  i organizują sobie dojazd do Szczecina we własnym 

zakresie. Osoby, które nie mogą lub nie chcą odbierać paczek indywidualnie, pobierają 

skierowania i są wpisywane na listę chętnych do transportu. Po zamknięciu listy zostanie 

zorganizowany wspólny wyjazd busem lub autokarem dla tych osób, aby mogły odebrać 

żywność. Skierowania będą wydawane do 12 grudnia. 

3. W dniu 29.11.2018 odbyła się bardzo sympatyczna uroczystość Złotych Godów dla dziesięciu 

par małżeńskich z naszej gminy. Jubilaci otrzymali medale od Prezydenta RP, pamiątkowe 

dyplomy i upominki. Dziękuję za organizację tej uroczystości pracownikowi urzędu p. Łucji 

Klińskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Kobylanki za przygotowanie poczęstunku , zespołowi 

„Kaliny” za część artystyczną, a p. Leszkowi Gąsiorowskiemu za obsługę fotograficzną. 

4. Spotkanie z przedstawicielami wykonawcy rozbudowy szkoły w Kobylance.  Obu stronom 

umowy zależy na jak najszybszym zakończeniu inwestycji, a wstępny termin realizacji był 
planowany na koniec marca. Tymczasem okazało się, że są problemy z nadzorem projektanckim 

– firma pełniąca ten nadzór prawdopodobnie upada, nie reaguje na próby kontaktu, nie 

odpowiada na maile i telefony. Na szczęście osoba, która pracowała w tej firmie na zlecenie, pani 

Sylwia Kołowiecka cały czas pozostawała w kontakcie i była na bieżąco ze wszystkimi 

problemami. W związku z tym rozwiązaliśmy umowę z firmą Compono i podpiszemy ją w 

przyszłym tygodniu z panią Kołowiecką. Niemniej przez tę sytuację na dzień dzisiejszy jest ok. 

miesiąc opóźnienia w pracach budowlanych. 

5. Otrzymaliśmy decyzję w sprawie kary za projekt „Internet dla mieszkańców” w wysokości ok. 

160 tys. zł wraz z odsetkami. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy organizacji przetargu na 

ten projekt i ciągnie się od 2011 r. Początkowo kara była wyższa, składano protesty i udało się ją 

obniżyć (głównie dzięki wysiłkowi p. Bartłomieja Kardasa, naszego specjalisty od zamówień 

publicznych) – aczkolwiek już w roku 2014-15 było raczej oczywiste, że nic więcej nie 

uzyskamy. Mimo to sprawę przedłużano, następowała wymiana pism, które nic nowego nie 

wnosiły, poprzedni wójt uparcie nie płacił tej kary, przyjmując założenie, że należy doprowadzić 

do wydania decyzji w tej sprawie, po czym odwołać się od tej decyzji, a jeśli odwołanie będzie 

bezskuteczne, skierować sprawę na drogę sądową. Dokumenty zostały przekazane p. Kardasowi 

do ponownej analizy, lecz na ten moment uważam, że tę karę należy zapłacić, ponieważ już w tej 

chwili odsetki liczone od 2011 r. będą stanowiły niebagatelną kwotę i dalsze przedłużanie 

spowoduje jedynie naliczanie kolejnych odsetek, a szanse na wygraną są nikłe. 

6. Projekt budżetu i wizyta w RIO. Skarbnik przygotował projekt budżetu na 2019 rok i przesłał 

go do RIO w celu zaopiniowania 21.11.2018 r., tj. dzień przed oficjalnym objęciem przeze mnie 

obowiązków wójta. Projekt jest nierealistyczny – dochody zostały mocno zawyżone, a co gorsza, 



w projekcie nie zabezpieczono środków na niektóre umowy będące już w trakcie realizacji. 

Udałam się do RIO, aby zasygnalizować problem i uzyskać informację, jakie działania możemy 

podjąć w tej sytuacji i. Nie będzie kłopotu z terminem uchwalenia budżetu do końca stycznia, 

trzeba będzie wprowadzić wiele autopoprawek i tym sposobem urealnić projekt.  


