
Sprawozdanie z działalności wójta w czasie między sesjami – 20 grudnia 2018 r. 

 

1. Spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji itp. w różnych sprawach 

(łącznie 29 spotkań w czasie 3 tygodni), rozwiązywanie bieżących problemów, spotkania 

z pracownikami, korespondencja, praca nad budżetem, sprawy administracyjne. Do 10 

stycznia będą gotowe autopoprawki do projektu budżetu. 

2. Spotkania świąteczne – klub „Znicz”, wieczór kolęd w Kobylance, wigilia koła gospodyń z 

Morzyczyna, konkurs WIR. 

3. Spotkanie w SSOM – zapoznanie się z działalnością stowarzyszenia. 

4. Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji w sprawie 

programu współpracy. 
5. Spotkanie z przedstawicielem PLK w sprawie punktów przesiadkowych i linii kolejowej. 

Prace, które od półtora roku nie mogły być uzgodnione z uwagi na brak dialogu, ruszają z 

miejsca, kończymy uzgadnianie projektu, by uzyskać pozwolenie na budowę. 

6. Spotkanie w Nadleśnictwie Kliniska w sprawie uzyskania prawa do dysponowania 

nieruchomością w związku z projektem budowy wodociągu do Gajęckiego Ługu. 

Uzgodniliśmy stawki za poszczególne etapy budowy oraz późniejszą służebność, prace 

projektowe mogą być kontynuowane. 

7. Spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w tej samej sprawie – również doszło do 

porozumienia i uzgodnienia stanowisk, podpiszemy je w pierwszej połowie stycznia. 

GDDKiA pomoże nam w dostępie do terenu budowy drogi Niedźwiedź-Zdunowo, 

żebyśmy mogli wykonać naszą inwestycję. 

8. List intencyjny ze starostwa w sprawie drogi w Kunowie – jest wola powiatu, by 

rozpocząć tę inwestycję, czekamy na ustalenie terminu spotkania w tej sprawie. 

Odpowiadając na ten list skorzystałam z okazji, by zainicjować rozmowy ze starostwem 

w sprawie dwóch inwestycji: ciągu pieszo-rowerowego z Kobylanki do Reptowa oraz 

przejścia podziemnego przy likwidowanym przejeździe kolejowym na drodze do Cisewa. 

9. Podpisanie umowy o dofinansowanie campingu – wizyta u wicemarszałka J.Rzepy. Na 27 

grudnia zaplanowane kolejne, indywidualne spotkanie, będę się starała uzyskać pomoc 

finansową dla gminy. Podpisana została także umowa na dofinansowanie ul.Długiej, 

środki właśnie spłynęły na konto. 

10. Strzelnica w Jęczydole – spotkanie mieszkańców z panią starostą. Decyzja o braku 

rozstrzygnięcia konkursu i wypowiedzeniu umowy użyczenia klubowi strzeleckiemu 

„Legion”. Do 31 stycznia klub ma opuścić teren. 

11. Analiza różnych umów i spraw niezałatwionych – udane negocjacje z zainteresowanymi 

stronami (np. cena wynajmu mieszkania dla osoby uprawnionej do mieszkania 

socjalnego, uporządkowanie stanu prawnego sieci wodociągowej nieujawnionej na 

mapach, a przebiegającej przez prywatny teren). Rozwiązywanie lub nieprzedłużanie 

umów niekorzystnych dla gminy (np. z firmą doradczą w kwestii funduszy europejskich, 

PODN, kancelarią Deloitte – efekty pracy tych podmiotów niewspółmierne do nakładów 

finansowych). 

12. Uwaga do opiniowania projektów uchwał – proszę przewodniczącego o zapoznanie się z 

procedurami i przestrzeganie zapisów statutu. Nie będę opiniować projektów pod presją 

czasu w sytuacji, kiedy nie są to projekty wymagające natychmiastowego działania. 

 


