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Z uwagi na rosnącą ilość odbieranych 
odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych, Gmina Kobylanka zamie-
rza poddać zmianie system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Konieczność 
zmian podyktowana jest przede wszyst-
kim rosnącymi kosztami systemu obsługi  
odbioru i zagospodarowania odpadów. 
Nowe rozwiązania najprawdopodobniej  
wejdą w życie od przyszłego roku. Będziemy 
o nich informować w gazecie oraz na stronie 
internetowej gminy.

ZMIAN W ODBIORZE ODPADÓW  
NA RAZIE NIE BĘDZIE 

W czerwcu 2019 roku Wojewoda Zachodnio-
pomorski unieważnił dwie uchwały dotyczące 
gospodarowania odpadami komunalnymi,  
a mianowicie:
 
- Uchwałę Nr VIII/53/19 Rady Gminy  
Kobylanka z dnia 30 maja 2019 r. zmieniają-
cej uchwałę w sprawie Regulaminu czystości  
i porządku na terenie Gminy Kobylanka,

-  Uchwałę Nr VIII/55/19 Rady Gminy  
Kobylanka z dnia 30 maja 2019 r.  
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Wojewoda uznał za niezgodne z ustawą 
przede wszystkim wyznaczenie limitu worków 
na odpady zbierane selektywnie. W związku 
z tym w systemie gospodarki odpadami 
zorganizowanym na terenie gminy 
nie zostaną wprowadzone proponowane 
wcześniej zmiany. Po pięciu miesiącach 
funkcjonowania nowych zasad segregacji odpadów 
komunalnych w naszej gminie zaobserwować 
można duży wzrost wytwarzanych odpadów 
na terenie nieruchomości zamieszkałych.

Główną przyczyną jest odbiór dodatkowego  
strumienia odpadów, a mianowicie odpadów  
ulegających biodegradacji. W lipcu mieszkańcy 
oddali ponad 23 tony odpadów biodegradowalnych 
(worek brązowy). Dla porównania, w tym samym  
miesiącu, w tzw. zbiórce sprzed domu, odebranych 
zostało ponad 25 ton łącznie szkła, papieru oraz 
zmieszanych odpadów opakowaniowych (worki:  
zielony, niebieski, żółty). Oprócz tego 8,5 tony 
odpadów zielonych trafiło do Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów w Morzyczynie.

W 2018 roku budżet Gminy Kobylanka zamknął się po stronie dochodów kwotą 30.298.149,95 zł, po stro-
nie wydatków kwotą 35.690.305,09 zł oraz bardzo wysokim, w porównaniu do poprzednich lat, deficytem 

w wysokości 5.392.155,14 zł.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

Zadłużenie gminy od 2016 roku sukcesywnie wzrastało i na 31.12.2018 r. wyniosło 18.095.574,12 zł, co stanowiło 

59,73% dochodów ogółem. Zadłużenie ma charakter wieloletni i obejmuje kredyty, pożyczki i emisję obligacji. 

Wzrost zadłużenia był wynikiem wyjątkowo wysokich wydatków na rozpoczęte inwestycje, które muszą 

być zakończone w roku bieżącym i na które konieczne jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. Na 2019 r.  

zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.830.000,00 zł. Środki te są przeznaczone wyłącznie 

na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w 2018 r. umów na realizację przedsięwzięć.

Rezultatem decyzji inwestycyjnych podjętych w ubiegłym roku jest bardzo wysokie zadłużenie gminy, 

które według planu na 31.12.2019 r. wyniesie 23.359.094,00 zł stanowiąc 75,43% dochodów ogółem. 

W kolejnych latach obniżanie tego wskaźnika jest możliwe pod warunkiem niezaciągania nowych zobowiązań. 

Ponadto gmina ma zobowiązania w postaci odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne oraz zwrotów 

części środków poniesionych przez prywatnych inwestorów na budowę sieci wodociągowych. Na dzień 31.12.2018 r. 

zobowiązania te wynosiły nieco ponad 2 mln zł. 

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych planowane dopuszczalne wskaźniki zadłużenia gminy na lata 

2019-2030 spełniają relacje określone w ustawie. Niemniej jednak do końca 2021 r. różnica pomiędzy planowa-

nym wskaźnikiem zadłużenia a dopuszczalnym wskaźnikiem zadłużenia jest bardzo mała, co świadczy o mocno 

ograniczonych możliwościach zadłużeniowych gminy, a co za tym idzie, niewielkich możliwościach inwestycyjnych 

w najbliższym czasie. 

Opisane zadłużenie Gminy Kobylanka jest wynikiem bardzo małych dofinansowań do inwestycji 
uzyskanych przez władze poprzedniej kadencji. Obecny wójt gminy stara się pozyskiwać środki zewnętrzne,  
w tym z funduszy unijnych, w celu dofinansowania inwestycji. Inwestycje te będą realizowane w miarę 
stabilizowania się finansów gminy – wieloletnie prognozy przewidują, że po roku 2021 sytuacja ulegnie zdecy-
dowanej poprawie.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie na 

31.12.2018 r.

Uzyskane

dofinansowanie

Przebudowa drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół 4 751 228,32 zł 0,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance 2 232 827,35 zł 0,00 zł

Przebudowa ul. Długiej w Zieleniewie/Morzyczynie 2 157 584,19 zł 1 268 057,00 zł

Budowa boiska w Jęczydole 650 491,98 zł 0,00 zł

Budowa boiska w Bielkowie 459 392,06 zł 0,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Reptowie 374 420,04 zł 59 376,40 zł

Przystanki, chodniki i przejścia dla pieszych w Morzyczynie 242 942,00 zł 0,00 zł

Budowa mieszkań socjalnych w Reptowie 234 839,21 zł 0,00 zł

Przebudowa promenady nad jeziorem Miedwie 208 450,90 zł 100 000,00 zł

Razem 11 312 176,05 zł 1 427 433,40 zł

STAN FINANSÓW GMINY

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Dochody 22 907 782,07 zł 25 386 189,24 zł 30 298 149,95 zł

Wydatki 22 448 406,69 zł 27 312 071,29 zł 35 690 305,09 zł

Wynik (deficyt/nadwyżka) 459 375,38 zł -1 925 882,05 zł -5 392 155,14 zł
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WYWIAD Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
OLGIERDEM GEBLEWICZEM

Pytanie: Dawno nie było Pana w naszej gminie.  
Olgierd Geblewicz: Tak, to prawda, byłem 
tu ostatni raz 5 lat temu. Trochę szkoda, bo w tym 
czasie bywałem wielokrotnie w gminach Dobra, 
Kołbaskowo czy Stare Czarnowo, a więc w gminach 
otaczających Szczecin i dynamicznie rozwijających 
się dzięki funduszom unijnym, które są w dyspozycji 
marszałka. Tym bardziej cieszę się, że nowa Pani Wójt 
Julita Pilecka zaprosiła mnie.

. 
OG: Miałem wielką przyjemność zobaczyć będącą 
na finiszu inwestycję w Rekowie oraz w Szkole 
Podstawowej w Kunowie, gdzie w wyniku refor-
my edukacji jest konieczność rozbudowy szkoły, 
a pieniędzy starcza tylko na remont dachu. Szkoda, 
że obie inwestycje są realizowane tylko i wyłącznie 
z budżetu gminy. Niewykorzystywanie fundu-
szy unijnych uznaję za wielki błąd, bo jeżeli gmina 
dostaje 85% dofinansowania, to dokłada tylko 15% 
i dzięki temu można zrealizować sześciokrotnie więcej 

inwestycji, niż przy użyciu tylko własnych środków. 
Doceniam jednak determinację Pani Wójt, że chce 
skończyć inwestycje, które są obiecane i należą 
się mieszkańcom. 
Pytanie: O czym rozmawialiście w trakcie wizy-
ty?
OG: Rozmawialiśmy o gminie, o rozpoczętych 
inwestycjach, ale też o przyszłości i możliwościach 
wykorzystania funduszy unijnych w przyszłej 
perspektywie, tak by móc rozwijać gminę Kobylan-
ka. Cieszy mnie otwarta postawa Pani Wójt, a także 
jej determinacja. To zaangażowanie pokazała starając 
się o budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 120 z Kobylanki do Bielikowa. Niedaw-
no podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie, gdzie 
dzięki zaangażowaniu 50 tys. zł ze strony budże-
tu gminy, jako Województwo Zachodniopomorskie 
dokładamy 500 tys. po to, by mieszkańcom 
wygodniej się żyło. Mam nadzieję, że tego typu moich 
wizyt w Gminie Kobylanka, konkretnych i rzeczowych, 
będzie jeszcze wiele.

DEBATA W RAMACH PROGRAMU 
„BEZPIECZNY SENIOR”

WIZYTA MARSZAŁKA GEBLEWICZA

Marszałek spotkał się z panią wójt Julitą Pilecką 
w urzędzie gminy, gdzie rozmawiali głównie 
o funduszach unijnych – możliwościach ich wy-
korzystania, ogólnych założeniach nowej 
perspektywy unijnej oraz obszarach, w ramach 
których można spodziewać się największych korzy-
ści z dofinansowania projektów. Marszałek przywiózł 
ze sobą kilka zestawień dotyczących korzystania 
z unijnego wsparcia przez niektóre gminy regionu 
szczecińskiego w ciągu ostatnich kilku lat. Niestety, 
Kobylanka nie wypada dobrze w tych porównaniach, 
gdyż w poprzedniej kadencji praktycznie w ogóle 
nie zabiegała o środki unijne. To się jednak z pewno-
ścią wkrótce zmieni, ponieważ gmina ma w planach 
inwestycje z dofinansowaniem z UE.
Następnie pan marszałek w towarzystwie pani wójt 
udał się do Rekowa. Tam został przywitany przez 
grupę mieszkańców, sołtysa Henryka Andrzejcza-
ka oraz radnego tego okręgu Rafała Statecznego. 
Mieszkańcy pochwalili się zakończoną właśnie inwe-
stycją, która znacząco wpłynęła na wygląd ich wsi 
i komfort życia.

Ostatnim punktem wizyty był krótki pobyt 
w Kunowie, gdzie Marszałek Geblewicz obejrzał 
szkołę i trwający w niej remont dachu. Dyrektor 
Mariusz Nosal oraz radny Ireneusz Siwiec podzielili 
się problemami związanymi z koniecznością zapew-
nienia dzieciom odpowiednich warunków do nauki, 
a także stanem drogi prowadzącej między innymi 
do szkoły. Marszałek obiecał, że jeszcze nie raz odwie-
dzi Kobylankę, a pani wójt podziękowała mu serdecz-
nie za wizytę.

Na początku sierpnia naszą gminę odwiedził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz.

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie oraz 
Urząd Gminy Kobylanka serdecznie zaprasza-
ją mieszkańców na debatę w ramach programu  
„Bezpieczny senior”

25 października 2019 roku o godz. 17:00 w świetlicy 
wiejskiej w Reptowie

W trakcie debaty poruszone zostaną tematy związa-
ne z bezpieczeństwem seniorów. Mówić będziemy 
o oszustwach na policjanta, hydraulika, szklankę wody, 
a także jak radzić sobie i co zrobić, gdy znajdziemy 
się w sytuacji zagrożenia.
Podczas spotkania również dużo czasu poświęcimy 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym, omawiając sposób 
poruszania się pieszo i na rowerach. Omówimy także 
aktualne przepisy dotyczące posiadania elementów 
odblaskowych.
Na koniec debaty uczestnicy, oprócz porcji dużej wiedzy, 
otrzymają elementy odblaskowe.
Bardzo gorąco zapraszamy i zachęcamy do wzięcia 
udziału w debacie wszystkich seniorów.

Pytanie: Odwiedził Pan przy tej okazji  również 
gminne inwestycje. 
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W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę  
Zachodniopomorskiego naboru wniosków  
o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, Powiat Stargardzki w dniu  
26 sierpnia złożył wniosek na zadanie inwe-
stycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”.  
Długość odcinków drogi objętych zadaniem 
to 2208 m, a całkowity koszt zadania w zakresie ujęty 
do realizacji w latach 2020 – 2021 został ustalony 
na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 
12 000 000 zł. Realizacja zadania została zaplanowa-
na na 2 etapy prac budowlanych. W pierwszej kolej-
ności nastąpi wykonanie odwodnienia rzeczonego 
odcinka, a w roku następnym przeprowadzone 
zostaną prace związane z budową ścieżki rowerowej, 
chodnika, zjazdów z posesji oraz warstwy podbudowy 
i właściwej warstwy ścieralnej jezdni. Prowadzone  
od wiosny 2019 roku rozmowy z Wójt Gminy  
Kobylanka Panią Julitą Pilecką sprowadziły  
decyzje o realizacji przebudowy drogi 1703Z do fazy 
złożenia wniosku. W efekcie rozmów zadeklarowa-
no ze strony Gminy o partycypacji w kosztach wkła-
du własnego w wysokości 1 200 000 zł, podzielonego  
w równych ratach na 2 etapy realizacji, co powinno za-
owocować podpisaniem porozumienia intencyjnego, 
którego nie podpisano do dnia dzisiejszego. Pomimo 
zaistniałej sytuacji Powiat Stargardzki nadal 
oczekuje na pozytywne rozpatrzenie przez Radę 
Gminy Kobylanka inicjatywy uchwałodawczej 
dotyczącej współpracy pomiędzy samorządami.

W dniu 3 września Wojewoda Zachodniopomor-
ski ogłosił ostateczną listę zadań dofinansowanych  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Znalazła się na tej liście droga w Rekowie, 
na którą gmina otrzymała ponad 1,2 mln zł!

Wnioski można było składać od 14 marca do 15 
kwietnia. Choć szanse na pozyskanie dofinansowa-
nia wydawały się niewielkie, a czasu na sporządzenie 
wniosku było mało, wójt Julita Pilecka zdecydowała 
o podjęciu próby. Jak się okazało, podjęła słuszną 
decyzję, która zaowocowała przyznaniem gmi-
nie niebagatelnej kwoty na niedawno zakończoną 
inwestycję w Rekowie.

Jednocześnie podkreślamy, że rzeczona inwesty-
cja zostanie zrealizowana wyłącznie w przypadku 
otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu 
przy jednoczesnej finansowej partycypacji Gminy 
Kobylanka we wkładzie własnym do projektu. 

Irena Agata Łucka
Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego  

DROGA W KUNOWIE

PONAD 1,2 MLN DOFINANSOWANIA 
NA INWESTYCJĘ W REKOWIE

WSPIERAJMY SIĘ W NASZEJ GMINIE

JAK TO DZIAŁA?

Osoby, które chcą oddać rzeczy, powinny skon-
taktować się telefonicznie z GOPS pod numerem 
telefonu 669 487 099 i powiedzieć, co chciałyby 
oddać. Panie z GOPS umówią się z potencjal-
nym darczyńcą i przyjadą pod wskazany adres, 
by obejrzeć, w jakim stanie są oferowane przedmio-
ty. Następnie skontaktują się z osobami potrzebują-
cymi (podopiecznymi GOPS) i pomogą w przekaza-
niu lub transporcie.

Mamy nadzieję, że taka wzajemna pomoc sprawi 
radość zarówno ofiarodawcom, jak i obdarowanym.

Bywa, że kupimy sobie jakąś 
rzecz, a potem jej w ogóle albo 
prawie nie używamy. Właściwie  
chętnie byśmy ją komuś oddali, ale 
nie bardzo mamy komu. Jednak  
w gminie mogą znaleźć się  
osoby, które takiej właśnie rzeczy  
potrzebują, a nie są w stanie 
sobie jej kupić i bardzo by się 

ucieszyły, gdyby ją otrzymały od 
kogoś za darmo. Dlatego właśnie  
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kobylance urucha-
mia pośrednictwo w przekazy-
waniu rzeczy – odzieży, artykułów  
gospodarstwa domowego, mebli 
itp. – osobom potrzebującym.

Rozpoczynamy nową edycję  akcji “Mała 
Książka - Wielki Człowiek”.  Zapraszamy do  
udziału  w projekcie dzieci w wieku 3-6 
lat. Mali czytelnicy, którzy zapiszą się do   
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 
otrzymają  w prezencie -  Wyprawki czytelnicze. 
 
- Naklejkę na Kartę otrzymuje dziecko każdora-
zowo gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy m.in. 
jedną książkę z księgozbioru dziecięcego
- Na każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, 
czeka także imienny dyplom.

“MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI 
CZŁOWIEK”. STARTUJEMY!
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WKRÓTCE BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ 
Z KOBYLANKI DO BIELKOWA

Długo oczekiwana inwestycja już w najbliższych miesiącach ma być realizowana.  
W poprzednim numerze pisaliśmy o rozmowach i uzgodnieniach między Wójt Julitą Pilecką, 
a Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem w tej spra-
wie, a dziś już z całą pewnością możemy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia właśnie nabiera 
kształtów.

5 sierpnia naszą gminę odwiedził Wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz Dyrektor Zachodnio-
pomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Żuber. Wójt gminy podpisała porozumienie, 
zgodnie z którym gmina sfinansuje 10% kosztów inwestycji. ZZDW ogłosił przetarg na wykonanie 
tego zadania, a 20 sierpnia odbyło się otwarcie ofert. Najniższa oferta przekraczała planowaną 
kwotę o ok. 50%, toteż przetarg został unieważniony. Nie oznacza to jednak rezygnacji z inwesty-
cji – ZZDW zapewnia, że w najbliższym czasie ogłosi nowy przetarg, a ścieżka będzie wykonana 
do listopada bieżącego roku.

Na Jeziornej zamontowano progi zwalniające, 
umiejscowione przed przejściem dla pieszych 
na prawych pasach jezdni, postawiono też 
znaki ograniczenia prędkości i wymalowa-
no linie poziome na zakręcie, a na Łąkowej 
ustawiono znak ograniczający prędkość. 
W obu przypadkach, podobnie jak w Motańcu, 
podjęte działania nie przynoszą stuprocento-
wych efektów. Na Jeziornej kierowcy często… 
omijali progi, wjeżdżając na lewy pas! Grozi-
ło to zderzeniem czołowym z samochodem 
jadącym z naprzeciwka. Zostały więc zamon-
towane progi również na drugim pasie, mimo 
że nie ma takiej potrzeby i stanowi pewne 
utrudnienie w ruchu.
Tylko czy tak musi być? Dlaczego trzeba za 
pomocą takich rozwiązań zmuszać kierow-
ców do właściwego zachowania? Przecież 
chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. 
Czy nie wystarczyłaby odrobina zdrowego 
rozsądku i przestrzeganie przepisów?

W ostatnich tygodniach Zarząd Dróg Wojewódzkich odnawiał znaki poziome na drogach. 
Niejednokrotnie gmina zwracała uwagę na przejście dla pieszych przez ulicę Szkolną w Kobylan-
ce, tuż przy skrzyżowaniu ze Szczecińską, obok którego namalowano pasy sygnalizujące ścieżkę 
rowerową.

Problem w tym, że tam nie ma ścieżki! Informują o tym znaki drogowe ustawione przed 
i za przejściem przez ulicę Szkolną. Rowerzyści powinni zsiąść z rowerów i przeprowadzić je na dru-
gą stronę przejściem dla pieszych. Ale trudno im się dziwić, że tego nie robią, skoro widzą oznakowa-
nie na jezdni, które pozwala na przejazd rowerem. W rezultacie wzrasta ryzyko wypadków z udziałem 
rowerzystów (co zresztą w przeszłości już się zdarzało, na szczęście nie były to bardzo poważne 
kolizje).

Z biegiem czasu oznakowanie się starło prawie 
całkowicie i obecnie, kiedy gmina dowiedziała się 
o planowanym odświeżaniu, zwracała się do Zarządu 
Dróg, aby nie odmalowywać tego pasa dla rowerów
i wreszcie doprowadzić do spójności znaków 
pionowych i poziomych. Jednak mimo to firma 
wykonująca zlecenie w sobotę 24 sierpnia pasy 
pomalowała…
Gmina zareagowała natychmiast i już w poniedziałek 
26 sierpnia sprawa została załatwiona. Pasy zniknęły.
Przypominamy więc wszystkim rowerzystom, aby 
zwracali uwagę na znaki informujące o przerwaniu 
ścieżki na ulicy Szkolnej i przechodzili, a nie
przejeżdżali przez przejście.

Jeszcze przed wakacjami odbyło się spotkanie 
mieszkańców Motańca z panią wójt oraz przed-
stawicielami urzędu gminy i powiatu w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa na drodze w kierunku 
Niedźwiedzia.
Dyskusja zaowocowała przyjęciem rozwią-
zań w postaci zwiększenia liczby znaków 
drogowych ograniczających prędkość oraz za-
montowaniem tzw. mijanek. Inwestycja 
została wykonana na przełomie czerwca i lipca. 

Niestety, mieszkańcy skarżą się, że mimo zastoso-
wanych środków, nadal wielu kierowców lekceważy 
zasady ruchu drogowego i wciąż przekracza dozwo-
loną prędkość. Brak chodnika powoduje, że zagroże-
nie dla pieszych jest jeszcze większe. Gmina zwróci-
ła się do policji, aby w Motańcu częściej pojawiały się 
patrole, które będą kontrolowały ruch samochodów 
i nakładały mandaty za zbyt szybką jazdę. Ponad-
to zostało zlecone opracowanie projektu chodnika 
biegnącego wzdłuż całej miejscowości aż do 
Przysiółka Kałęga. Sołectwo zdecydowało o przezna-
czeniu części funduszu sołeckiego na ten cel. Wyko-
nanie chodnika planowane jest etapami, a pierwszy 
z nich ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Przekraczanie prędkości i brawura kierowców 
to problem nie tylko Motańca. Mieszkańcy Kobylan-
ki zgłaszali ten sam problem w odniesieniu do nowo 
wybudowanej ulicy Jeziornej, a mieszkańcy Bielkowa 
– ulicy Łąkowej.

PRZEJAZD ROWEREM CZY PRZEJŚCIE?

BEZPIECZEŃSTWO NA GMINNYCH 
DROGACH
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Pamiętajmy, że blisko 100 
proc. spotykanych na co 
dzień przez nas kotów to 
zwierzęta wolno żyjące. 
Nie wyłapujmy więc ich i 
nie zawoźmy do schronisk 
dla zwierząt! Do schronisk 
zawożone są też niejed-
nokrotnie kocięta kotów 
wolno żyjących, często od-
bierane kocim matkom! 
Informujemy, że koty takie 
nie będą przyjmowane do 
schroniska w Kiczarowie, z 
którym gmina Kobylanka 
ma podpisaną opiekę nad 
bezdomnymi zwierzęta-
mi. 
Ustalenie, czy mamy do 
czynienia z kotem wolno 
żyjącym czy też bezdom-
nym, nie jest wbrew po-
zorom zadaniem bardzo 
trudnym. Koty domowe, 
które zostały porzuco-
ne lub zabłąkały się, są w 
zdecydowanej większości 
przypadków ufne, pozwa-
lające nawiązać człowie-
kowi kontakt. Koty wolno 
żyjące są płochliwe i za-
chowawcze – bardzo czę-
sto również wobec swoich 
opiekunów.
Marcin Lewicki

Wielokrotnie kotom wolno żyjącym nadawany jest przez mieszkań-
ców naszej gminy status zwierząt bezdomnych, co rodzi wiele niepo-
rozumień i niepotrzebnych problemów. To nie nasze odczucia i emocje 
decydują jednak o tym, czy mamy do czynienia z kotem wolno żyjącym 
czy też bezdomnym, ale ustawa o ochronie zwierząt.
Zgodnie z art. 4 pkt 16 cytowanej ustawy zwierzętami bezdomnymi 
są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały 
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały. Zwierzętami domowymi są natomiast zwierzęta 
tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym 
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza (art. 7 pkt 17). Określenie „kot wolno żyjący” 
pojawia się w ustawie o ochronie zwierząt w art. 11a pkt 2. Natomiast 
wg definicji zwierząt wolno żyjących (dzikich) – zgodnie z art. 7 pkt 21 
cytowanej ustawy – są nimi zwierzęta nieudomowione żyjące w warun-
kach niezależnych od człowieka. 
Z kotem bezdomnym mamy więc do czynienia w momencie zabłą-
kania się lub porzucenia kota domowego pochodzącego z hodowli 
lub udomowionego wolno żyjącego. Należy jednak pamiętać, że samo 
dokarmianie kota wolnożyjącego nie świadczy o jego udomowieniu. 
Populację kotów wolno żyjących – podobnie jak w przypadku zwierząt 
dzikich – reguluje przyroda. Jest to fakt bezdyskusyjny, bez względu 
na to, jakimi uczuciami obdarzamy czworonożnych i skrzydlatych towa-
rzyszy naszego życia (autor niniejszego tekstu jest właścicielem dwóch  
adoptowanych psów i opiekuje się dwoma kotami wolno żyjącymi, 
którym do udomowienia brakuje już chyba niewiele…). W przypad-
ku nadmiernego wzrostu populacji zwierząt dzikich przeprowadzane 
są polowania, natomiast w przypadku kotów wolno żyjących zabie-
gi sterylizacji i kastracji.  Podjęcie się opieki nad kotem wolno żyjącym 
musi być przemyślaną decyzją, od której nie powinno być już odwro-
tu. Absolutnie moralnie niedopuszczalne jest opiekowanie się kotem 
„na chwilę”. Jeśli na naszej posesji pojawia się kot wolno żyjący, które-
go obecność jest niepożądana, należy kota przede wszystkim w ogóle 

nie dokarmiać. Można także użyć zapachowych substancji odstrasza-
jących zwierzęta. Jeśli natomiast zdecydowaliśmy się na objęcie kota 
naszą pomocą pamiętajmy, że na dokarmianiu ona się nie kończy. 
Kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie zabiegu sterylizacji 
lub kastracji. W tym momencie mieszkańcy naszej gminy mogą liczyć 
na pomoc urzędu, który wydaje skierowania na ww. zabiegi przeprowa-
dzane na koszt gminy. Można też w urzędzie gminy wypożyczyć nieod-
płatnie żywo łapkę, dzięki której wyłapanie kota będzie dużo łatwiejsze. 
Gmina finansuje także usypianie tzw. ślepych miotów kotów wolno ży-
jących.

KOMUNIKAT - USUWANIE 
GNIAZD I ROJÓW OWADÓW 
BŁONKOSKRZYDŁYCH (OSY, 
SZERSZENIE, PSZCZOŁY)

Informujemy, że w uzgodnieniu z Wójtem Gminy 
Kobylanka od sierpnia 2019 usuwaniem gniazd 
i rojów owadów błonkoskrzydłych (osy, 
szerszenie, pszczoły) na terenie gminy  Kobylanka 
zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie. 

Usługa będzie wykonywana nieodpłatnie  
w sytuacji, gdy gniazdo lub rój stwarza  
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi,  
w szczególności dzieci i osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się. Zgłoszenie 
sytuacji zagrożenia spowodowanego owadami  
błonkoskrzydłymi prosimy kierować do Urzędu 
Gminy w Kobylance, do referatu komunalnego, 
pod nr tel.: 091-578-85-43, 091-578-85-25.

W pozostałych przypadkach właściwymi  
do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są 
wyspecjalizowane firmy.

Prosimy, aby nie wzywać do usuwania gniazd  
i rojów owadów błonkoskrzydłych z miejsc, 
które są ich naturalnymi terenami przebywania. 
Do takich miejsc zaliczamy np. lasy, łąki, obszary 
niezamieszkiwane przez ludzi.
Przypominamy, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego 
użytkowania obiektu należy do właściciela lub 
zarządcy obiektu. Chcąc pozbyć się niepożąda-
nych owadów właściciele posesji powinni pro-
wadzić działania prewencyjne. 
Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów 
błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami 
nagłymi i odpowiednio prowadzona administra-
cja obiektu i terenu często skutecznie uniemoż-
liwia zagnieżdżenie się w nim owadów.
Aby zniechęcić owady do zakładania 
kolonii, należy wiosną przeglądać altanki, 
budynki gospodarcze, poddasza budynków 
mieszkalnych i usuwać z nich zauważone 
zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, 
którymi mogą przedostać się do środka (także 
otwierane okna), warto prewencyjnie zabezpie-
czyć siatkami.

KOTY WOLNO ŻYJĄCE CZY BEZDOMNE?
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Poniżej przedstawiamy skrót przebiegu sesji Rady z ostatnich kilku miesięcy. Szczególnej uwadze poleca-
my opis sesji nadzwyczajnych 21 sierpnia – 2 września, które odbiły się głośnym echem wśród mieszkańców 
naszej gminy.

27 czerwca – sesja absolutoryjna. Obecnych było 12 radnych, nieobecni w chwili otwarcia sesji: 
U. Gierałtowska, Z. Gołembowski i K. Kleinowski. W połowie posiedzenia obrady opuścił radny 
I.Siwiec, natomiast przybył radny Z.Gołembowski. Procedowano uchwały w następujących sprawach: 

• o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 (12 głosów „za”),
• udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania (12 głosów „za”),
• udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 (12 głosów „za”),
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 

komunalną (12 głosów „za”),
• przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (12 głosów „za”),
• uznania za pomniki przyrody (12 głosów „za”),
• ustanowienia użytków ekologicznych (12 głosów „za”),
• rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy i uznania jej za bezzasadną (za – 3 głosy: D.Dąbkowski, 

A.Stechnij, A.Świąder, przeciw – 0, wstrzymujących się – 9: Z.Dąbkowska, Z.Drohomirecki, 
Z.Gołembowski, C.Grabowska, J.Kisielewska, J.Malinowski, A.Ordon, D.Orzoł, R.Stateczny),

• powołania Młodzieżowej Rady Gminy (za – 2 głosy: A.Stechnij, A.Świąder, przeciw – 10 głosów: 
Z.Dąbkowska, D.Dąbkowski, Z.Drohomirecki, Z.Gołembowski,  C.Grabowska, J.Kisielewska, 
J.Malinowski, A.Ordon, D.Orzoł, R.Stateczny, wstrzymujących się – 0). 

Ponadto podczas sesji nowo wybrany radny Andrzej Świąder złożył ślubowanie, odbyła  się debata nad 
Raportem o stanie gminy za rok 2018, wysłuchano także wystąpienia Radnego Powiatu Stargardzkiego 
Mariusza Nosala.  

17 lipca – sesja nadzwyczajna. Obecnych było 13 radnych, nieobecni: Z.Gołembowski, R.Stateczny.  
Procedowano uchwały w następujących sprawach: 

• zmian w budżecie gminy w roku 2019 (13 głosów „za”),
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 (13 głosów „za”),
• podpisania porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie pomocy finansowej 

dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Kobylanki do Bielkowa (13 głosów „za”),
• aktualizacji Programu usuwania azbestu (13 głosów „za”). 

8 sierpnia – sesja nadzwyczajna. Obecnych było 14 radnych, nieobecny D.Dąbkowski.  Podjęto uchwałę 
 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok (wprowadzenie grantów sołeckich)  

• 14 głosów „za”. 

21 sierpnia – sesja nadzwyczajna. Obecnych było 5 radnych (Z.Drohomirecki, A.Ordon, I.Siwiec, 
A.Stechnij, A.Świąder), nieobecni: Z.Dąbkowska, D.Dąbkowski,U.Gierałtowska,  Z.Gołembowski, C.Grabowska, 
J.Kisielewska, K.Kleinowski, J.Malinowski, D.Orzoł, R.Stateczny. Przewodnicząca przerwała obrady 
ze względu na brak quorum wymaganego do podejmowania uchwał,  jednak nie zastosowała się do wskazań 
§ 46 ust. 1 Statutu gminy w zakresie wyznaczenia terminu wznowienia posiedzenia (co powinno nastąpić 
wraz z ogłoszeniem przerwy), lecz oświadczyła, że tę informację przekaże w ciągu najbliższych dwóch dni.

SESJE RADY GMINY

CENNA DESZCZÓWKA

1. Przy praniu – woda deszczowa jest miękka, 
nie zawiera pierwiastków wapnia i magnezu, zatem 
możemy zaoszczędzić na płynach zmiękczających. 

2. Przy myciu okien – rewelacja! Żadnych zacieków 
i osadu! Kto nie przepada za myciem okien, niech 
gromadzi koniecznie deszczówkę, z nią wszelkie 
szklane powierzchnie czyścimy o wiele prędzej.
Bez chemii!

3. Przy myciu naczyń – często wzdragamy się przed 
wkładaniem szkła do zmywarki, jeżeli ją posiadamy. 

I dobrze! Szybko i oszczędzając na wszelkich płynach 
umyjemy je wodą zebraną z opadów.

4. Przy spłukiwaniu toalety – nie trzeba tu 
chyba przekonywać, że to dość oczywiste użycie! 
Zwłaszcza, że jak zbadano, 35% wody zużywanej 
w domu, to właśnie ta, którą spłukujemy!

5. Przy podlewaniu roślin – gdy suchym latem 
wodociągi nakażą nam oszczędność, docenimy 
zgromadzoną deszczówkę, której w oczywisty spo-
sób pragną nasze rośliny.

Woda deszczowa jest zasobem, który warto zatrzymać w miejscu  
opadu. Każdy złapany litr wody to zmniejszenie ryzyka powodzi,  
podtopień i suszy. To poprawa lokalnego mikroklimatu, utrzymanie 
wód gruntowych, a także – a może przede wszystkim – ograniczenie 
wykorzystywania wody pitnej. 

Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również 
walory ekonomiczne. Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest 
wiele. Najprostszym przykładem jest gromadzenie wody w zbiorniku 
i wykorzystanie jej do podlewania ogródka. Podczas dziesięciominuto-
wego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 li-
trów wody. To mniej więcej tyle, ile trzeba na przykład do trzykrotnego 
umycia samochodu.

GDZIE ZATEM SPRAWDZI NAM SIĘ ŚWIETNIE 
DESZCZÓWKA?



14 15Nasza Gmina | Październik 2019 nr 4 Nasza Gmina | Październik 2019 nr 4

• Rozbudowa budynku SP w Kobylance  
W dniu 04.06.2019 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. W efekcie rozbudowy powierzchnia szkoły 
powiększyła się o około 500 m2. Powstało kilka nowych pomieszczeń: oddział przedszkolny z osobną 
szatnią i węzłem sanitarnym, świetlica, biblioteka, sala komputerowa, pracownia fizyczno-chemiczna 
z zapleczem, 2 nowe sale lekcyjne, szatnia i trzy dodatkowe toalety. Nowopowstałe pomieszczenia zo-
stały, w ramach inwestycji, wyposażone w nowe meble i sprzęty. Ponadto remontem objęto także hol 
główny i boczny korytarz. Koszt tej inwestycji to prawie 5,3 mln zł. 

• Budowa budynku socjalnego w Reptowie  
W Reptowie powstał budynek z dwoma lokalami socjalnymi. Jeden lokal o powierzchni 25 m2 i drugi 
35 m2. Łączna wartość tej inwestycji wyniosła ponad 670 tys. zł. Niestety, nie zaspokaja to potrzeb gmi-
ny w tym zakresie. Aktualnie na liście oczekujących na lokale socjalne znajduje się 17 rodzin, a wśród 
nich jest 6 rodzin, na których ciążą wyroki eksmisyjne i sąd przyznał im prawo do lokalu socjalnego. 

• Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem 
zabytkowych elementów infrastruktury drogowej  
W sierpniu, w terminie umownym, zakończyła się realizacja tej inwestycji, której wartość opiewa na 
kwotę prawie 3,2 mln zł (koszty robocizny, materiałów, nadzorów i prac dodatkowych). W Rekowie po-
wstała droga asfaltowa na wjeździe do wsi, a w środku miejscowości droga z kostki granitowej wraz z 
chodnikami i odwodnieniem oraz plac integracyjny z wiatami. 

• Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu 104 Miedwie w Zieleniewie  
Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni na kostkę betonową, wykonanie trzech wiat i  wydzie-
lenie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku sanitarnym. W ramach prac 
dodatkowych wyremontowany został dach zlokalizowanej tam świetlicy.  Całkowity koszt zamknął się 
kwotą 432 tys. zł, z tego 190 890 zł to pozyskane środki zewnętrzne. 

• Remont dachu Szkoły Podstawowej w Kunowie 
W sierpniu, zgodnie z terminem umownym, zakończył się remont dachu na budynku szkoły w Kuno-
wie. Staraniem dyrektora Mariusza Nosala remontowane są także pomieszczenia znajdujące się na pię-
trze szkoły. 

• Przebudowa węzła cieplnego w świetlicy wiejskiej w Bielkowie  
W świetlicy w Bielkowie dokonano remontu instalacji grzewczej. Powstała nowa kotłownia gazowa 
oraz nowa instalacja c.o.  Koszt – 173 tys. zł. 

• Punkt przesiadkowy Reptowo i SKM Reptowo-Miedwiecko 
Trwają prace projektowe – gmina jest na etapie uzyskiwania ostatnich uzgodnień i prawa do dyspono-
wania nieruchomością od PKP. Inwestycja będzie wykonywana w przyszłym roku. 

• Droga Cisewo-Zieleniewo 
Ogłoszony przetarg na budowę tej drogi nie wyłonił wykonawcy, ponieważ złożone oferty znacząco 
przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie (o ponad 200 tys. zł). W związku z tym przetarg został 
unieważniony. W dniu 30 sierpnia gmina ogłosiła nowy przetarg, w którym wydłużono termin wykona-
nia inwestycji do końca marca 2020 r., co może spowodować złożenie korzystniejszych dla gminy ofert. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w połowie września.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2019 R.W porządku obrad sesji znajdował się projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
(klasyfikacja funduszu sołeckiego, przesunięcie środków na organizację przez mieszkańców 
uroczystości zakończenia rewitalizacji Rekowa oraz organizację festiwalu Złota Dynia, przesunięcie 
środków na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy targowi-
ska), a także uchwały o odwołaniu i powołaniu skarbnika gminy. Ponieważ dzień przed terminem 
sesji Powiat zdecydował o składaniu wniosku o dofinansowanie budowy drogi w Kunowie, w dniu 21 sierp-
nia wójt dołączyła wniosek o włączenie do porządku obrad uchwały dotyczącej podpisania porozumie-
nia intencyjnego w tej sprawie, zakładającego finansowy udział gminy w przedsięwzięciu. W tej sytuacji 
decyzja o rozszerzenie porządku obrad należała do radnych, którzy mogli przychylić się do wniosku lub nie. 

Nie mając wiedzy, jak długa będzie przerwa w obradach, wójt Pilecka natychmiast po ogłoszonej przer-
wie 21 sierpnia złożyła kolejny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na pilne sprawy zawate w 
uchwałach, które miały być procedowane.  Porządek obrad tej sesji był już uzupełniony o uchwałę dotyczącą 
drogi w Kunowie. 

Przewodnicząca w dniu 23 sierpnia przekazała informację o wznowieniu obrad sesji z dnia 21 sierpnia na 
dzień 2 września. Na wniosek o zwołanie sesji złożony w dniu 21 sierpnia nie udzieliła odpowiedzi i nie wy-
znaczyła terminu posiedzenia w ustawowym terminie 7 dni, naruszając tym samym art. 23 ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym. 

2 września – wznowione obrady sesji z 21 sierpnia. Obecnych było 13 radnych, nieobecni: J.Malinowski, 
D.Orzoł. Na sesję przybyło kilkunastu mieszkańców, głównie Kunowa, w przekonaniu, że będzie proce-
dowana uchwała w sprawie porozumienia dotyczącego drogi. Tak się nie stało – najpierw przewodnicząca 
próbowała jednoosobowo zdecydować o niedopuszczeniu wniosku o zmianę porządku obrad, a kiedy radca 
prawny wskazał na niezgodność z prawem takiego postępowania, wniosek został poddany pod głosowan-
ie. Nie uzyskał jednak wymaganej większości bezwzględnej (8 głosów) – za wnioskiem głosowało 6 radnych 
(D.Dąbkowski, U.Gierałtowska, Z.Gołembowski, I.Siwiec, A.Stechnij, A.Świąder), przeciw – 5 (Z.Dąbkowska, 
C.Grabowska, K.Kleinowski, A.Ordon, R.Stateczny, wstrzymało się – 2 (Z.Drohomirecki, J.Kisielewska).
 
Na decyzję Rady Gminy czeka również uchwała o zmianach w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej. Jest ona konieczna do realizacji przygotowanych przez Wójt Gminy projektów inwestycyj-
nych:

1. budowy niewielkiego targowiska w Morzyczynie – z dofinansowaniem unijnym, możliwość otrzy-
mania do 63,63% kosztów,

2. złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE przebudowy wodociągu do Niedźwiedzia i roz-
poczęcie tej inwestycji (możliwość dofinansowania do 63,63%), 

3. podpisania umowy na wykonanie drogi Cisewo-Zieleniewo (został ogłoszony II przetarg i koniecz-
ne jest przesunięcie kosztów tej inwestycji na przyszły rok; na tę drogę gmina uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 340 tys. zł),

4. budowy drogi w Kunowie – brak zawarcia porozumienia z Powiatem w sprawie dofinansowania tej 
inwestycji przez gminę (1,2 mln zł w podziale na dwa lata) spowoduje, że Powiat tej inwestycji (o war-
tości około 12 mln zł) nie zrealizuje w najbliższym czasie. 
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• 8 czerwca jednostki OSP z Bielkowa i Kobylanki brały udział w powiatowych  
zawodach pożarniczych w Starej Dąbrowie. Zajęły odpowiednio 12 i 14 miejsce (na 18 drużyn). 

• 10 czerwca wójt i skarbnik gminy uczestniczyły w XV Forum Samorządowym  
w Szczecinie. Poruszono wiele ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządów. 

• W dniach 14-16 czerwca odbyły się Dni Gminy Kobylanka. Wydarzenie było imprezą dla wszystkich 
mieszkańców gminy, wspólną zabawą i integracją. Pojawiło się wiele innych niż dotychczas punktów 
programu (np. turniej sołectw o beczkę piwa), koncertów i ciekawych występów artystycznych. 

• 13 czerwca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu ds.  
Zarządzania Kryzysowego w sprawie przygotowań do sezonu nad kąpieliskiem Miedwie. 

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

• W dniu 18 czerwca pani wicewójt brała udział w uroczystym apelu z okazji święta 102 batalionu  
ochrony w jednostce wojskowej w Bielkowie. W tym samym dniu wójt brała udział w dwóch walnych  
zgromadzeniach stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – stowarzyszenia Sieja i stowarzyszenia 
WIR. 

• 19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego – wójt otrzymała zaproszenie na uroczystość w Ku-
nowie, zaś na pożegnanie absolwentów panie wójt i wicewójt otrzymały zaproszenia do Reptowa. 

• 19 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie pani wójt z Marszałkiem Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. 

• 11 i 19 czerwca odbyły się 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. 

• 20 czerwca 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 dołoży-
ła tylko 4 tys., pozostałą kwotę organizatorzy pozyskali od sponsorów. 

• 21 czerwca odbyło się spotkanie u Pani Starosty, razem z radnym powiatowym M.Nosalem. Rozmowa 
dotyczyła budowy drogi w Kunowie. Planowane są dalsze uzgodnienia,  
niemniej jednak budowa tej drogi jest uzależniona od gotowości gminy do partycypacji w kosztach. 

• 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. 

• 24 czerwca odbyło się walne zebranie SSOM. Głównym problemem są opóźnienia  
w realizacji projektów oraz kwoty przetargów dużo wyższe od zakładanych. Możliwe, że będzie koniecz-
ne zwiększenie środków na budowę punktów przesiadkowych w przyszłym roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA – CZERWIEC - SIERPIEŃ 2019• Chodnik w Motańcu 
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu – 
16.12.2019 r. 

• Droga Reptowo-Morzyczyn 
Został zlecony projekt na budowę. Termin wykonania projektu ustalono na 31 października. Na etapie 
wstępnej koncepcji, w dniu 18.06.2019 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

Wójt Gminy Kobylanka zaprasza mieszkańców Gminy Kobylanka do konsultacji, których przedmiotem 
są wzorcowe projekty statutów wszystkich sołectw Gminy Kobylanka. Konsultacje obejmują obszar 
całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter 
opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 
Projekt statutu sołectw dostępny jest na stronie internetowej www.kobylanka.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylanka w zakładce „Statut sołectwa”, 
u sołtysów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kobylanka.

Wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców prosimy składać pisemnie, w terminie do dnia 25 września 2019 
r. w Urzędzie Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12,  w punkcie obsługi interesanta w godzinach pracy urzędu 
lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna_kondracka@kobylanka.pl 
 
Uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

KONSULTACJE PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW

Wójt Gminy Kobylanka oraz sołtysi zapraszają na zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. Na ze-
braniach zostaną podjęte uchwały w sprawie przeznaczenia funduszy sołeckich, poruszone też będą pro-
pozycje zmian w statutach sołectw.

ZEBRANIA WIEJSKIE

Sołectwo Data Godzina Miejsce

Bielkowo 9 września 18.00 świetlica

Cisewo 20 września 18.00 świetlica w Reptowie

Jęczydół 24 września 18.30 świetlica

Kobylanka 12 września 18.00 CKiR

Kunowo 19 września 18.00 szkoła

Morzyczyn-Zieleniewo 17 września 18.00 świetlica

Motaniec 13 września 18.00 świetlica

Niedźwiedź 16 września 18.00 świetlica

Rekowo 25 września 18.00 świetlica

Reptowo 11 września 18.00 świetlica
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DOŻYNKI GMINNE W KUNOWIE• 25 czerwca odbyło się spotkanie pod nazwą „Bezpieczny senior” zorganizowane przez  
Komendę Powiatową Policji. 

• 28 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie zakończonej inwestycji gminnej „Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego Camping 104 „Miedwie” w Zieleniewie”. Jest to inwestycja dofinansowa-
na 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. Podpi-
sanie umów miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, z udziałem Wicemarszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy. 

• 9 lipca w Urzędzie Wojewódzkim zawarta została umowa o dofinansowanie budowy drogi Cisewo-Zie-
leniewo. W imieniu wojewody umowę podpisał Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz. 

• 5 sierpnia podpisane zostało porozumienie między Województwem Zachodniopomorskim oraz Gminą 
Kobylanka w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Kobylanki do Bielkowa. Województwo repre-
zentował Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, obecny był również Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich Michał Żuber. 

• 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. 

• 24 sierpnia odbyły się Dni Niedźwiedzia. 

• 27 sierpnia w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z sołtysami. Głównym tematem były zmiany w kla-
syfikacji 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, Cise-
wa, Jęczydołu, Morzyczyna-Zieleniewa i Niedźwiedzia. 

• 31 sierpnia w Kunowie odbyły się Dożynki Gminne.
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