
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – styczeń 2020 r. 

 

20 grudnia – zaproszenie na jasełka do Szkoły Podstawowej w Kunowie i Szkoły Podstawowej 

w Kobylance. 

23 grudnia – spotkanie z Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem. 

30 grudnia – odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie. Swoje oferty 

złożyło dwóch kandydatów, przy czym po ocenie formalnej złożonych dokumentów jeden z 

nich został zakwalifikowany do części oceny merytorycznej. Komisja konkursowa wyłoniła 

kandydata, pana Tomasza Korczyńskiego. Nowy dyrektor obejmie obowiązki od 1 lutego. 

5 stycznia – odbyła się msza od wójta w intencji mieszkańców gminy. 

6 stycznia – odbył się koncert chóru Soli Deo w kościele w Kobylance. 

10 stycznia – udział w spotkaniu noworocznym podsumowującym rok 2019 w Powiecie 

Stargardzkim i mieście Stargard. 

Przygotowujemy dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie uporządkowania 

terenu lapidarium w Kobylance. Dofinansowanie może wynieść do 100% inwestycji, termin 

składania wniosków mija 3 lutego. 

17 stycznia – spotkanie w starostwie z p. Starostą Iwoną Wiśniewską, p. Agatą Łucką, p. 

Joanną Tomczak (cały zarząd powiatu) oraz dyrektorem ZDP Ryszardem Hadrysiem. 

Tematami spotkania były: droga w Kunowie (podtrzymanie stanowczego stanowiska Starosty 

i Rady Powiatu w sprawie realizacji inwestycji tylko w przypadku dofinansowania ze strony 

naszej gminy), bezpieczeństwo na ul. Szczecińskiej (chodnik i przejście dla pieszych przy Dino, 

skrzyżowanie ul. Szkolnej i Szczecińskiej – temat ten będzie omawiany na posiedzeniu 

Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego w dniu 31.01.) oraz chodnik w Reptowie. 

20 stycznia – uroczyste otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej z Kobylanki do Bielkowa. 

Uczestniczyli w nim Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj 

oraz Dyrektor ZZDW w Koszalinie Michał Żuber. 

23 stycznia – odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Zarząd podjął decyzję o podziale 

środków z dotacji na poszczególne jednostki, podjął również uchwałę w sprawie wyrażenia 

stanowiska (negatywnego) wobec inwestycji polegającej na budowie podjazdu do remizy w 

Niedźwiedziu. Uchwała wpłynie w najbliższym czasie do biura rady. 

28 stycznia odbyło się spotkanie pani kierownik GOPS z sołtysami w sprawie paczek 

żywnościowych dla osób potrzebujących. Ustalono, że dwa razy w roku zorganizowany 

zostanie transport tych osób do Szczecina w celu odbioru paczek. 

29 stycznia – udział w spotkaniu komitetu sterującego SSOM w sprawie SKM (uczestniczyła 

p. wicewójt). 

30 stycznia – konferencja pod tytułem „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd 

Przyszłości” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

23 stycznia Lasy Państwowe wyłoniły wykonawcę drogi Cisewo-Zieleniewo. Koszt inwestycji 

odcinka należącego do lasów to ok. 1,2 mln zł. 


