
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – luty 2020 r. 

 

3 lutego – spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu w Marianowie w sprawie stawek za 

energię elektryczną w gminach. Różnice między gminami są czasami znaczące – podjęliśmy 

decyzję o wystosowaniu pism do Enei w tej sprawie. 

8 lutego – walne zebranie OSP Reptowo. 

11 lutego – w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie odbyła się odprawa roczna, 

podsumowująca działalność Policji. Zaprezentowane zostały statystyki różnego rodzaju 

zdarzeń i interwencji podejmowanych przez policjantów. Ogólnie nasza gmina nie wypada 

źle pod względem bezpieczeństwa, niemniej w czasie sezonu letniego sporo jest wykroczeń 

związanych ze zwiększonym napływem turystów.  

13 lutego – narada roczna podsumowująca działalność Powiatowej Straży Pożarnej, a także 

udziału jednostek OSP w zdarzeniach. Gmina Kobylanka nie wyróżnia się spośród innych 

gmin pod względem liczby pożarów lub innych zdarzeń wymagających interwencji 

strażaków. Podczas narady przedstawiono również informacje dotyczące samochodów i 

sprzętu pożarniczego, o które wzbogaciły się poszczególne jednostki w ubiegłym roku. 

14 lutego – w Morzyczynie odbył się warsztat refleksyjny Wiejskiej Inicjatywy Rozwoju. 

Przedstawiono i przedyskutowano propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, a 

następnie uczestnicy obejrzeli zrealizowane projekty na terenie naszej gminy, tj. promenadę 

oraz modernizację Campingu 104. W ramach zaakceptowanych zmian LSR i dodatkowych 

środków, z których będzie można skorzystać, nasza gmina wystąpi o dofinansowanie projektu 

modernizacji świetlicy na Campingu. 

15 lutego – walne zebranie OSP Niedźwiedź. 

17 lutego – spotkanie w WFOŚ z prezesem Pawłem Mirowskim w sprawie dzierżawy 

terenów nad Miedwiem należących do WFOŚ. Obecna umowa dzierżawy wygasa z końcem 

marca, ustaliliśmy, że przedłużymy ją do końca roku, natomiast w dalszej perspektywie 

bylibyśmy zainteresowani wieloletnią dzierżawą, co umożliwiłoby stworzenie szansy dla 

inwestorów. 

19 lutego – spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z panią Starostą Iwoną 

Wiśniewską w Starostwie Powiatowym. Na spotkaniu dyskutowano o problemie utrzymania 

dróg powiatowych na terenie poszczególnych gminy, nowych regulacji prawnych związanych 

z koniecznością projektowania i budowy tzw. kanałów technologicznych przy inwestycjach 

drogowych i wzrostu kosztów z tym związanych. 

19 lutego – spotkanie z sołtysami na wniosek komisji rady w sprawie regulaminu korzystania 

ze świetlic wiejskich. 

Azbest – został uruchomiony nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

Wnioski można składać w urzędzie gminy. Po ich zebraniu gmina wystąpi o dofinansowanie 

z WFOŚ, jeżeli takie dofinansowanie uzyskamy, będziemy realizować ten program. Termin 

składania wniosków przez gminy upływa 31 lipca. 



Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących – zostało wydanych 56 upoważnień do 

skorzystania z tej pomocy i zorganizowano dwa wyjazdy po odbiór żywności. W pierwszym 

wzięło udział 11 osób, w drugim 16, pozostałe osoby odbierają żywność we własnym 

zakresie. W czasie wakacji oraz przerwy świątecznej można zaplanować kolejne wyjazdy. 

Osoby korzystające z tej formy pomocy są bardzo zadowolone z tego rozwiązania.  

W związku z wątpliwościami odnośnie statusu prawnego uchwały budżetowej skierowano ją 

do organów nadzoru. Wojewoda uznał, że sprawa leży w kompetencjach RIO – na razie nie 

ma żadnej informacji na temat stanowiska RIO. Ponieważ jednak budżet został przez 

wojewodę opublikowany w Dzienniku Urzędowym, uznaję, że są podstawy do realizacji 

budżetu. Zostały więc podjęte czynności zmierzające do rozpoczęcia planowanych inwestycji, 

zawarto także niektóre umowy, podpisano aneksy itp. 


