
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – październik 2019 r. 

 

20 września odbyło się uroczyste włączenie linii energetycznej 110 kV Morzyczyn – Drawski 

Młyn. Bardzo ważna inwestycja firmy Enea Operator o wartości blisko 130 mln zł. Przebudowa 

tej linii zapewnia bezpieczeństwo energetyczne całej północno-zachodniej części Polski. Linia 

przebiega przez 3 województwa, 4 powiaty i 12 gmin. 

21 września – uroczyste zakończenie inwestycji w Rekowie. Mieszkańcy tej miejscowości 

zorganizowali wspaniałe wydarzenie z okazji wybudowania nowej drogi. Uroczystość odbyła 

się dzięki ogromnemu zaangażowaniu i integracji wszystkich mieszkańców wsi. 

28 września – Dzień Sąsiada w Kunowie. Bardzo sympatyczna impreza integracyjna 

mieszkańców wsi Kunowo, zorganizowana częściowo z udziałem środków z funduszu 

sołeckiego, ale też z dużym zaangażowaniem mieszkańców i pani sołtys. 

W dniach 9 – 25 września odbywały się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. 

Wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały przekazane do pracowników 

merytorycznych urzędu. Część z nich została już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji. 

30 września podpisano umowę z wykonawcą na budowę drogi Cisewo-Zieleniewo. 

Otrzymaliśmy informację, że wykonawca planuje rozpoczęcie prac 28-29 października. 

2-3 października – udział wójta i skarbnika w XVII Samorządowym Forum Kapitału i 

Finansów w Katowicach. Uczestniczyłyśmy w wielu ciekawych panelach dyskusyjnych na 

różne tematy – głównie interesowały nas sprawy finansowe, oświata i gospodarka komunalna. 

4 października rozstrzygnięto przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Kobylanki do 

Bielkowa. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRD Nowogard S.A. za kwotę 777 777,79 zł, 

podpisano umowę z tym wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia robót to 30 listopada, 

a ostateczny termin rozliczenia inwestycji – 16 grudnia. Nasza gmina współfinansuje to 

przedsięwzięcie kwotą 80 tys. zł. Wykonawca planuje rozpocząć prace 23 października. 

5 października odbył się Dzień Ziemniaka w Kobylance. Były rozgrywki sportowe i animacje 

dla dzieci oraz poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń z Kobylanki. 

7,11 i 16 października miały miejsce ślubowania pierwszoklasistów w gminnych szkołach. 

11 października odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami, którzy otrzymali 

nagrodę wójta. 

17 października – OSP w Bielkowie otrzymało nowy samochód pożarniczy o wartości ponad 

800 tys. zł. Udział finansowy gminy wyniósł 180 tys., resztę strażacy pozyskali samodzielnie z 

WFOŚ i Komendy Głównej OSP, dołożyli także własne środki. 

18 października został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę 

wodociągu do Niedźwiedzia. Ubiegamy się o dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 

ok. 2 mln zł. Całość inwestycji została oszacowana na blisko 4 mln zł. Jeżeli otrzymamy 

dofinansowanie, w 2020 r. będzie przygotowana dokumentacja projektowa, a w 2021 realizacja 

inwestycji.  



18 października wpłynęło pismo z GDDKiA w sprawie Gajęckiego Ługu. GDDKiA 

stanowczo odmawia nam przekazania prawa do dysponowania nieruchomością (działką, przez 

którą przechodziłby wodociąg), więc nie możemy zrealizować tej inwestycji w tym roku. 

Szukamy innych rozwiązań, by zapewnić mieszkańcom wodę. 

21 października odbyło się spotkanie z Panią Starostą Iwoną Wiśniewską oraz Członkiem 

Zarządu Powiatu Panią Agatą Łucką w sprawie drogi w Kunowie. 

21 października wpłynęło pismo od Przewodniczącej Rady Gminy Kobylanka z wnioskami o 

informację publiczną, skierowanymi do rady i dotyczącymi pracy rady. Wnioski zostały 

zwrócone przewodniczącej wraz z ponownym wyjaśnieniem, że organy władzy publicznej 

mają obowiązek udzielać informacji publicznej na temat swojej działalności. 

21 października z kurtuazyjną wizytą przyjechał do naszej gminy nowo wybrany poseł 

Grzegorz Napieralski. 

23 października upłynął termin składania ofert na wykonanie podjazdu do remizy w 

Niedźwiedziu. W pierwszym postępowaniu ofertowym wysłano zapytania do 5 wykonawców, 

wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowaną kwotę, mianowicie na 102 808,48 

zł brutto. Unieważniono to postępowanie i rozpisano nowe, wysyłając zapytania do 20 

wykonawców. Ponownie wpłynęła jedna oferta na kwotę 98 tys. zł, więc postępowanie zostało 

unieważnione. Na przełomie listopada i grudnia zostanie ogłoszone kolejne zapytanie ofertowe, 

niemniej sama realizacja inwestycji opóźni się, będzie dokonana na początku 2020 r. 

W ubiegłym tygodniu dokonano rozpoznania rynku w zakresie transmisji z obrad rady. 

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione po zakończeniu posiedzenia, by dokonać 

wyboru systemu. 


