
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – listopad 2019 r. 

 

29 października został zakończony remont remizy OSP w Kobylance. Koszt remontu wyniósł 

ogółem 65.173 zł, z czego 29 tys. pochodziło z budżetu gminy (w tym 4 tys. z funduszu 

sołeckiego), resztę pozyskano ze źródeł zewnętrznych, tj. PSP. 

6 listopada – odbyło się walne zebranie SSOM. Podczas zebrania została podjęta uchwała 

zmieniająca wysokość dofinansowania dla naszej gminy do budowy punktu przesiadkowego w 

Reptowie. Pozyskaliśmy dodatkowo 1 mln zł. Wartość kosztorysowa  inwestycji wynosi  5,1 

mln zł, z tego dofinansowanie zewnętrzne  będzie wynosiło 2,6 mln zł (było 1,6 mln). 

6 listopada – wizyta u wicemarszałka Tomasza Sobieraja w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej 

z Kobylanki do Bielkowa oraz chodnika w Bielkowie. Wystąpiły problemy w trakcie budowy 

ścieżki – konieczne było zwiększenie ilości materiałów stabilizujących podłoże, co 

spowodowało, że wykonawca zaproponował wyższy koszt wykonania inwestycji o ok. 200 tys. 

zł lub skrócenie ścieżki. Dzięki interwencji wicemarszałka udało się jednak znaleźć dodatkowe 

fundusze, ścieżka będzie wykonana zgodnie z pierwotnymi założeniami, a gmina nie będzie 

musiała zwiększać naszego współfinansowania. Ponadto wójt ustaliła z wicemarszałkiem, że 

w roku 2020 rozpocznie się I etap budowy chodnika w Bielkowie. 

7 listopada odbyło się spotkanie koordynacyjne SSOM na wniosek gminy, w celu 

wypracowania harmonogramu realizacji inwestycji w ramach SKM i ZIT w powiązaniu z 

modernizacją linii kolejowej E59. Brała w nim udział pani wicewójt. Z uwagi na złożoność 

wszystkich inwestycji oraz konieczność współpracy inwestorów pod kątem ustalenia terminów 

wykonywania prac budowlanych uzgodniono, że budowa punktu przesiadkowego w Reptowie 

może być zrealizowana dopiero w 2021 r. 

7 listopada – spotkanie z dyrektorem ZDiTM w Szczecinie w sprawie przedłużenia linii 

autobusowej nr 73 ze Zdunowa do Niedźwiedzia. Otrzymaliśmy kilka wariantów propozycji, 

których koszt kształtuje się od ok. 240 tys. zł (1 kurs na godzinę tylko w dni robocze) do 860 

tys. zł (według obecnego rozkładu jazdy autobusu). Jest jednak problem z brakiem miejsca do 

zawrócenia autobusu w Niedźwiedziu, więc powstała także propozycja przedłużenia linii aż do 

Morzyczyna (przez Motaniec i Kobylankę) – 1 kurs na godzinę w dni powszednie to koszt ok. 

620 tys. zł. Decyzje w tej sprawie będziemy rozważać po oddaniu do użytku drogi 

wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo.  

7 listopada – w CKiR odbyła się uroczystość wręczenia medali od Prezydenta RP parom, które 

obchodziły 50-lecie małżeństwa. Krótka relacja jest na stronie internetowej gminy – był 

poczęstunek, życzenia i występ zespołu „Kalina”. 

8 listopada – odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie udostępnienia sal 

gimnastycznych mieszkańcom gminy. Dyrektorzy przychylnie odnieśli się do propozycji, 

przygotowali projekty regulaminów, które dostarczyli na kolejne spotkanie w dniu 22 listopada. 

Następne spotkanie ustalono na 5 grudnia. Jest duża szansa, że od 1 stycznia mieszkańcy będą 

mogli korzystać nieodpłatnie z sal w określone dni tygodnia. O końcowych decyzjach będziemy 

informować na stronie internetowej gminy. 



10 listopada – wójt uczestniczyła w Poranku Niepodległościowym w Morzyczynie na 

zaproszenie pani sołtys i rady sołeckiej. Bardzo miła uroczystość uświetniająca 101 rocznicę 

odzyskania niepodległości, pełna ciekawych występów i prelekcji. 

10 listopada – udział wójt i wicewójt w wieczornicy z okazji Święta Niepodległości w 

Reptowie. 

11 listopada – udział w Biegu Niepodległości w Niedźwiedziu. Bardzo udana impreza, 

świętowanie na sportowo i na wesoło rocznicy odzyskania niepodległości. Przed tą imprezą 

zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem przy urzędzie – w tych czynnościach 

wzięli także udział niektórzy radni wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Kobylanka.  

13 listopada – odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gajęckiego Ługu. Z uwagi na brak 

możliwości realizacji inwestycji budowy wodociągu (definitywny brak zgody GDKiA na 

wydanie gminie prawa do dysponowania nieruchomością) poszukujemy innych rozwiązań w 

konsultacji z mieszkańcami, którzy są bardzo otwarci na propozycje. 

14 listopada – odbyła się kontrola z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

sprawie dofinansowania budowy ul. Długiej. Wskazano kilka uchybień popełnionych na etapie 

zawarcia umowy z wykonawcą (w kwietniu 2018 r.), na szczęście nie na tyle poważnych, by 

konieczny był zwrot jakichkolwiek środków. 

14 listopada – odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu 

konsultacji programu współpracy. 

15 listopada – do Biura Rady Gminy został złożony projekt budżetu na 2020 r. 

20 listopada –  w WFOŚ odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie usuwania azbestu 

Zakończono akcję odbioru azbestu. Łącznie odebraliśmy 2829,5 m2  z 24 posesji.  Koszt  tego 

zadania -  około 30 tys. zł ( 27 735,48 zł + dodatkowo MDK i jedna z mieszkanek Bielkowa). 

20 listopada – pani wicewójt uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami Motańca w sprawie 

projektu chodnika. Należy podkreślić, że od początku planowany był chodnik na odcinku od 

wiaduktu do Kałęgi. Nie było mowy o budowie chodnika do Nowej Kobylanki ani przy drogach 

bocznych – są to drogi gruntowe i budowanie tam chodnika mija się z celem, bo najpierw 

powinna być wykonana droga. 

21 listopada – odbyło się trójstronne spotkanie przedstawiciela Dino, Zarządu Dróg 

Powiatowych i władz gminy w sprawie chodnika do sklepu Dino. Dokonano wstępnych ustaleń, 

że Dino rozważy budowę chodnika, powiat wykona i sfinansuje organizację ruchu, przejście 

dla pieszych z barierkami i ustawienie znaków drogowych, a gmina doświetlenie przejścia. 

21 listopada ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego na 

rozbudowę budynku gospodarczego typu kontener wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

świetlicę wiejską w m. Jęczydół dz. 144/2 gm. Kobylanka” – termin składania ofert 29.11.2019. 

26 listopada poinformowaliśmy mieszkańców o możliwości udziału gminy w programie 

usuwania folii rolniczych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w 

Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Do 3 

grudnia można składać oświadczenia dotyczące posiadania takich odpadów. Jeżeli gmina 

otrzyma dofinansowanie, program będzie realizowany w 2020 r. 



Złożyliśmy wniosek w naborze na rok 2020 do programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”. Jesteśmy na liście rekomendowanej do dofinansowania w kwocie 

52 109,25 zł. 

Trwa budowa drogi Cisewo-Miedwiecko. W dniu 29 listopada Nadleśnictwo ogłosi przetarg 

na dalszy odcinek tej drogi, finansowanie jest zapewnione. Wszystko  wskazuje na to, że  w 

przyszłym roku droga zostanie wykonana. 

Komisja mieszkaniowa, która ma przydzielić lokale socjalne planuje swoje posiedzenie na 6 

grudnia. 

Paczki dla podopiecznych GOPS – na poprzedniej sesji przekazana była informacja, że paczki 

z banku żywności będą przed świętami. Okazało się jednak, że unieważniono przetarg i 

rozpisano kolejny, w związku z czym najprawdopodobniej paczki będą po świętach. 


