
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – grudzień 2019 r. 

 

29 listopada – został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

wspierania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upływa 20 grudnia. 

30 listopada – uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Bielkowie, 

połączone z zabawą andrzejkową. 

4 grudnia – został ogłoszony przetarg na zakup paliwa gazowego. Z przeprowadzonego 

wcześniej audytu wynikało, że jeśli włączymy do jednej umowy wszystkie możliwe obiekty 

gminne, będziemy ponosili niższe koszty zakupu paliwa gazowego. Działania zostały podjęte, 

ogłosiliśmy przetarg, do którego przystąpił jeden oferent. Rezultatem jest roczna oszczędność 

wynosząca około 40 tys. zł. 

6 grudnia – odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej, która przyznała najem jednego 

lokalu socjalnego. Drugi lokal zostanie przydzielony w styczniu. 

6 grudnia – minął termin składania ofert kandydatów do udziału w konkursie na dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Reptowie. Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej był 

wyznaczony na 16 grudnia, jednak nie mógł zostać dochowany z uwagi na problem z 

wyłonieniem przedstawiciela Rady Rodziców do tej komisji. Aktualnie termin posiedzenia 

zaplanowano na 30 grudnia. 

7 grudnia – przy okazji kiermaszu świątecznego odbyło się otwarcie wyremontowanej remizy 

OSP w Kobylance. Strażacy zgodnie z obietnicą przygotowali grilla dla mieszkańców. 

14 grudnia – udział w spotkaniu wigilijnym Stowarzyszenia „ALA”. 

16 grudnia – podpisanie porozumienia z CKiR dotyczącego przekazania zarządzania terenami 

nad Miedwiem przez urząd gminy. 

17 grudnia – podpisanie protokołu odbioru ścieżki pieszo-rowerowej z Kobylanki do 

Bielkowa. 

17 grudnia – wpłynęło pismo od firmy Dino w sprawie budowy chodnika. Firma 

zaproponowała zwiększenie swojego udziału finansowego do 60 tys. zł, natomiast nadal nie 

jest chętna do realizacji tej inwestycji. Będziemy prowadzić rozmowy z Zarządem Dróg 

Powiatowych, aby to on pełnił rolę inwestora. 

17 grudnia – został odebrany z salonu nowy samochód dla Straży Gminnej. 

18 grudnia – spotkanie z przedstawicielem firmy Remondis w sprawie negocjacji cen za odbiór 

odpadów spowodowany wzrostem opłaty środowiskowej. 

18 grudnia – posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. 


