
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – marzec – maj 2020 r. 

 

1) 3 marca uzyskaliśmy pozwolenie na budowę punktu przesiadkowego w Reptowie. W 

związku z tym zostały przygotowane i złożone dokumenty niezbędne do podpisania 

umowy o dofinansowanie. Według ostatniego kosztorysu inwestycję oszacowano na 

około 4 mln zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 2,6 mln zł. 

2) 11 marca nastąpił odbiór robót związanych z budową naszego odcinka drogi Cisewo-

Miedwiecko, Po odbiorze zostało sporządzone sprawozdanie i przygotowano dokumenty 

do złożenia wniosku o płatność (zgodnie z umową o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych). 

3) Rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. Przetarg 

wygrała firma Szlendak-Baranowski z Gorzowa Wielkopolskiego, koszt zadania wynosi 

267 600 zł. 

4) Przygotowano dokumentację, przeprowadzono zapytanie ofertowe (10 marca – 

otwarcie ofert) i podpisano umowę z wykonawcą na projekt drogi Jęczydół – Morzyczyn. 

Koszt projektu to 78 916,80  zł brutto, a termin realizacji 16.12.2020. 

5) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy dróg 

gruntowych na os. Północnym w Morzyczynie i podpisano umowę z wykonawcą (koszt 

projektu: 17 220 zł, termin realizacji: 01.06.2020). 

6) Zlecono modyfikację i aktualizację projektu (dostosowanie do zmienionych od 

1.01.2020 przepisów budowlanych) oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie 

drogi przy szkole w Kobylance (tzw. II etap rozbudowy szkoły) wraz z parkingiem. 

Wykonawcą jest firma VIA Projekt ze Szczecina, koszt prac wynosi 32 779,50 zł, termin 

realizacji: 30.07.2020). 

7) Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania wykonania dwóch studni wierconych 

przy boiskach w Reptowie i Niedźwiedziu. Oczekujemy na rozstrzygnięcia. 

8) Zostały przeprowadzone konsultacje ze specjalistami w dziedzinie oświetlenia 

ulicznego i zostały podjęte decyzje o sposobie realizacji zadania doświetlenia gminy. 

Opracowano założenia inwestycji (kilometraż oświetlenia, wykaz ulic), przygotowano 

dokumentację i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Przetarg wygrała firma Elwibor 

z Lubania. Wartość umowy wynosi 255 000 zł (umowę podpisano 12 maja), termin 

realizacji wyznaczono na 30.11.2020. Łącznie projektem objęto ponad 21 km dróg. 

9) Przeprowadzono zapytanie ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie 

projektu instalacji elektrycznej wraz z panelem fotowoltaicznym w świetlicy w Bielkowie 



(koszt projektu: 9874,44 zł, termin realizacji: 04.05.2020 – usługa projektowa została 

zakończona, przygotowujemy się do wykonania tej inwestycji). 

10) Przeprowadzono zapytanie ofertowe i podpisano umowę na wykonanie projektu 

rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę w 

Jęczydole. Koszt zadania: 8241,00 zł, termin realizacji: 30.05.2020. 

11) Podpisano umowę o przyłączenie do sieci oraz umowę na wykonanie oświetlenia 

przy przejściu dla pieszych w Reptowie. 

12) Zlecono wykonanie projektu kotłowni w szkole w Kunowie (koszt projektu 6762 zł, 

termin realizacji: 06.06.2020). 

13) Zlecono aktualizację dokumentacji i przeprowadzono zapytanie ofertowe na 

wykonanie podjazdu do remizy w Niedźwiedziu. Podpisana została umowa z wykonawcą 

– firmą Budpak ze Stargardu; w dniu 26 maja przekazano plac budowy. Wykonawca ma 

60 dni na realizację zadania, jednak zadeklarował, że wywiąże się z niego szybciej. 

14) Nad jeziorem Miedwie wykonano prace remontowo-porządkowe. Zostały 

wymienione uszkodzone deski na pomostach, wykonano nasadzenia, wymieniono 

ogrodzenie Campingu 104 od strony ul. Szczecińskiej. Nie wymieniano fundamentu 

ogrodzenia, ponieważ jest on trwale związany z chodnikiem – gdyby dokonywano 

wymiany, trzeba by to zrobić razem z chodnikiem. Fundament jest w wystarczająco 

dobrym stanie, by utrzymał ogrodzenie jeszcze co najmniej kilka lat albo dłużej. Na 

bieżąco wykonywane są prace porządkowe nad Miedwiem, tj. koszenie, sprzątanie, 

pielęgnacja zieleni itp. 

15) W ramach doposażenia w sprzęt do nauki zdalnej złożono wniosek i uzyskano 

dofinansowanie zakupu komputerów do dyspozycji dla uczniów naszych szkół. 

Otrzymaliśmy na ten cel grant w wysokości 59 tys. zł z Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa. 

16) Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie 80 m drogi w Cisewie. Termin 

otwarcia ofert upływa 28 maja. 

17) ZZDW przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zadanie kontynuacji budowy 

ciągu pieszo-rowerowego, przebiegającego przez Bielkowo (do zakrętu przy wyjeździe w 

kierunku Kołbacza). Przystąpi do niego niezwłocznie po podpisaniu porozumienia z 

gminą Kobylanka – na takich samych zasadach jak  przy pierwszym etapie, tj. 

wspófinansowania gminy na poziomie 10 % wartości inwestycji. 

18) 31 marca zostało złożone do Biura Rady Gminy sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2019 r. 

 



19) Zlecono inwentaryzację pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Reptowie. Celem 

inwentaryzacji jest przygotowanie tej nieruchomości do dzierżawy na przychodnię. 

20) Otrzymaliśmy dofinansowanie  na przebudowę sieci wodociągowej do Niedźwiedzia. 

Oczekujemy na podpisanie umowy. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 890 284, 64 zł, 

koszty kwalifikowane –  1 536 816, 78 zł. Wartość dofinansowania  977 876,00 zł tj. 63, 

63 %. 

21) 18 maja podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 

przejścia dla pieszych przy sklepie DINO w Kobylance. Do 30  listopada Powiat chce 

wykonać to przejście wraz z budową chodnika od strony Kobylanki. Podobnie jak w 

przypadku Reptowa – my wykonujemy oświetlenie przejścia. 

22) 30 kwietnia odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów ze Starostą. Spotkanie 

przeprowadzone zostało w trybie on-line. Poruszano głównie problemy związane z 

epidemią koronawirusa, dyskutowano o otwarciu przedszkoli i żłobków, pomocy dla 

przedsiębiorców itp., a także sprzeciwu wobec przekazania danych wyborców Poczcie 

Polskiej (żadna z gmin powiatu nie przekazała tych danych). 


