
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – czerwiec 2020 r. 

 

2 czerwca – spotkanie ze Starostą Iwoną Wiśniewską oraz Członkiem Zarządu Powiatu Agatą 

Łucką w sprawie dalszych losów drogi w Kunowie, czy jest jeszcze szansa na tę inwestycję 

(droga była wówczas na liście rezerwowej) oraz chodnika w Reptowie. Przy oferowanym 

dofinansowaniu 2,7 mln zł Starostwo nie byłoby w stanie udźwignąć kosztów tej drogi. Jednak 

sytuacja jest dynamiczna, obecnie propozycja Wojewody wynosi 3 mln zł, a droga trafiła na 

listę podstawową. W sprawie chodnika w Reptowie starostwo nie zawiera w swoich planach 

tej inwestycji, podjęło także czynności zmierzające do przekazania drogi Niedźwiedź-Cisewo 

na rzecz Gminy Kobylanka. 

16 czerwca – spotkanie z p. Maciejem Chmielewskim ze Stargardzkiego Towarzystwa 

Cyklistów w sprawie maratonu rowerowego wokół jeziora Miedwie, który w tym roku się nie 

odbędzie. W zamian za to jest propozycja zorganizowania cyklu wyścigów kolarskich 

obejmujących Motaniec, Niedźwiedź i Reptowo. Ze strony wójta jest akceptacja tego pomysłu, 

jeżeli mieszkańcom będzie się propozycja podobała, to takie zawody zostaną zorganizowane. 

W tej sprawie p. Chmielewski został skierowany do sołtysów wsi. 

Osiedle Północne – zakończyły się prace projektowe przebudowy dróg gruntowych na Osiedlu 

Północnym w Morzyczynie i przygotowana dokumentacja przetargowa. 23 czerwca 

ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Termin otwarcia ofert: 7 lipca. 

Wodociąg na ul. Wakacyjnej – został rozstrzygnięty przetarg na  „Budowę odcinka sieci 

wodociągowej w ulicy Wakacyjnej”. Wykonawcą jest firma Starkan ze Stargardu (320 tys. zł 

brutto). 23 czerwca została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą, termin realizacji – 

30.11.2020. 

Umowy na dofinansowanie – jesteśmy w trakcie korespondencyjnego podpisywania umów na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 

- na budowę punktu przesiadkowego w Reptowie: wartość inwestycji 4,4 mln , z tego 

dofinansowanie z RPO  2,6 mln zł (60 %) 

- na budowę wodociągu w Niedźwiedziu:  wartość inwestycji 1,8  mln (koszty kwalifikowane 

1,5 mln), z tego dofinansowanie z PROW 977 tys.  (63,3 %) 

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonanie tych 

dwóch inwestycji. 

Studnie przy stadionach – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 19 tys. zł do budowy 

dwóch studni na stadionach sportowych w Niedźwiedziu i Reptowie. Przygotowujemy 

dokumentację do zapytania ofertowego, po podpisaniu umowy na dofinansowanie wyłonimy 

wykonawcę. 

Dofinansowanie kąpieliska – mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, Miasto Stargard 

podtrzymało deklarację dofinansowania ratownictwa nad jeziorem Miedwie w kwocie 80 tys. 

zł. Już zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. 


