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XXIV Sesja Rady Gminy Kobylanka
22 października 2020 roku 
w sali posiedzeń Urzędu Koby-

lanka, odbyła się kolejna, XXIII Sesja 
Rady Gminy Kobylanka. Obecnych 
było 15 radnych. Podczas posiedzenia 
procedowane były następujące pro-
jekty uchwał:
1. w sprawie uchwalenia „Wielolet-
niego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych dla Gminy Kobylanka na lata 
2020-2024” - projekt nr 53/20 wraz 
z wnioskiem; na wniosek Klubów Rad-
nych “Wspólna Gmina Kobylanka” 
i “Porozumienie dla Kobylanki” z pro-
jektu uchwały wykreślono z zakresu 
robót związanych z zakupem i wymia-
ną pomp na przepompowniach ście-
ków – kwoty 30 tys. zł w każdym roku 
2021, 2022, 2023, 2024; uchwała zo-
stała podjęta - za 10 głosów (Z. Dąb-
kowska, D. Dąbkowski, Z. Drohomi-
recki, Z. Gołembowski, C. Grabowska, 
J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), przeciw 5 
głosów (U. Gierałtowska, K. Kleinow-
ski, I. Siwiec, A. Stechnij, A. Świąder), 
wstrzymało się – 0;
2. w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2020 rok – projekt nr 58/20 wraz 
z autopoprawką - uchwała została 
podjęta jednomyślnie - 15 głosów za;

3. w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Kobylanka na 
lata 2020-2030 – projekt nr 59/20 
wraz z autopoprawką - uchwała pod-
jęta jednomyślnie - 15 głosów za;
4. w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na wykonanie zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1703Z. Przejście 
przez miejscowość Kunowo” – pro-
jekt nr 60/20 - uchwała nie została 
podjęta; 5 głosów za (U. Gierałtow-
ska, K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stech-
nij, A. Świąder), 10 głosów przeciw 
(Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Dro-
homirecki, Z. Gołembowski, C. Gra-
bowska, J. Malinowski, A. Ordon, 
D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
- edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance ogłasza nabór dla chętnych mieszkańców gminy Kobylanka do 
udziału w Programie: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”. 
Program skierowany jest do: 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności; 2. osób opiekujących się dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności wraz ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  
Osoby potrzebujące wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Kobylance pod nr tel. 91 578 85 38 lub 669 487 099. Dzwonić można 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 grudnia 2020 roku. 
Informujemy, że wsparcie asystenta w pierwszej kolejności będzie skierowane do osób wymagających wysokiego 
poziomu wsparcia, w tym do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością 
i komunikacją. 

wstrzymało się - 0;
5. w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie dzierżawy nieruchomości poło-
żonej w obrębie Kobylanka – projekt 
nr 61/20 - uchwała została podjęta 
jednomyślnie - 15 głosów za;
6. w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości gruntów, budyn-
ków i budowli związanych z funkcjo-
nowaniem ogólnodostępnych bo-
isk sportowych – projekt nr 63/20 
- uchwała została podjęta jednomyśl-
nie - 15 głosów za;
7. w sprawie zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków 
– projekt nr 64/20 - uchwała została 
podjęta jednomyślnie - 15 głosów za. 
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W związku z decyzją przewodni-
czącej Radny Gminy Kobylanka 

Alicji Ordon o niezwołaniu sesji Rady 
Gminy zaplanowanej na 26 listopada 
br., Wójt Julita Pilecka złożyła wniosek 
o zwołanie sesji nadzwyczajnej, po-
nieważ wystąpiła potrzeba dokonania 
pilnych zmian w budżecie. Sesja taka 
została zwołana na 25 listopada i mia-
ła być przeprowadzona w trybie art. 
15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 
roku (z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość), co było 
możliwe m. in. dzięki wyposażeniu 
radnych w tablety. W porządku obrad 
znalazły się tylko dwa projekty uchwał. 
Pierwszy dotyczył zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok, a drugi będący kon-
sekwencją pierwszego, dotyczył zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
(WPF) Gminy Kobylanka na lata 2020-
2030. Zawarte w projektach zmiany 
są niezbędne do realizacji inwestycji. 
Pierwsza z nich to budowa chodnika 
w Motańcu. Został ogłoszony prze-
targ i pojawiła się szansa na korzystne 
rozstrzygnięcie, ponieważ najniższa 
oferta jest o 200 tys. zł niższa od tej 
z kosztorysu inwestorskiego. Nieste-
ty, żeby doszło do pozytywnego roz-
strzygnięcia tego przetargu, potrzebne 
jest zaplanowanie pełniej kwoty na 
tę inwestycję w WPF na przyszły rok. 
Bez tego nie będzie można podpisać 
umowy i przetarg będzie musiał zostać 
unieważniony. Jakie oferty i na jakie 
kwoty wpłyną w kolejnym przetargu, 
nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że 
inwestycja będzie niepotrzebnie opóź-
niona, a mieszkańcy Motańca dłużej 
będą musieli czekać na możliwość bez-
piecznego przemieszczania się pieszo, 
m. in do przystanków autobusowych. 
Druga inwestycja, która miała być 
poruszona na nadzwyczajnej sesji, to 
przełożenie wodociągu na ul. Waka-
cyjnej w Zieleniewie. Tutaj pojawiły 
się niezbędne roboty dodatkowe, na 
które potrzebne są dodatkowe środki, 
które nie są zaplanowane w budżecie. 
Bez tego inwestycja będzie opóźniona, 
ponieważ wykonawca nie ma gwaran-
cji otrzymania wynagrodzenia i zapew-
ne będzie czekał z wykonaniem robót, 
aż taką gwarancję otrzyma. W wyniku 
tego mieszkańcy dłużej będą musieli 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka
czekać na zakończenie prac wodocią-
gowych i poprawę jakości przejazdu 
przez ulicę Wakacyjną. Kolejna spra-
wa, która wymagała wprowadzenia 
pilnych zmian w budżecie, to dodatko-
we środki na wynagrodzenia dla pra-
cowników szkoły w Reptowie.  
 Z powodu nieobecności przewod-
niczącej sesję prowadził wiceprze-
wodniczący Dariusz Dąbkowski, który 
otworzył obrady, po czym, z powodu 
braku quorum, ogłosił przerwę do 
17 grudnia 2020 r. - jest to termin, 
w którym zgodnie z harmonogramem 
prac Rady Gminy Kobylanka, ma się 
odbyć zwyczajna grudniowa sesja. Do 
wymaganej liczby radnych mogących 
podejmować uchwały, zabrakło jednej 
osoby. Niestety, wiceprzewodniczący 
nie zdecydował się na krótszą przerwę, 
podczas której można by skontakto-
wać się z nieobecnymi radnymi i prze-
konać ich do udziału w sesji, mimo iż 
taki wniosek złożył radny Kleinowski, 
wnioskując o 4 godziny przerwy. Zdal-
nie udział w sesji wzięli: Urszula Gierał-
towska, Krzysztof Kleinowski, Ireneusz 
Siwiec, Andrzej Stechnij oraz Andrzej 
Świąder. Do Urzędu Gminy na sesję 
przybyli Dorota Orzoł oraz Dariusz 
Dąbkowski. Nieobecni radni to: Zofia 
Dąbkowska, Zbigniew Drohomirec-
ki, Zygmunt Gołembowski, Czesława 
Grabowska, Jolanta Kisielewska, Jakub 
Malinowski, Alicja Ordon i Rafał Sta-
teczny.
 Wójt Julita Pilecka w mediach spo-
łecznościowych poinformowała, że 
złożyła kolejny wniosek o sesję nad-
zwyczajną, bo zmiany w budżecie są 
pilne. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym przewodni-
cząca obowiązana jest zwołać sesję na 
dzień przypadający wciągu 7 dni od 
dnia złożenia wniosku. To oznacza, że 
kolejna sesja powinna się odbyć naj-
później 2 grudnia, co dawało jeszcze 
cień szansy na dopełnienie formalno-
ści i przeprowadzenie niezbędnych 
czynności przy wspomnianych wcze-
śniej inwestycjach jeszcze w 2020 
roku. Niestety, kolejna sesja nadzwy-
czajna nie została zwołana przez prze-
wodniczącą Alicję Ordon. W piśmie 
z dnia 27.11.2020 r. skierowanym do 
Wójt Pileckiej, poinformowała, że 

uważa, iż wniosek o kolejną sesję nad-
zwyczajną jest bezprzedmiotowy, po-
nieważ trwa przerwa we wcześniejszej 
sesji. Dodatkowo poinformowała, że 
projekty uchwał dołączone do kolej-
nego wniosku traktuje jako wniosek 
o rozszerzenie porządku obrad trwa-
jącej sesji. Wójt Pilecka w odpowiedzi 
wskazała, że nie ma żadnych podstaw 
prawnych do interpretacji zastosowa-
nej przez przewodniczącą Ordon. Prze-
pis art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym nie daje przewodniczącemu 
prawa do decydowania, czy zwołać se-
sję, czy nie, tylko nakłada obowiązek 
zorganizowania posiedzenia rady. Nie 
ma również podstaw, by twierdzić, że 
w trakcie długotrwałej przerwy nie 
można zwołać kolejnej sesji, ponie-
waż taka sytuacja mogłaby prowadzić 
do paraliżu pracy organów gminy – 
wystarczyłoby, żeby przewodniczący 
ogłosił przerwę w obradach np. na trzy 
miesiące. 
 Klub radnych „Razem dla gminy” 
wystąpił do przewodniczącej z wnio-
skiem o jak najszybsze skrócenie 
przerwy i niezwłoczne zwołanie sesji. 
Otrzymał odpowiedź odmowną.
 W ciągu dwóch lat pełnienia funk-
cji przewodniczącej rady Alicja Ordon 
nie zwołała sesji nadzwyczajnej już po 
raz trzeci, mimo że ma taki obowią-
zek zgodnie z przepisami art. 20 ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym. Brak 
sesji zwyczajnej planowanej na 26 li-
stopada przewodnicząca tłumaczyła 
pandemią – choć trudno było raczej 
oczekiwać, że do 17 grudnia pande-
mia ustąpi. Nie wiadomo ponadto, 
jakie powody sprawiły, że aż ośmioro 
radnych (z klubów „Porozumienie dla 
Kobylanki” i „Wspólna gmina Kobylan-
ka”) nie mogło ani przyjść do urzędu, 
ani połączyć się zdalnie, aby wpro-
wadzić niezbędne zmiany w budże-
cie. Radny ma obowiązek brać udział 
w pracach rady gminy (art. 24 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym) i kie-
rować się dobrem wspólnoty samo-
rządowej (art. 23 ust. 1 wspomnianej 
ustawy). W przedstawionej sytuacji 
sprawy, które wymagały niezwłoczne-
go działania, nie zostały załatwione, co 
skutkować będzie opóźnieniami w re-
alizacji inwestycji. 
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23 października – udział w uro-
czystości pasowania na ucznia 

uczniów klasy I Szkoły Podstawowej 
w Kunowie.
 26 października – spotkanie Za-
rządu Gminnego Ochotniczych Straży 
Pożarnych, prezentacja sprzętu pozy-
skanego w ramach dofinansowań ze-
wnętrznych.
 9 listopada – otwarcie ofert 
w przetargu na budowę chodnika 
w Motańcu. Wpłynęło 6 ofert w prze-
dziale kwot od ok. 580 tys. do 970 tys., 
najtańsza wynosiła 584.250 zł. Ter-
min wykonania inwestycji został wy-
znaczony na 31.03.2021. W budżecie 
zostało zaplanowane 247 tys. zł na 
rok bieżący i 100 tys. zł na rok 2021, 
w związku z czym istniała konieczność 
zaplanowania w WPF dodatkowych 
środków na rok przyszły. Brak sesji 
planowej w dniu 26 listopada, nie-
obecność radnych na sesji nadzwy-
czajnej i niezwołanie kolejnej sesji 
nadzwyczajnej przez przewodniczącą 
uniemożliwiło dokonanie stosownych 
zmian w WPF, a co za tym idzie, roz-
strzygnięcie przetargu – termin minął 
9 grudnia. W tej sytuacji wystąpiliśmy 
o przedłużenie terminu związania 
ofertą, na co uzyskaliśmy zgodę naj-
tańszego wykonawcy. Niemniej jed-
nak, jeśli zostaną dokonane zmiany 
w WPF i będzie można rozstrzygnąć 
przetarg i podpisać umowę z wyko-
nawcą, nie jest już możliwe wykona-
nie jakichkolwiek prac w tym roku, 
będzie też trzeba przedłużyć termin 
wykonania inwestycji.
 26 listopada – udział w Konwen-
cie Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów miast – w formule on-line 
– zorganizowanym przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. Głównym tematem były fundu-
sze unijne i kwestie związane z nową 
perspektywą na lata 2021-2027, choć 
poruszane były również inne sprawy, 
np. sytuacja finansowa samorządów 

Sprawozdanie z pracy wójta
pomiędzy sesjami

– listopad - grudzień 2020 r.
w 2021 r., problemy z gospodarką od-
padami, gospodarką mieszkaniową 
itp.
 4 grudnia – spotkanie Gminnej 
Komisji ds. Profilaktyki Przeciwalko-
holowej, ustalenia do planu finanso-
wego na 2021 r.
 11 grudnia – otwarcie ofert 
w przetargu na inspektora nadzo-
ru budowy punktu przesiadkowego 
w Reptowie. Wpłynęło 5 ofert w prze-
dziale kwot od 52 tys. zł do 109 tys. zł. 
Po analizie dokumentów zostanie do-
konane rozstrzygnięcie. Zaplanowana 
kwota na ten cel to 100 tys. zł.
 16 grudnia – odbiór prac na Osie-
dlu Północnym. Mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni z tej inwestycji. Wybru-
kowane miejsce naprzeciwko sklepu 
Netto nie jest parkingiem, lecz przede 
wszystkim placem manewrowym dla 
samochodu oczyszczającego prze-
pompownię. Część tego terenu może 
być przeznaczona pod paczkomat 
oraz handel uliczny.
 Na początku listopada odbył się 
odbiór przejścia dla pieszych przy 
sklepie DINO w Kobylance.
 Kończy się inwestycja przełożenia 
wodociągu na ulicy Wakacyjnej. Je-
steśmy w trakcie czynności odbioro-
wych. Po sesji i decyzji radnych co do 
prac dodatkowych związanych z za-
muleniem  starej instalacji zakończy-
my odbiór.
 Zakończyliśmy wymianę instala-
cji elektrycznej w świetlicy w Biel-
kowie. Instalacja została położona 
z uwzględnieniem kolejnych etapów 
remontu świetlicy. 11 grudnia zostały 
odebrane prace związane z remon-
tem kuchni, a obecnie realizujemy jej 
wyposażenie. Ponieważ nie wszystko 
uda się wykonać w grudniu, jest pro-
pozycja „wydatku niewygasającego” 
dla jej zakończenia w styczniu 2021.
 Zostało wykonane ulepszenie drogi 
w Wielichówku, o którą wielokrotnie 
prosili mieszkańcy. Koszt 150.491 zł.

 Zleciliśmy, na wnioski i prośby 
mieszkańców, wykonanie projektów 
organizacji ruchu dla: 
- drogi Niedźwiedź - Reptowo (na ca-

łym odcinku jaki przejęliśmy od po-
wiatu),

- drogi Miedwiecko - Zagość (od 
przejazdu PKP w Miedwiecku do 
Zagościa, ze skrzyżowaniem z drogą 
powiatową włącznie),

- ul. Wakacyjnej w Zieleniewie.
 Projekt organizacji ruchu na ul. 
Wakacyjną został już przedstawiony 
do konsultacji mieszkańcom, jeste-
śmy na etapie uzgodnień. Pozostałe 
dwa projekty są w opracowaniu. 
 Jednocześnie dobiegają końca 
opracowania organizacji ruchu dla:
- drogi Miedwiecko - Cisewo i ul. Je-

ziornej w Kobylance – oba projekty 
są w uzgodnieniu w ZDP w Stargar-
dzie,

- ul. Jeziornej i Nad Miedwinką 
w Morzyczynie. Projekt został skon-
sultowany z mieszkańcami i jest 
w realizacji (konieczne jest usunię-
cie jednego drzewa).

 W związku z informacją otrzyma-
ną od Zarządu Dróg Powiatowych 
o zamiarze realizacji przejścia dla 
pieszych przy Osiedlu Kryształowym 
w Morzyczynie, zleciliśmy projekt 
oświetlenia tego przejścia.
 Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zakończył budowę 
ścieżki rowerowej przez Bielkowo.
 Otrzymaliśmy pismo od Zachod-
niopomorskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w sprawie skrzyżowania 
ul. Szczecińskiej i ul. Szkolnej w Ko-
bylance. Wcześniej wystosowaliśmy 
prośbę o ponowne przeanalizowanie 
problemu bezpieczeństwa na tym 
skrzyżowaniu i podjęcie stosownych 
działań w tym kierunku, załączyliśmy 
również wykonane przez gminę bada-
nie natężenia ruchu. ZZDW zadeklaro-
wał, że przeprowadzi własne badania 
i zaproponuje rozwiązanie problemu.
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Zrealizowane:
1. Budowa drogi Cisewo – Miedwiecko;
2. Przebudowa dróg gruntowych na os. Północnym;
3. Wykonanie podjazdu do remizy OSP Niedźwiedź;
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami na 
ul. Wakacyjnej w Zieleniewie;
5. Zakup i montaż ogrodzenia Campingu 104;
6. Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym 
w sołectwie Bielkowo;
7. Przebudowa budynku świetlicy Koła Gospodyń Wiej-
skich w Kobylance;
8. Przebudowa świetlicy w Bielkowie – wymiana instalacji 
elektrycznej, remont kuchni;
9. Oświetlenie przejścia dla pieszych w Reptowie;
10. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kuno-
wie;
11. Oświetlenie przejścia dla pieszych przy Dino w Koby-
lance;
12. Kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wo-
jewódzkiej w Bielkowie (inwestycja Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, wkład finansowy gminy – 10% kosztów);
13. Budowa drogi gminnej przebiegającej przez działki 
740/1,90 obręb Cisewo;
14. Ulepszenie odcinka drogi gruntowej w Wielichówku;
15. Wykonany projekt oświetlenia ulicznego w całej gmi-
nie;
16. Remont molo w Zieleniewie. 

Inwestycyjne podsumowanie roku 2020:

Wykonanie podjazdu do remizy OSP w Niedźwiedziu 

Budowa drogi Cisewo - Zieleniewo

W trakcie realizacji:
1. Budowa chodnika w Motańcu - ogłoszony przetarg, 
oczekiwanie z rozstrzygnięciem przetargu do wprowadze-
nia przez Radę Gminy odpowiednich zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 450014Z Jęczydół - Mo-
rzyczyn – w trakcie przygotowywania projektu;
3. Budowa infrastruktury komunikacyjnej i parkingów przy 
Szkole Podstawowej w Kobylance – przygotowany projekt, 
złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, oczekiwanie na ogłoszenie listy beneficjentów;
4. Wykonanie dwóch studni wierconych do gł. 30 m w miej-
scowościach Reptowo i Niedźwiedź;
5. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcin-
ku Reptowo – Niedźwiedź – przeprowadzony przetarg na 
nadzór inwestorski, przygotowywanie dokumentacji prze-
targowej w celu wyłonienia wykonawcy;
6. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem par-
kingowym przy stacji kolejowej Reptowo – przeprowadzo-
ny przetarg na nadzór inwestorski, przygotowywanie do-
kumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy;
7. Przebudowa budynku świetlicy w Kunowie – trwa przy-
gotowywanie projektu.

Przebudowa dróg gruntowych na os. Północnym
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Przebudowa budynku świetlicy dla KGW w Kobylance

Zakup i montaż ogrodzenia Campingu 

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wakacyjnej w Zieleniewie

Przebudowa kotłowni w SP w Kunowie

Oświetlenie przejścia dla pieszych w Reptowie
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Remont molo w Zieleniewie

Ulepszenie odcinka drogi gruntowej w Wielichówku

Kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej w Bielkowie

Oświetlenie przejścia dla pieszych przy Dino w Kobylance
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Lp. Przedsięwzięcie Kwota (zł)

1. Dotacja celowa dla Powiatu Stargardzkiego na budowę drogi w Kunowie 450 000

2. Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół - Morzyczyn (do skrzyżowania z ul. Szczecińską) 150 000

3. Przebudowa drogi gminnej 450002Z relacji Reptowo – Morzyczyn (do skrzyżowania z ul. Długą) 80 000

4. Budowa chodnika w Motańcu 650 000

5. Budowa chodnika w Reptowie 50 000

6. Budowa infrastruktury komunikacyjnej i parkingów przy SP w Kobylance 730 000

7. SKM. Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R oraz urządzeń związanych z 
integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo.

1 000 000

8. ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miej-
scowości Reptowo

4 400 000

9. Zakup samochodu dla OSP Niedźwiedź lub OSP Reptowo 205 000

10. Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Cichej w Zieleniewie 250 000

11. Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź 800 000

12. Przebudowa sieci wodociągowej, Kobylanka ul. Magellana Etap I i II 400 000

13. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka 500 000

14. Budowa placu zabaw w Kobylance i Rekowie 100 000

15. Remont dachu ośrodka zdrowia w Kobylance 100 000

16. Sołectwo Bielkowo – zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym 25 879,63

17. Sołectwo Cisewo – wydatki i nakłady na majątek komunalny 17 200

18. Sołectwo Jęczydół - wydatki i nakłady na majątek komunalny 16 741

19. Sołectwo Kobylanka – wykonanie nawierzchni pod wiatą 31 532,70

20. Sołectwo Reptowo –iInwestycje i mienie komunalne 15 000

21. Zakup szlabanu wraz z oprzyrządowaniem i organizacją ruchu do zablokowania wjazdu na teren 
promenady

30 000

22. Budowa przyłączy na terenie kąpieliska 40 000

23. Remont świetlicy w Kunowie 80 000

24. Przebudowa budynku świetlicy w Bielkowie 80 000

25. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Rekowie 10 000

26. Sołectwo Motaniec - doposażenie świetlicy 15 841,51

Razem 10 227 194,84

Plany inwestycyjne na 2021 rok
30 listopada br. Wójt Gminy Kobylanka Julita Pilecka złożyła do Biura Rady Gminy projekt budżetu na 2021 rok. 
Dochody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 40 155 136,73 zł, a wydatki – 43 065 997,84 zł. Przedstawiony 

projekt budżetu będzie przedmiotem obrad i decyzji Rady Gminy Kobylanka. Obecnie radni mają czas na zapoznanie się 
z propozycjami i ustosunkowanie się do nich. W planie przedsięwzięć inwestycyjnych znalazły się następujące zadania: 
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W nadchodzącym, 2021 roku 
najprawdopodobniej nie unik-

niemy podwyżek za wywóz odpadów 
w Gminie Kobylanka. Nie wiadomo 
jednak, czy podwyżkę odczujemy 
bezpośrednio w wyniku podniesienia 
stawek, czy też pośrednio i brakujące 
środki do zbilansowania systemu wy-
wozu odpadów zostaną przekazane 
z budżetu gminy. Decyzję podejmą 
radni – najprawdopodobniej na sesji 
grudniowej.
 System gospodarowania odpada-
mi jest coraz droższy w całym kraju. 
Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach zawiera różnego 
rodzaju obwarowania i daje ogra-
niczone możliwości wyboru metod 
ustalania wysokości opłat za odpady. 
Uniemożliwia też zastosowanie me-
tody rozliczania się mieszkańców „od 
kilograma”, czyli wnoszenia opłat za 
tyle śmieci, ile się wytworzyło w go-
spodarstwie. Taka była zresztą idea 
przy tworzeniu ustawy, ponieważ zda-
niem ustawodawcy zbyt wiele osób 
próbowało oszczędzać na opłatach za 
śmieci i dlatego pojawiało się wiele 
dzikich wysypisk.
 Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach jest aktem 
bardzo niedoskonałym. Narzuca sa-
morządom wiele obowiązków, na-
kładając jednocześnie ograniczenia, 
które znacząco utrudniają realizację 
tych obowiązków. Dopóki nie nastą-
pią zmiany w ustawie i nie pojawią 
się nowe rozwiązania, które pozwo-
lą z jednej strony dbać o środowisko 
i w sposób odpowiedzialny gospoda-
rować odpadami, a z drugiej strony 
będą akceptowane przez społeczeń-
stwo, bo będą sprawiedliwe i pozwolą 
na faktyczne bilansowanie się syste-
mu gospodarowania odpadami – do-
póty będziemy się borykać z różnego 
rodzaju problemami. 

Początek zmian
 Do 2013 roku właściciele posesji 
musieli samodzielnie zawierać umo-
wy z firmami wywożącymi odpady. 
Od 1 lipca 2013 roku sytuacja uległa 
zmianie. Od tego momentu to jed-
nostki samorządu gminnego zawie-
rają umowy z firmami, które wywożą 

Nowe stawki za wywóz odpadów?

odpady z ich terenu. W naszym przy-
padku umowę zawiera gmina. Miesz-
kańcy rozliczają się z gminą, która ma 
za zadanie wyłonić w ramach przetar-
gu najlepszego oferenta, który będzie 
wywoził odpady. Do gminy, a dokład-
niej do Rady Gminy należy też wybór 
metody rozliczania się z mieszkańca-
mi oraz ustalenie wysokości stawki, 
która sprawi, że system wywozu od-
padów będzie się bilansował – czyli 
suma wniesionych opłat zrównoważy 
wydatki związane z odbiorem odpa-
dów od mieszkańców. Zgodnie z usta-
wą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach samorządy mają do wybo-
ru cztery metody ustalania wysokości 
opłat: 1. od osoby, 2. od powierzch-
ni lokalu, 3. od zużycia wody i 4. od 
gospodarstwa. Dopuszczalne jest 
stosowanie więcej niż jednej meto-
dy ustalania opłat na obszarze gminy. 
W przypadku domków letniskowych 
i innych nieruchomości wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe ustalana jest opłata ryczał-
towa za rok bez względu na długość 
okresu korzystania z nieruchomości.

Plusy i minusy metod ustalania opłat
 Każda z form naliczania opłat 
ma swoje wady i zalety. Najbardziej 
sprawiedliwa wydaje się metoda roz-
liczania się od osoby, ponieważ wię-
cej osób = więcej śmieci. Wystarczy 
raz złożyć deklarację z liczbą osób 
zamieszkujących, ewentualnie doko-
nać aktualizacji przy zmianie liczby 
domowników i sprawa załatwiona. 
Niestety, nie wszyscy wiedzą czy też 
pamiętają, że mają obowiązek infor-
mować o zmianie liczby mieszkańców. 
Poza tym brak możliwości weryfikacji 
składanych deklaracji, może również 
prowadzić do nadużyć. Każda osoba 
wytwarzająca śmieci, a niezgłoszona 

do systemu, sprawia, że rosną stawki 
dla tych, którzy są zgłoszeni. 
 Kolejna metoda to rozliczanie 
od powierzchni lokalu. Jest to chyba 
najłatwiejsza metoda do ustalenia 
stawek, w której jest najmniejsze 
pole do nadużyć. Nie ma potrzeby 
dokonywania aktualizacji deklaracji, 
ponieważ najczęściej metraż lokali 
mieszkalnych się nie zmienia. Nieste-
ty jest to jednocześnie metoda chyba 
najmniej sprawiedliwa i akceptowal-
na społecznie. Szczególnie pokrzyw-
dzone są w tej metodzie jedno- i dwu-
osobowe gospodarstwa domowe, bo 
powierzchnia lokalu nie wpływa na 
ilość wytwarzanych śmieci. 
 Następna metoda ustalania stawki 
za odpady opiera się na zużyciu wody. 
Jest to metoda, która w pośredni spo-
sób łączy ilość wytwarzanych odpa-
dów z liczbą osób zamieszkujących 
nieruchomość. Więcej osób zużywa 
więcej wody. Przy takim systemie nie 
ma konieczności składania deklaracji 
o aktualnej liczbie mieszkańców, jed-
nak raz w roku należy złożyć deklara-
cję na podstawie zużycia wody w roku 
ubiegłym. Nie jest konieczne, ale ko-
rzystne dla mieszkańców, założenie 
podliczników, jeśli wykorzystują wodę 
do innych celów niż bytowe, np. podle-
wania ogródka. To warto jednak wyko-
nać bez względu na sposób ustalania 
opłat za wywóz odpadów, ponieważ 
1 m3 ścieków, jest ok. 3 razy droższy od 
1 m3 wody. Za wodę zużytą do celów 
innych niż bytowe nie jest doliczana 
opłata za ścieki, więc rachunki za wodę 
mogą być niższe. W przypadku osób, 
które nie są podłączone do wodociągu 
i mają własne ujęcia wody, stawka jest 
obliczana w oparciu o przeciętną nor-
mę zużycia wody w Polsce (obecnie 
wynosi 3 m3), podawaną przez Główny 
Urząd Statystyczny.
 Ostatnia możliwa metoda usta-
lania stawki za wywóz odpadów to 
opłata od gospodarstwa. Jest chyba 
najtrudniejsza do zaakceptowania 
i raczej nie można jej uznać za spra-
wiedliwą. W tej metodzie gospo-
darstwo jednoosobowe i cztero- czy 
pięcioosobowe płaci tyle samo, 
a z pewnością nie generuje takiej sa-
mej ilości odpadów. 
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Jak jest teraz
 W Gminie Kobylanka na począt-
ku obowiązywania ustawy przyjęta 
została metoda od osoby, która obo-
wiązuje do dziś. W związku z tym 
mamy do czynienia ze wszystkimi jej 
zaletami i wadami. W celu wyelimi-
nowania tych ostatnich podejmowa-
ne są przez urząd gminy różne inicja-
tywy mające na celu uszczelnienie 
systemu. Jedną z nich jest informo-
wanie mieszkańców dokonujących 
zameldowania o obowiązku złożenia 
„deklaracji śmieciowej”. Kolejna ini-
cjatywa to pozyskanie i wdrożenie 
bezpłatnego oprogramowania, które 
powstało w ramach rządowego pro-
gramu GovTech. Jego zadaniem jest 
„znalezienie” osób, które zamieszku-
ją na terenie gminy, ale nie są ujęte 
w deklaracjach śmieciowych. Jest to 

możliwe dzięki analizowaniu danych 
z różnych rejestrów, m.in. ewidencji 
ludności, Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, przedszkoli, szkół itp. 
Aplikację tę przetestowało miasto 
Świdnik w ubiegłym roku. Jej działa-
nie pozwoliło wykryć 1300 osób, któ-
re nie były ujęte w systemie gospoda-
rowania odpadami z powodu braków 
w złożonych deklaracjach. Najpraw-
dopodobniej już w nadchodzącym 
roku aplikacja będzie szukała brakują-
cych mieszkańców w naszej gminie. 

Co nas czeka
 Co przyniesie nadchodzący rok, 
jeszcze nie wiadomo, ale można 
się spodziewać, że nastąpią zmiany 
w stawkach za odbiór odpadów. Ofer-
ta, jaka wpłynęła w ogłoszonym przez 
urząd przetargu na wywóz odpadów, 

Do lutego 2021 roku wszyscy mieszkańcy 
Gminy Kobylanka objęci systemem gospo-

darowania odpadami powinni otrzymać od firmy 
Remondis zestaw worków do odpadów segrego-
wanych (żółte, niebieskie, zielone i brązowe) na 
cały rok. Jest to równoznaczne z tym, że pracow-
nicy odbierający odpady nie będą już zostawiać 
nowych worków po odbiorze zapełnionych. 
 Nowy sposób dostarczenia worków wynika 
z wielu uwag od mieszkańców, którzy narzekali 
na niezgodności w liczbie worków odebranych 
i zostawianych, zbyt małą liczbę lub w ogóle brak 
worków po odbiorze odpadów, a także kłopoty 
z workami „fruwającymi” wokół posesji, mokrymi 
lub zabrudzonymi przy niesprzyjającej pogodzie. 
Komplet worków na cały rok pozwoli na przecho-
wywanie ich w domach i korzystanie w miarę po-
trzeb. Firma Remondis dostarczy worki w przeli-
czeniu według średniej zużycia w bieżącym roku, 
tj. na 1 osobę przypadnie 12 worków żółtych, 
6 zielonych, 6 niebieskich i 28 brązowych. 
 Oczywiście jeśli ktoś wykorzysta worki przed 
końcem roku, będzie mógł – tak jak dotychczas – 
pobrać dodatkowe w Urzędzie Gminy, po spraw-
dzeniu aktualności informacji podanych w de-
klaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Worki do segregacji
odpadów

na cały rok

jest droższa od obecnie obowiązują-
cej. To najprawdopodobniej wpłynie 
na wysokość stawek dla mieszkańców. 
Jeśli pozostaniemy przy metodzie „od 
osoby”, stawka może wynieść 35 zł. 
Wójt Julita Pilecka proponuje zmianę 
metody na metodę „od zużycia wody” 
argumentując, że jest ona najbardziej 
szczelna ze wszystkich i w gminach, 
które ją przyjęły, system gospodaro-
wania odpadami bilansuje się o wiele 
lepiej. Wszystkie te niewiadome po-
winny zostać wyjaśnione w najbliż-
szych tygodniach podczas sesji Rady 
Gminy Kobylanka, ponieważ ostatecz-
na decyzja o wyborze metody nalicza-
nia stawek za wywóz odpadów oraz 
wysokość stawki w ramach ustawowe-
go limitu, należy do kompetencji Rady 
Gminy. 
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7 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Kobylanka od-
było się uroczyste przekazanie umundurowania 

specjalnego przeznaczonego do działań ratowniczo – ga-
śniczych, zakupionego dla naszych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ze względu na ograniczenia wynikające 
z trwającej pandemii, w uroczystości udział wzięli jedynie: 
Prezes OSP Kobylanka – Piotr Dolata, Prezes OSP Bielkowo 
– Dariusz Zagrodzki oraz Prezes OSP Kunowo – Adam Jane-
czek oraz Wójt Gminy Kobylanka – Julita Pilecka.
 Dzięki wysokiej frekwencji w drugiej turze wyborów 
Gmina Kobylanka wygrała samochód ratowniczo - gaśni-
czy, a środki, które były zaplanowane w budżecie na kupno 
takiego wozu, można było częściowo przeznaczyć na zakup 
potrzebnego wyposażenia: 
– dla OSP z Kobylanki – 7 szt. umundurowania specjalnego 
PREDATOR firmy SCANTEX,
– dla OSP z Bielkowa – 13 szt. umundurowania specjalnego 
PREDATOR firmy SCANTEX,
– dla OSP z Kunowa – 7 szt. umundurowania specjalnego 
PREDATOR firmy SCANTEX oraz 7 par butów specjalnych 
gumowych.
 W ostatnim kwartale wszystkie jednostki OSP z naszej 
gminy wzbogaciły się również w liczny sprzęt i wyposażenie.
 Jednostka OSP z Kobylanki, zakupiła armaturę wodno-
-pianową do nowego samochodu.
 Jednostka OSP z Bielkowa, otrzymała grant na remont 
remizy – dofinansowany w ramach „Grantów Strażackich” 
z Urzędu Marszałkowskiego, w tym z budżetu gminy Koby-
lanka 6 000 zł.
 Jednostka OSP z Kunowa, zakupiła dodatkowo dzięki 
dofinansowaniu w ramach programu „Mały Strażak” orga-
nizowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW:
– armaturę wodno – pianową,
– hełmy strażackie – 6 szt.,

Strażacy OSP z nowym wyposażeniem
– węże pożarnicze – 20 szt.,
– aparaty nadciśnieniowe – 2 komplety,
– czujniki bezruchu – 2 szt.
Dotacja z programu „Mały Strażak” wynosiła 25 000 zł, zaś 
z budżetu gminy ok. 4 000 zł.
 Jednostka OSP z Reptowa, zakupiła dzięki dofinansowa-
niu w ramach programu „Mały Strażak” organizowanego 
przez NFOŚiGW i WFOŚiGW:
– umundurowanie specjalne – 8 szt.,
– aparaty ODO MSA kompozytowe – 2 komplety
Dotacja z programu „Mały Strażak” wynosiła 25 000 zł, zaś 
z budżetu gminy ok. 8 500 zł.
 Jednostka OSP z Niedźwiedzia, zakupiła dzięki dofinan-
sowaniu w ramach programu „Mały Strażak” organizowa-
nego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW:
– umundurowanie specjalne – 6 szt.,
– hełmy strażackie – 9 szt.,
– aparaty powietrzne – 2 komplety
– węże ssawne – 2szt.,
– czujniki bezruchu – 2 szt.
 Dotacja z programu „Mały Strażak” wynosiła 25 000 zł, 
zaś z budżetu gminy ok. 6 300 zł.
  OSP Niedźwiedź zamontowała również nową bra-
mę garażową finansowaną z dotacji WFOŚiGW w kwocie 
15 000 zł, przy wkładzie z budżetu gminy ok. 1 700 zł. 
Wszystkie powyższe zakupy zostały już zrealizowane. 
 Mamy nadzieję, że posłużą strażakom przez długie lata 
i przyczynią się do poprawy ich pracy, a także bezpieczeń-
stwa na terenie naszej gminy.
 Szczególne podziękowania należą się dla druha Komen-
danta Gminnego OSP RP – Dariusza Zagrodzkiego, który 
wykazał się ogromnym zaangażowaniem i pomocą w pozy-
skaniu zakupionego sprzętu.

Nad bezpieczeństwem miesz-
kańców Gminy Kobylanka 

czuwa Straż Gminna oraz policjanci 
z Zespołu Dzielnicowych w Morzyczy-
nie. Komendantem Straży Gminnej 
jest Przemysław Gruca. W dbałości 
o nasze bezpieczeństwo i porządek 
wspomaga go starszy inspektor Ro-
bert Bartoszewski. Kontaktować się 
ze Strażnikami można telefonicznie: 
91 562 22 56, kom. 696 064 196, bądź 
e-mailowo: straz@kobylanka.pl Sie-
dziba Straży Gminnej mieści się przy 
ul. Szczecińskiej 29 w Morzyczynie. 
 Pod tym samym adresem mieści 
się również siedziba Zespołu Dzielni-
cowych w Morzyczynie. Gmina Koby-

Bezpieczeństwo w Gminie Kobylanka
lanka podzielona jest na dwa rejony. 
W skład pierwszego rejonu wchodzą: 
Bielkowo, Jęczydół, Kunowo, Mied-
wiecko, Morzyczyn, Rekowo i Zielenie-
wo. Dzielnicowym w tym rejonie jest 
mł. asp. Krzysztof Mańkowski - e-mail: 
dzielnicowy.stargard21@sc.policja.
gov.pl, telefon 47 78 29 595, kom: 
571 323 933 (aktywny podczas służby 
obchodowej). 
 W skład drugiego rejonu w naszej 
gminie wchodzą: Cisewo, Gajęcki Ług, 
Kałęga, Kobylanka, Morawsko, Mo-
taniec, Niedźwiedź, Reptowo i Wieli-
chówko. Dzielnicowym w tym rejonie 
jest asp. szt. Krzysztof Tomaszewski – 
e-mail: dzielnicowy.stargard22@sc.po-

licja.gov.pl, telefon 47 78 29 595, kom: 
571 323 938 (aktywny podczas służby 
obchodowej).
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Na drodze wojewódzkiej 
nr 120 prowadzącej z Koby-

lanki do węzła Motaniec nastąpi-
ła zmiana organizacji ruchu. Teraz 
pierwszeństwo przejazdu mają 
kierujący, którzy jadąc od Koby-
lanki skręcają w prawo na węzeł 
Motaniec oraz ci, którzy zjeżdżając 
z węzła skręcają w lewo, w kierun-
ku Kobylanki. Uruchomiony został 
również nowy zjazd z drogi numer 
10, dla jadących do Kobylanki z kie-
runku Szczecina. Stary zjazd został 
zamknięty, a nowy znajduje się kil-
kaset metrów dalej, bezpośrednio 
na węźle. Zamknięte zostały również 
zjazdy z drogi nr 10 na Niedźwiedź.
 Apelujemy do wszystkich kierow-
ców o zachowanie szczególnej ostroż-

Zmiana organizacji ruchu na węźle Motaniec

Przy Dino w Kobylance powstało 
przejście dla pieszych. Jak infor-

mowaliśmy w Naszej Gminie nr 6, in-
westycje miały wspólnie wykonać Sta-
rostwo Powiatowe, Gmina Kobylanka 
i Dino. Starostwo zgodnie z ustaleniami 
wykonało swoją część, czyli wybudo-
wało bezpieczne, wyniesione przejście 
dla pieszych. Gmina Kobylanka wyko-
nała oświetlenie przejścia. Niestety 
Dino z powodu wyższych niż zakłada-
no kosztów, zrezygnowało z wykona-
nia chodnika. Nie zmienia to jednak 
faktu, że klienci mają teraz możliwość 

Bezpieczne przejście
dla pieszych przy Dino

bezpiecznie i szczęśliwie dotrzeć, jak 
również wrócić z zakupów. Jednocze-
śnie apelujemy do kierowców, by za-
chowali ostrożność i dostosowali pręd-
kość do ograniczeń obowiązujących 
w tym miejscu, nie tylko ze względu 
na bezpieczeństwo pieszych, ale rów-
nież innych kierujących. Zbyt wysoka 
prędkość na wyniesionym przejściu dla 
pieszych może doprowadzić do utraty 
panowania nad pojazdem, która może 
się skończyć nie tylko na strachu. Dbaj-
my o siebie i innych uczestników ruchu 
drogowego.

ności w tym miejscu, ponieważ zda-
rzają się przypadki jazdy „na pamięć” 

co może skończyć się co najmniej nie-
potrzebną kolizją.
 Przyjęte rozwiązania nie do koń-
ca spełniają oczekiwania kierowców, 
narzekających głównie na złą wi-
doczność na węźle podczas zjazdu 
z S10 od strony Szczecina do Koby-
lanki. Droga nadrzędna staje się tu-
taj podporządkowaną, a wyniesie-
nie wiaduktu i barierki utrudniają 
sprawdzenie, czy z lewej strony nie 
nadjeżdża pojazd.
 Problemy zgłaszają także piesi, 
przede wszystkim mieszkańcy Motań-
ca przemieszczający się w kierunku 
przystanku autobusowego przy drodze 
wojewódzkiej (ul. Szczecińska). Ozna-
kowane przejście przez wiadukt zosta-
ło zlikwidowane na rzecz tzw. przejścia 
wymuszonego, czyli pozwalającego na 
przekroczenie jezdni w danym miej-
scu, lecz z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności.
 Gmina Kobylanka nie miała możli-
wości ustalania rozwiązań w zakresie 
organizacji ruchu na węźle Motaniec, 
niemniej jednak pisemnie informo-
wała inwestora, tj. Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad o pro-
blemach dotyczących oznakowania 
(zwracając szczególną uwagę na nie-
uprawniony wjazd pojazdów powyżej 
3,5 t na drogę Motaniec-Reptowo) 
i wnosiła o dokonanie odpowiednich 
zmian. Po udostępnieniu przebudo-
wanego węzła dla ruchu drogowego 
również wystąpiono z pismem, w któ-
rym wskazano na opisane powyżej 
zagadnienia.
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DROGI KRAJOWE 
Nr 10 Szczecin — Recz - II standard zimowego utrzymania dróg 
Niedźwiedź — Zdunowo - V standard zimowego utrzymania 
dróg 
Zarządca: GDDKiA O/SZCZECIN Rejon Stargard,
ul. Bydgoska 13/15 
Tel. dyżurnego zimowego utrzymania dróg:
694 464 485,91 578 31 56 

DROGI WOJEWÓDZKIE 
Nr 120 Gryfino — Kobylanka - w III standardzie zimowego utrzy-
mania 
Kobylanka — Motaniec w II standardzie zimowego utrzymania 
dróg 
Zarządca: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie, ul. Polna 2 
Tel. kontaktowy: 91 414 15 03, 602 400 047, 602 400 045,
602 400 046 

DROGI POWIATOWE 
Drogi powiatowe na terenie gminy Kobylanka są utrzymywane: 
1. W III i V standardzie zimowego utrzymania dróg: 
Kobylanka — Zieleniewo - III
Zieleniewo — Kunowo - III
Kobylanka — Stacja kolejowa w Reptowie - V 
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie,
ul. Bydgoska 13/15 
Tel. kontaktowy: 726 219 885 

DROGI GMINNE 
Drogi gminne Gminy Kobylanka utrzymywane są
w V standardzie zimowego utrzymania dróg: 
Bielkowo — Jęczydół – Morzyczyn (do starej 10) - V 
Motaniec — Reptowo - V 
Kobylanka — Niedźwiedź - V 
Cisewo — Wielichówek - V 
Bielkowo — Rekowo – Nieznań - V 
Zieleniewo — Miedwiecko - V 
Niedźwiedź — Reptowo - przejazd PKP w kierunku Cisewa - V 
Pozostałe drogi gminne również w V standardzie zimowego 
utrzymania dróg. 
Zarządca: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12 
Tel. kontaktowy: 91 578 85 46 
Telefon dyżurnego zimowego utrzymania dróg na terenie gmi-
ny Kobylanka: 604 821 459 

Komunikat
o standardach utrzymania
dróg w sezonie zimowym 

2020/2021 na terenie
gminy Kobylanka 

Zabudowywanie kolejnych terenów powo-
duje zwiększenie migracji dzikich zwierząt, 

co w powiązaniu z dużym ruchem drogowym skut-
kuje dochodzeniem coraz częściej do zdarzeń dro-
gowych z udziałem tych zwierząt. 
 Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt, 
kierowca, który potrącił zwierzę (dzikie czy domo-
we), musi w miarę możliwości zapewnić mu pomoc 
lub zawiadomić służby, o których mówi art. 33 ust. 
3 - niezależnie, czy w wyniku potrącenia zwierzę 
zginęło, czy jest ranne. Za niedopełnienie tego obo-
wiązku grozi kara aresztu lub grzywna w wysokości 
do 5000 zł. Najszybciej i najłatwiej jest zawiadomić 
policję, która pracuje przez całą dobę. Można też za-
dzwonić do Straży Gminnej lub Urzędu Gminy w Ko-
bylance (telefony poniżej – w tym telefon całodobo-
wy). Pamiętajmy jednak o bardzo istotnym aspekcie 
udzielania pomocy potrąconym zwierzętom – ze 
względów bezpieczeństwa i odpowiedzialności kar-
nej absolutnie niedopuszczalne jest przewożenie 
potrąconej zwierzyny łownej w celu udzielenia po-
mocy! Mimo naszych dobrych chęci takie postępo-
wanie może zakończyć się zarzutem o kłusownictwo 
i niedopełnieniem obowiązków wynikających z usta-
wy o ochronie zwierząt.
 Podobnie należy postąpić w przypadku potrącenia 
zwierząt domowych. Tutaj już jednak możemy zwie-
rzę przewieźć do lekarza weterynarii po wcześniej-
szym powiadomieniu o tym fakcie jednej z ww. służb. 
 Reasumując – w przypadku potrącenia zwierzę-
cia i jego śmierci należy powiadomić odpowiednie 
służby i w miarę możliwości zdjąć zwierzę z pasa 
ruchu. W przypadku braku takiej możliwości miej-
sce zdarzenia należy oznakować i czekać na przy-
jazd odpowiednich służb. W przypadku zwierzęcia 
rannego należy postąpić podobnie, za wyjątkiem 
zdejmowania go z pasa ruchu – taki zabieg może 
narazić nas jak i innych użytkowników drogi na do-
datkowe niebezpieczeństwo.

Ważne telefony
w przypadku potrącenia zwierzęcia:

Policja – 112, 997 (całodobowo)
Straż Gminna w Kobylance
(w godzinach urzędowania) – 696 064 196
Urząd Gminy w Kobylance – 91 578 85 43, 
91 578 85 21 (w godz. 7.15 – 15.15), 792 770 706 
(całodobowo).

Marcin Lewicki

Zwierzę potrącone
przez samochód

– co robić w takim
przypadku?
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FUNKCJA / DZIAŁ LOKALIZACJA KONTAKT

WÓJT GMINY KOBYLANKA pokój nr 17 – I piętro (wejście przez sekretariat) tel. 91 56 10 310 (sekre-
tariat)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY pokój nr 16 – I piętro (wejście przez sekretariat) tel. 91 578 85 24

SEKRETARZ GMINY pokój nr 15 – I piętro tel. 91 57 88 534

SEKRETARIAT I piętro tel. 91 56 10 310,
fax 91 57 88 520

SKARBNIK pokój nr 18 – I piętro tel. 91 57 88 522

ZASTĘPCA SKARBNIKA pokój nr 13 – I piętro tel. 91 57 88 547

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA pokój nr 19 – I piętro tel. 91 57 88 526
tel. 91 57 88 526

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 11 – I piętro tel. 91 57 88 527
tel. 91 57 88 544

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro tel. 91 57 88 539
tel. 91 57 88 539

OBSŁUGA INTERESANTÓW punkt obsługi – parter tel. 91 578 85 40

KADRY, WYNAGRODZENIA pokój nr 21 – I piętro tel. 91 57 88 532

OBSŁUGA RADY GMINY, ZAOPATRZENIA, TRANSPORTU, 
OCHRONY ZDROWIA pokój nr 24- II piętro tel. 91 578 85 35

OŚWIATA I OBSŁUGA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA pokój nr 3 – parter tel. 91 57 88 525

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

REMONTY, UTRZYMANIA DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 46

GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

GOSPODARKA ODPADAMI,
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 29

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter tel. 91 57 88 531

INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter tel. 91 57 88 523
tel. 91 57 88 542

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro tel. 91 57 88 528
tel. 91 57 88 528

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,
OCHRONA PPOŻ,

pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA pokój nr 26 – II piętro tel. 91 578 85 28

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE, EWIDENCJA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ pokój nr 20 – I piętro tel. 91 57 88 530

Zadzwoń, zapytaj
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