
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – czerwiec – wrzesień 2020 r. 

 

26 czerwca – walne zebranie członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego. Zebranie odbyło się w formie on-line, podjęte zostały bieżące uchwały, m.in. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia. 

27 czerwca – odbyła się pierwsza część Regat o Błękitną Wstęgę jeziora Miedwie. 

6 lipca – wizyta Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza. 

Zostały podpisane umowy na granty sołeckie dla Motańca i Reptowa. 

8 lipca – w Bierzwniku odbyło się walne zgromadzenie członków Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Nasza gmina jako nowy członek stowarzyszenia otrzymała 

sadzonkę wyhodowaną z żołędzi dębu o nazwie „Cysters” – najstarszego drzewa rosnącego na 

terenie dawnego opactwa cystersów w Rudzie. 

9 lipca – spotkanie z przedstawicielami fundacji Global-Eko ws. wniosków o dofinansowania 

w ramach programów Czyste Powietrze, Mój Prąd itp. Fundacja oferuje pełną pomoc dla 

mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ciepła lub termomodernizacją domów. 

Fundacja jest organizacją non-profit, gmina nie ponosi żadnych kosztów współpracy z 

Fundacją, pomoc polega jedynie na udostępnieniu miejsca na spotkanie z mieszkańcami. 

15 lipca – zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami ws. drogi Morzyczyn-Jęczydół. 

Zgłoszono kilka uwag, które zostały uwzględnione. 08 września wpłynęły kolejne uwagi, m.in. 

o uwzględnieniu w projekcie obok chodnika  również ścieżki rowerowej. Wystąpiliśmy do 

projektanta o ustosunkowanie się do możliwości dokonania dodatkowych elementów projektu. 

18 lipca – odbyła się druga część Regat o Błękitna Wstęgę jeziora Miedwie. 

22 lipca – w urzędzie miasta Stargard odbyło się spotkanie ws. ośrodka żeglarskiego, 

prowadzonego przez MDK. W spotkaniu wziął udział prezydent Rafał Zając, pani dyrektor 

MDK Małgorzata Flas, prezes stowarzyszenia „Miedwie” Marian Preiss oraz prezes 

Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Marcin Raubo. Tematem 

spotkania były plany związane ze szkoleniami żeglarskimi młodzieży oraz przyszłość ośrodka. 

24 lipca – wizyta Wicemarszałka Olgierda Kustosza, podpisanie umowy na dofinansowanie 

budowy studni przy boiskach sportowych. Termin realizacji – grudzień 2020, koszt ok. 86 tys. 

zł. 

27 lipca – w MSWiA odbyła się uroczystość przekazania promes na samochód strażacki – 

nasza gmina zwyciężyła w konkursie profrekwencyjnym i otrzymała promesę na 800 tys. zł. 

Samochód trafi do OSP Kobylanka, przetarg został już rozstrzygnięty, termin realizacji: 29 

grudnia. 

30 lipca – odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia „Sieja” oraz walne zebranie 

członków stowarzyszenia WIR. Obydwa zebrania podjęły uchwały o udzieleniu absolutorium 

zarządom stowarzyszeń. 

4 sierpnia – spotkanie z Komendantem Wojewódzkim PSP, p. Jarosławem Tomczykiem; 

rozmowa o planach straży w zakresie przekazywania samochodów jednostkom ochotniczym. 



4 sierpnia – spotkanie z proboszczem Pawłem Żurawińskim oraz przedstawicielem firmy 

zajmującej się renowacją zabytków sakralnych. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania 

od gminy dotacji na renowację kościoła w Kunowie – stosowny projekt uchwały, regulującej 

zasady przyznawania tego rodzaju dotacji, został przygotowany na sesję. 

5 sierpnia – spotkanie organizacyjne ws. Złotej Dyni (KGW Morzyczyn, CKiR). 

7 sierpnia – złożyliśmy wniosek do FDS na drogę przy szkole w Kobylance wraz z sygnalizacją 

świetlną na drodze DW120, tj. ul. Szkolnej (sygnalizacja nie jest kosztem kwalifikowanym). 

Czekamy na rozstrzygnięcie naboru. 

12 sierpnia – w siedzibie WFOŚ odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach 

tegorocznego programu usuwania azbestu. Koszt całkowity: 11 196,00 zł, dotacja WFOŚ: 

4 478,40 zł, usunięto 23,4 Mg azbestu. 

13 sierpnia – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji, p. Robertem Nowakiem. 

Tematem spotkania były dodatkowe patrole nad Miedwiem, bezpieczeństwo na drogach 

(kontrole prędkości) oraz współpraca między ratownikami na kąpielisku. 

17 sierpnia – odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ws. przygotowań do rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

19 sierpnia – posiedzenie Zarządu Gminnego OSP – zarząd podjął m.in. uchwałę w sprawie 

przekazania samochodu z jednostki w Kobylance do jednostki w Niedźwiedziu. 

25 sierpnia – kolejne spotkanie z dyrektorami szkół ws. organizacji pracy szkół w nowym roku 

szkolnym. 

4 września – w urzędzie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu 

zawodowego 4 nauczycielkom z terenu gminy, które uzyskały stopień nauczyciela 

mianowanego. 

5 września – w Zieleniewie odbył się doroczny „Złaz pieczonego ziemniaka”, zorganizowany 

przez Stowarzyszenie ALA. 

7 września – spotkanie z  p. Sławomirem Garstką ws. umowy o wywóz odpadów. 

Od 8 września – odbywają się zebrania wiejskie w sołectwach – mieszkańcy decydują o 

przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. Odbyły się już zebrania w Jęczydole, 

Cisewie, Reptowie, Kunowie, Niedźwiedziu, Morzyczynie-Zieleniewie, Rekowie, Bielkowie i 

Kobylance; na 25 września zaplanowane jest ostatnie zebranie w Motańcu. 

12 września – w Rekowie odbyło się uroczyste sadzenie dębu „Cysters”, otrzymanego od 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.  

17 września – spotkanie z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich RP – rozmowa o 

ewentualnym przystąpieniu naszej gminy do związku, różnych sprawach samorządowych oraz 

projekcie realizowanym przez związek dla samorządowych instytucji kultury. 

20 września – odbył się XVII Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej „Złota Dynia”. 

21 września – spotkanie z dyrektorami szkół. 



W sierpniu zakończyliśmy inwestycję budowy drogi do działki 740/1 w Cisewie (I etap – 

podbudowa, II etap na przyszłość – nawierzchnia asfaltowa). Przy okazji został utwardzony 

cały odcinek tej drogi. 

27 sierpnia dokonaliśmy odbioru  lamp przy przejściu dla pieszych przy szkole w Reptowie. 

29 lipca odbył się odbiór wykonanego podjazdu do remizy w Niedźwiedziu. 

Od 1 lipca trwają prace związane z remontem budynku przy CKiR, w październiku 

przewidujemy zakończenie tej inwestycji. 

Od 1 lipca trwają również prace związane z przełożeniem sieci wodociągowej przy ul. 

Wakacyjnej w Morzyczynie. Termin realizacji – 30 listopada. Wykonawca deklaruje, że 

inwestycja zostanie zakończona szybciej, na chwilę obecną szacuje czas wykonania na około 

miesiąc. 

Ruszyła przebudowa dróg na Osiedlu Północnym w Morzyczynie. Przetarg był 

przeprowadzany aż trzykrotnie, ostatecznie wygrała firma Ben-Bruk z Grzędzic. 22 września 

nastąpiło przekazanie placu budowy. Koszt inwestycji wynosi 740 tys., termin realizacji – 

grudzień 2020. 

W lipcu wyłoniliśmy wykonawcę, a w sierpniu przekazaliśmy plac budowy świetlicy w 

Bielkowie, prace trwają, termin wykonania 30.11.2020. 

Chodnik w Motańcu – 15 września uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę. Aby 

przyspieszyć realizację tej inwestycji zwróciliśmy się z wnioskiem o nadanie tej decyzji rygoru 

natychmiastowej wykonalności, który otrzymaliśmy 17 września. Obecnie przygotowujemy 

dokumentację przetargową i przystępujemy do wyłonienia wykonawcy pierwszego odcinka od 

węzła Motaniec do skrzyżowania. 

Ze względów niezależnych od gminy należało rozwiązać umowę  na wykonanie dokumentacji 

budowlano-wykonawczej rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na świetlicę wiejską w Jęczydole (wartość umowy wynosiła  8241,00, po 

rozliczeniu  poniesionych kosztów  wykonawcy zapłacono 2044,63 zł). Aby realizacja tego 

zadania była możliwa konieczna jest zmiana planu zagospodarowania. 

Dobiega końca remont kotłowni i wymiana pieca w szkole w Kunowie. Łączny koszt: 156 

210,00 zł + 1845,00 nadzór. Termin zakończenia przewidziano na 15 października. 

Zostało zlecone badanie natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Szczecińskiej w 

Kobylance (badanie to planowane było wiosną, lecz z uwagi na pandemię nie przystąpiliśmy 

do jego realizacji, ponieważ uzyskane dane mogły być nieadekwatne ze względu na 

zmniejszony ruch pieszych i pojazdów w czasie lockdownu i wakacji). Oczekujemy na 

opracowanie tego badania i będziemy wówczas podejmować dalsze kroki w celu poprawy 

bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. 


