
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – październik 2020 r. 

 

25 września – spotkanie w Starostwie Powiatowym ze Starostą Iwoną Wiśniewską, 

Wicestarostą Joanną Tomczak oraz Członkiem Zarządu Powiatu Agatą Łucką w sprawie 

możliwości realizacji budowy drogi w Kunowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez 

Starostę, zaproszenie otrzymała cała Rada Gminy Kobylanka. 

26 września – na ten dzień została zaplanowana akcja ekologiczna „Sprzątanie lasu”. Warunki 

pogodowe (silny deszcz i wiatr) uniemożliwiły jej przeprowadzenie, w związku z czym 

dokonano jedynie odsłonięcia tablicy edukacyjnej, a akcję przesunięto na 3 października. W 

tym dniu pogoda dopisała, w akcji wzięło udział ok. 30 mieszkańców Jęczydołu, Kobylanki i 

Morzyczyna. Zebrano ok. 1 tony śmieci. 

1 października – odbyło się zebranie wiejskie w Niedźwiedziu w sprawie rozwiązania 

problemów z numeracją domów. Podjęto decyzję, które ulice otrzymają nazwy. Po 

opracowaniu koncepcji graficznej odbędzie się kolejne spotkanie i dokonane zostaną ostateczne 

ustalenia z mieszkańcami.  

3 października – w Motańcu przy świetlicy odbyło się zakończenie cyklu wyścigów 

szosowych Grand Prix Pomorza Zachodniego. 

12 października – pasowanie na uczniów dzieci z klas I w Szkole Podstawowej w Kobylance. 

13 października – pasowanie na uczniów dzieci z klasy I w Szkole Podstawowej w Reptowie. 

14 października – spotkanie z radnymi w sprawie gospodarki odpadami. Przygotowana została 

prezentacja dotycząca kosztów wywozu odpadów i utrzymania systemu, a także przedstawione 

propozycje zmierzające do zrównoważenia dochodów i wydatków. Sprawa jest bardzo ważna, 

ponieważ spodziewany wzrost cen za usługę odbioru odpadów może skutkować koniecznością 

dopłaty do systemu w przyszłym roku z budżetu gminy ponad 1 mln zł. Niezbędne są decyzje 

Rady Gminy Kobylanka odnośnie podwyżki opłat oraz ewentualnej zmianie metody ustalania 

stawki. Niestety, radni w większości nie przybyli na to spotkanie (obecnych tylko 5 radnych – 

U. Gierałtowska, C. Grabowska, K. Kleinowski, A. Ordon, A. Stechnij). 

14 października złożyliśmy dokumentację do pozwolenia na budowę w ramach SKM 

realizacji inwestycji Przystanek Reptowo i Przystanek Miedwiecko. 

20 października nastąpił odbiór kotłowni w SP Kunowo (remont i wymiana źródła ciepła na 

piec na paliwo stałe). Został osiągnięty planowany efekt ekologiczny, nie ma już takiego 

zadymienia. Inwestycja mogła być wykonana dzięki ofiarności jednego z rodziców, który 

przekazał szkole darowiznę w wysokości 70 tys. zł. 

Ścieżka pieszo-rowerowa w Bielkowie – został rozstrzygnięty przetarg, trwa budowa. Wkład 

finansowy gminy wyniósł 95.000 zł. 

Budowa przejścia dla pieszych przy DINO – powstaje w ramach współpracy z Powiatem - 

Powiat wykonuje przejście, a Gmina oświetlenie. Niestety, ze względu na zbyt wysokie koszty 

DINO wycofało się z decyzji o budowie dalszego ciągu chodnika od strony Kobylanki. 

Został ogłoszony przetarg na budowę I etapu chodnika w Motańcu. Termin realizacji 

wyznaczono na  koniec marca 2021. 



Wyłoniono wykonawcę remontu kuchni w świetlicy w Bielkowie. Koszt 21 78,57 brutto. 

Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace remontowe dopiero po zakończeniu wymiany 

instalacji elektrycznych. 

Został rozstrzygnięty przetarg na remont molo, prace już się rozpoczęły. Termin wykonania 

do 20 grudnia. 

21 października został ogłoszony III przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru inwestycji 

przebudowy wodociągu do Niedźwiedzia. W dwóch pierwszych przetargach wykonawcy 

złożyli oferty przekraczające planowany koszt realizacji zamówienia. Otwarcie ofert – 29 

października. 


