
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – listopad - grudzień 2020 r. 

 

23 października – udział w uroczystości pasowania na ucznia uczniów klasy I Szkoły 

Podstawowej w Kunowie. 

26 października – spotkanie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, prezentacja 

sprzętu pozyskanego w ramach dofinansowań zewnętrznych. 

9 listopada – otwarcie ofert w przetargu na budowę chodnika w Motańcu. Wpłynęło 6 ofert w 

przedziale kwot od ok. 580 tys. do 970 tys., najtańsza wynosiła 584.250 zł. Termin wykonania 

inwestycji został wyznaczony 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, 

nieobecność radnych na sesji nadzwyczajnej i niezwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej przez 

przewodniczącą uniemożliwiło dokonanie stosownych zmian w WPF, a co za tym idzie, 

rozstrzygnięcie przetargu – termin minął 9 grudnia. W tej sytuacji wystąpiliśmy o przedłużenie 

terminu związania ofertą, na co uzyskaliśmy zgodę najtańszego wykonawcy. Niemniej jednak, 

jeśli zostaną dokonane zmiany w WPF i będzie można rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę 

z wykonawcą, nie jest już możliwe wykonanie jakichkolwiek prac w tym roku, będzie też trzeba 

przedłużyć termin wykonania inwestycji. 

26 listopada – udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast – w formule 

on-line – zorganizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym 

tematem były fundusze unijne i kwestie związane z nową perspektywą na lata 2021-2027, choć 

poruszane były również inne sprawy, np. sytuacja finansowa samorządów w 2021 r., problemy 

z gospodarką odpadami, gospodarką mieszkaniową itp. 

4 grudnia – spotkanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Przeciwalkoholowej, ustalenia do 

planu finansowego na 2021 r. 

11 grudnia – otwarcie ofert w przetargu na inspektora nadzoru budowy punktu przesiadkowego 

w Reptowie. Wpłynęło 5 ofert w przedziale kwot od 52 tys. zł do 109 tys. zł. Po analizie 

dokumentów zostanie dokonane rozstrzygnięcie. Zaplanowana kwota na ten cel to 100 tys. zł. 

16 grudnia – odbiór prac na Osiedlu Północnym. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej 

inwestycji. Wybrukowane miejsce naprzeciwko sklepu Netto nie jest parkingiem, lecz przede 

wszystkim placem manewrowym dla samochodu oczyszczającego przepompownię. 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. Jesteśmy w trakcie 

czynności odbiorowych. Po sesji i decyzji radnych co do prac dodatkowych związanych z 

zamuleniem  starej instalacji zakończymy odbiór. 

Zakończyliśmy wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Bielkowie.  Instalacja została 

położona z uwzględnieniem kolejnych etapów remontu świetlicy. 11 grudnia zostały odebrane 

prace związane z remontem kuchni, a obecnie realizujemy jej wyposażenie. Ponieważ nie 



wszystko uda się wykonać w grudniu, jest propozycja „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 całym odcinku jaki przejęliśmy od powiatu), 

- 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, jesteśmy na etapie uzgodnień. Pozostałe dwa projekty są w opracowaniu.  

Jednocześnie dobiegają końca opracowania organizacji ruchu dla: 

-  drogi Miedwiecko-Cisewo i ul. Jeziornej  w Kobylance – oba projekty są w uzgodnieniu w 

ZDP w Stargardzie, 

- ul. Jeziornej i Nad Miedwinką w Morzyczynie. Projekt został skonsultowany z mieszkańcami 

i jest w realizacji (konieczne jest usunięcie jednego drzewa). 

W związku z informacją otrzymaną 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 Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

skrzyżowania ul. Szczecińskiej i ul. Szkolnej w Kobylance. Wcześniej wystosowaliśmy 

prośbę o ponowne przeanalizowanie problemu bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu i podjęcie 

stosownych działań w tym kierunku, załączyliśmy również wykonane przez gminę badanie 

natężenia ruchu. ZZDW zadeklarował, że przeprowadzi własne badania i zaproponuje 

rozwiązanie problemu. 


