
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – styczeń 2021 r. 

 

18 grudnia – konsultacje w sprawie projektu organizacji ruchu na ul. Wakacyjnej w 

Zieleniewie; obecny był projektant oraz przedstawiciele mieszkańców, dokonano ustaleń 

odnośnie przyjętych rozwiązań. 

22 grudnia – odbiór prac remontowych na molo. Wykonawca rozpoczął dodatkową 

impregnację pokrycia, jednak z uwagi na warunki atmosferyczne wstrzymał prace. Zostaną one 

dokończone w marcu/kwietniu. 

30 grudnia – odbiór inwestycji polegającej na remoncie domku przy CKiR. Będzie to miejsce 

służące sołectwu Kobylanka, głównie kołom gospodyń wiejskich, ale nie tylko – może stanowić 

miejsce spotkań niewielkich grup mieszkańców oraz być wykorzystywane podczas imprez 

organizowanych na terenie CKiR (zwłaszcza toaleta, która posiada zewnętrzne wejście, także 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych). 

30 grudnia – odbiór robót na ul. Wakacyjnej. Zakończono przełożenie sieci wodociągowej i 

wyrównano nawierzchnię drogi. 

11 stycznia – odbyło się spotkanie z prezesami OSP w sprawie podziału dotacji na 2021 r. 

12 stycznia – Wojewoda Zachodniopomorski zorganizował wideokonferencję z wójtami, 

burmistrzami i prezydentami miast województwa w sprawie szczepień. Zostały przekazane 

informacje na temat organizacji szczepień oraz obowiązku gmin w zakresie dowozu osób 

starszych do punktów szczepień. 

13 stycznia – spotkanie z Komendantem Powiatowym policji. Rozmowa dotyczyła spraw 

związanych z bezpieczeństwem w gminie, dodatkowych patroli w sezonie letnim oraz dotacji 

dla policji. 

15 stycznia – otwarcie ofert w przetargu na przebudowę wodociągu do Niedźwiedzia. 

Wpłynęło 7 ofert, w tym jedna po terminie. Najniższa cena wyniosła 1.779.810 zł, najwyższa 

3.669.336 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert, jeżeli nie będzie uchybień, wyłonimy 

wykonawcę. 

15 stycznia – OSP Kobylanka odebrała wóz strażacki wygrany przez naszą gminę w konkursie 

profrekwencyjnym. Powitanie nowego samochodu odbyło się wieczorem, brali w nim udział 

strażacy OSP Kobylanka oraz przedstawiciele pozostałych jednostek z terenu gminy, 

Komendant Wojewódzki PSP, dowódca jednostki powiatowej PSP, księża z parafii w 

Kobylance oraz mieszkańcy gminy. 

Czujniki powietrza. W Reptowie, Kunowie i Kobylance – czyli w miejscowościach, w których 

są szkoły – zamontowane zostały czujniki czystości powietrza, które mierzą stężenie pyłów 

zawieszonych. Informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczeń, temperaturze i wilgotności 

są wyświetlane na ekranach, a także dostępne na stronie internetowej. Informacje są 

aktualizowane co 5 minut. Koszt trzech czujników i trzech wyświetlaczy wraz z montażem 

wyniósł 20.300 zł. Zamontowanie czujników ma walor nie tylko informacyjny, ale także 

edukacyjny – liczymy, że dzięki obecności czujników mieszkańcy będą zwracali większą 

uwagę na to, czym pali się w piecach, może nawet ograniczali korzystanie z samochodów. Będą 

prowadzone również działania edukacyjne w szkołach na ten temat. 



Gospodarka odpadami. Aktualnie trwa dostarczanie mieszkańcom zawiadomień o zmianie 

stawki opłaty za wywóz odpadów. Do zawiadomień dołączone są informacje o systemie 

gospodarki odpadami i działaniach, jakie podejmujemy w celu zmniejszenia ilości śmieci i 

uszczelnienia systemu. Wprowadziliśmy między innymi kartę (również dołączoną do 

zawiadomienia), którą należy okazać pracownikowi przy oddawaniu odpadów do GPZO. W 

ostatnich dniach Remondis sukcesywnie dostarcza do posesji worki na odpady selektywne w 

pakietach na cały rok. 

Szczepienia przeciwko COVID-19. Ośrodek zdrowia w Kobylance nie podjął się zadania 

zorganizowania punktu szczepień, natomiast na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia 

transportu na szczepienie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub 

niemających możliwości samodzielnego dotarcia do punktu z uwagi np. na stan zdrowia. W 

sytuacji braku punktu szczepień na terenie gminy organizacja transportu może być trudna, 

ponieważ pacjenci mogą zapisywać się na szczepienie do dowolnego ośrodka. W związku z 

tym podjęliśmy działania zmierzające do utworzenia punktu szczepień – miejscem będzie 

świetlica w Morzyczynie (którą wyłączamy na jakiś czas z użytkowania do innych celów), 

podmiotem szczepiącym szpital w Zdrojach. Ponieważ dostawy szczepionek są obecnie 

ograniczone, szczepienia będą przeprowadzane tylko raz w tygodniu i na razie dla osób 80+. 

Transport dla osób uprawnionych będziemy organizować z pomocą OSP Niedźwiedź i OSP 

Bielkowo (małymi samochodami), straży gminnej oraz GOPS. Informacje na temat szczepień 

są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej gminy, będziemy także starali się dotrzeć 

do mieszkańców, zwłaszcza starszych, przy pomocy ulotek oraz kontaktu przez ośrodek 

zdrowia i pracowników GOPS. 


