
Sprawozdanie Wójta Gminy Kobylanka – luty 2021: 

29 stycznia – walne zebranie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Przyjęto uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zmian w planie rzeczowo-

finansowym. Poruszono także problemy pojawiające się w trakcie realizacji zadań przez 

gminy w ramach budowy SKM. 

8 lutego – spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie 

programu rozwoju mieszkalnictwa. Rozmowa dotyczyła dofinansowania do budowy 

mieszkań socjalnych. 

16 lutego – spotkanie z Wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem oraz Wicestarostą Powiatu 

Gryfińskiego Ewą Dudar. Rozmowa dotyczyła m.in. pomysłu ścieżki rowerowej wokół 

Miedwia, dalszego odcinka ciągu pieszo-rowerowego z Bielkowa do Kołbacza oraz drogi 

Rekowo-Nieznań. 

Przetarg na budowę wodociągu do Niedźwiedzia został rozstrzygnięty, wyłoniony 

wykonawca to firma ZRIB Dykowski ze Szczecina. Kwota oferty to 2.091.000,00 zł, termin 

wykonania zadania 31.07.2022 r. 

Dach ośrodka zdrowia – do dwóch współwłaścicieli nieruchomości zostały wysłane pisma z 

informacją o zamiarze przeprowadzenia remontu w celu uzyskania ich zgody. W myśl 

przepisów Kodeksu cywilnego współwłaściciele powinni partycypować w kosztach remontu 

proporcjonalnie do wielkości udziałów we współwłasności. Otrzymaliśmy już zgodę jednego 

współwłaściciela, oczekujemy na stanowisko drugiego.  

Budowa punktu przesiadkowego w Reptowie – kończymy przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej, w marcu planujemy ogłoszenie przetargu. 

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 

w Kobylance. W konkursie Urzędu Marszałkowskiego można pozyskać 20 tys. zł na 

modernizację infrastruktury sportowej. 

Składamy wniosek o dofinansowanie przebudowy świetlicy w Kunowie, będziemy się 

starać o pozyskanie 0,5 mln zł. Gmina mogła złożyć wniosek tylko na jeden obiekt. Warunki 

konkursu spełnia tylko świetlica w Kunowie, ponieważ w zakresie prac musi być przebudowa 

lub rozbudowa obiektu kulturalnego.   

Trwają szczepienia seniorów 70+ przeciwko COVID-19 w świetlicy w Morzyczynie. 

Informacja o możliwości szczepienia jest zamieszczona na stronie internetowej gminy i 

Facebooku, ulotki są w urzędzie, częściowo zostały rozkolportowane przez strażaków z 

Kunowa, o szczepieniach informuje GOPS i ośrodek zdrowia, pomoc w dotarciu do seniorów 

zaoferowali także niektórzy sołtysi. Dotychczas zapisało się na szczepienie 240 osób (z ok. 

450 uprawnionych seniorów), zaszczepionych zostało 120 osób, w tym 30 drugą dawką. 

Seniorzy wciąż mogą się zapisywać na szczepienie, więc jeśli ktokolwiek chce, może pomóc 

w przekazaniu tej informacji potencjalnie zainteresowanym osobom.  

Uchwała budżetowa – w dniu 5.02.2021 uchwała budżetowa oraz uchwała o WPF zostały 

zaskarżone do RIO w zakresie zmian wprowadzonych tymi wnioskami radnych, które 

spowodowały brak zabezpieczenia środków na zaciągnięte zobowiązania (gospodarka 

odpadami, zawarte umowy na wykonanie przyłączy i projekt przebudowy sieci 

wodociągowej), niewystarczającą kwotę dotacji dla instytucji kultury oraz zamianę zadania 

budowy oświetlenia na pojedyncze zadania jednoroczne. W dniu 10.02.2021 RIO zwróciło się 

do Przewodniczącej RG o ustosunkowanie się do tych kwestii w terminie do 19.02.2021, a w 

dniu 11.02.2021 poinformowało o wszczęciu postępowania nadzorczego. Po wstępnym 

zbadaniu uchwały Kolegium RIO podjęło uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania 

dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały budżetowej, podzielając wszystkie 

zastrzeżenia organu wykonawczego. Kolegium stwierdziło naruszenie prawa, tj. art. 211 ust. 

1 w zw. z art. 240 ust. 1 i art. 231 ustawy o finansach publicznych oraz art. 7 ustawy o 



samorządzie gminnym, ustalając jednocześnie sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez 

dokonanie stosownych zmian w planie wydatków w terminie do 24.02.2021. 

Mimo braku jakiejkolwiek inicjatywy ze strony Przewodniczącej, projekty zmian w uchwale 

budżetowej i WPF zgodne ze wskazaniami RIO zostały złożone do biura rady w terminie 

umożliwiającym ich podjęcie do dnia 24.02. wyznaczonego przez Kolegium RIO jako 

ostateczny termin usunięcia uchybień. 

Przewodnicząca sporządziła wyjaśnienia i przekazała je do RIO. 

Wyjaśnienia te zawierają: 

- przemilczenia istotnych informacji (np. w sprawie wniosków komisji o „projekt budżetu 

uwzględniający zmiany” całkowicie pominięty jest fakt udzielania odpowiedzi przez wójta – 

a jest to istotne, ponieważ w odpowiedziach było szczegółowe wytłumaczenie, że przepisy 

nie przewidują takiego trybu i jedynym sposobem dokonania zmian jest autopoprawka), 

- manipulacje (np. informacja o nakładach inwestycyjnych w wysokości 255.749,70 zł na 

obiekty, na bazie których prowadzona jest działalność CKiR – wspomniane nakłady zostały 

poniesione na świetlice wiejskie, które są zarządzane przez urząd gminy i nie mają nic 

wspólnego z finansami CKiR) 

- mijanie się z prawdą – przykłady: 

 1) we fragmencie dotyczącym CKiR – „w roku 2020 dokonano kompleksowych napraw i 

remontów obiektu z zewnątrz i wewnątrz w ramach przekazanej dotacji”, „1/10 dotacji nie 

została wykorzystana i nastąpi jej zwrot do budżetu” – w ubiegłym roku nie było żadnych 

poważnych remontów obiektu, nieprawdą jest również niewykorzystanie dotacji; 

 2) odpowiedź wójta na posiedzeniu komisji w dniu 15.01. dotycząca wzrostu wydatków w 

rozdziale 71035 – zacytowana odpowiedź dotyczyła zupełnie innego pytania; 

 3) stwierdzenie, jakoby „radni zlecili organowi wykonawczemu w roku 2019 opracowanie 

kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia” – nieprawda, decyzja o 

zaprojektowaniu oświetlenia dla całej gminy nie była decyzją radnych, lecz wójta, co p. Orzoł 

nazwała „przewałką”, poza tym projekt został zlecony i wykonany w roku 2020, a nie w 

2019. 

Ostateczne badanie uchwały budżetowej i uchwały o WPF przez Kolegium RIO odbędzie się 

3 marca. 

 


