
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – marzec 2021 

 

26 luty – podpisanie umowy na wodociąg do Niedźwiedzia. Kwota wynagrodzenia wykonawcy 

wyniosła 2.085.772,50 zł. 

 

3 marca – odbyło się Kolegium RIO w sprawie unieważnienia części uchwały budżetowej na 

2021 r. i WPF. Kolegium stwierdziło nieważność uchwały budżetowej w zakresie braku 

zabezpieczenia środków finansowych na realizację zawartych umów, natomiast uchwałę o 

WPF unieważniło w całości z uwagi na brak spójności z uchwałą budżetową w zakresie zadania 

pn. Budowa oświetlenia ulicznego. 

 

3 marca – odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca inwestycji firmy Pruszyński-

Nowicki z Motańca. Rozprawa jest elementem procedury ubiegania się inwestora o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 

10 marca – odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca firmy Panattoni, która zamierza 

wybudować hale usługowo-przemysłowe w Motańcu przy obwodnicy. Podobnie jak w 

przypadku firmy Pruszynski-Nowicki, rozprawa stanowi element procedury ubiegania się o 

wydanie decyzji środowiskowej. 

 

15 marca – udział w naradzie rocznej Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Dokonano 

podsumowania działań PSP i OSP w roku 2020 oraz zaprezentowano plany związane z 

inwestycjami w bieżącym roku. Jednym z zadań przewidzianych do realizacji jest 

kompleksowa modernizacja systemu łączności i alarmowania jednostek OSP, co będzie 

wymagało od gminy udziału finansowego, szacowanego na ok.  130.000 zł. 

 

16 marca – spotkanie z przedstawicielami firmy przewozowej w sprawie utworzenia nowego 

połączenia komunikacyjnego na linii Stargard – Szczecin. 

 

17 marca – spotkanie z p. Agatą Łucką, członkiem Zarządu Powiatu w sprawie utrzymania 

ścieżki rowerowej oraz planów złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprawy 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Szczecińskiej w Kobylance. 

 

22 marca – spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 

2021/2022. 

 

23 marca – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które w roku 2020 

obchodziły złote gody (w uroczystości uczestniczyły 2 pary, jedna otrzyma medale w 

późniejszym terminie). 

 

Ogłoszony został przetarg na budowę punktu przesiadkowego – otwarcie ofert odbędzie się 

26 marca. 


