
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – kwiecień 2021 

 

29 marca – spotkanie z p. Emilią Niemyt, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i podpisanie porozumienia w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”. Do 

zadań gminy będzie należało udzielanie informacji o programie, pomoc w wypełnianiu 

wniosków oraz wystawianie zaświadczeń o dochodach, niezbędnych do otrzymania 

dofinansowania na wymianę źródła ciepła. 

31 marca – złożenie do Biura Rady oraz przesłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 26 kwietnia otrzymaliśmy pozytywną opinię 

RIO, sprawozdanie zostało zaopiniowane bez żadnych uwag. 

12 kwietnia – odbyła się konferencja członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego z udziałem przedstawicieli PKP oraz firmy Trakcja – wykonawcy inwestycji 

kolejowych. Konferencja dotyczyła problemów z realizacją SKM, która jest uzależniona od 

inwestycji PKP. Występują trudności związane z dotrzymaniem harmonogramu robót, co 

stwarza poważne zagrożenie dla projektu SKM, który musi być zrealizowany do 2023 r. 

14 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami przewoźnika w sprawie uruchomienia linii 

komunikacyjnej i złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Autobusowego. W związku 

z nowymi okolicznościami, które pojawiły się w toku rozmów z przewoźnikiem (tj. propozycją 

uruchomienia dwóch linii – przez Motaniec i Niedźwiedź oraz przez Jęczydół i Bielkowo) oraz 

spodziewanym naborem wniosków, w dniu 15 kwietnia zostało wystosowane pismo do 

przewodniczących komisji rady z prośbą o zajęcie stanowiska. W piśmie szczegółowo zostały 

przedstawione wszystkie nowe informacje związane z tą sprawą. Prośba o wyrażenie opinii w 

postaci stanowisk komisji lub indywidualnych oświadczeń radnych wynikała stąd, że po 

pierwsze kwestia ewentualnego uruchomienia połączeń komunikacyjnych była już radnym 

znana z uwagi na omówienie jej na ostatniej sesji, po drugie obowiązywały obostrzenia 

epidemiczne utrudniające zwoływanie posiedzeń, a po trzecie – opinia miała pomóc jedynie w 

podjęciu decyzji, czy kontynuować działania związane ze złożeniem wniosku. W dniu 16 

kwietnia został ogłoszony nabór wniosków do Funduszu Autobusowego, o czym natychmiast 

zostali poinformowani telefonicznie przewodniczący komisji. Najpierw zadeklarowali oni, że 

jeszcze tego samego dnia zwołają posiedzenie komisji, lecz po kilku godzinach poinformowali 

o zmianie planów, tj. spotkaniu klubów większościowych. O uzgodnieniach z tego spotkania 

Przewodniczący KRGiF Zbigniew Drohomirecki zobowiązał się poinformować następnego 

dnia, jednak żadne informacje nie zostały przekazane. W w dniu 19 kwietnia wpłynęło pismo 

od przewodniczących komisji, że komisje nie zamierzają się zajmować sprawą przewozów, 

ponieważ ich zdaniem nie wpłynęły dokumenty, które mogłyby być przedmiotem prac komisji. 

22 kwietnia – spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, p. Zbigniewem Sową. 

Rozmowa dotyczyła utrzymania ścieżki rowerowej oraz innych spraw związanych z drogami, 

organizacją ruchu itp. 

23 kwietnia – odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Podjęto uchwałę 

w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan finansowy na bieżący rok. 

23 kwietnia – spotkanie z przedstawicielem firmy, która zaoferowała usługi w zakresie obsługi 

parkingów w Morzyczynie i Zieleniewie (teren przy kościele i parking przy wejściu na plażę). 



Propozycja zawierała ustawienie parkomatów na czas sezonu letniego. Zaproponowany zysk 

gminy miałby wynosić 15.000 zł. 

23 kwietnia – podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania „Budowa punktu przesiadkowego 

wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w Reptowie”. Wykonawcą jest firma 

Ben-Bruk Sp. z o.o., wartość umowy 3,1 mln zł brutto, termin realizacji – 15.11.2021. W dniu 

30 kwietnia nastąpi przekazanie placu budowy. 

Wartość z kosztorysu inwestorskiego 5 039 38,20 zł brutto 

Umowa o dofinansowaniu – wartość wydatków kwalifikowanych – 4 379 387,30 zł brutto. 

W dniu 29 marca wpłynęło pismo od Starosty Stargardzkiego z prośbą o zrzeczenie się 

przez gminę odszkodowania w wysokości 96 tys. zł za grunty gminne zajęte na mocy decyzji 

ZRID pod drogę powiatową w Kunowie. Choć decyzja w tej sprawie jest kompetencją wójta, 

w dniu 19 kwietnia skierowałam prośbę do Przewodniczącej RG, aby radni wyrazili swoją 

opinię na ten temat. W dniu 23 kwietnia otrzymałam odpowiedź informującą, że forma 

komunikacji jest nieodpowiednia, a rada jest organem kolegialnym. Przewodnicząca nie 

przekazała radnym mojej prośby, nie skierowała jej ani do komisji, ani do rady – tym samym 

zaprzeczając własnym słowom o kolegialności organu, ponieważ sama zadecydowała o 

udzieleniu odpowiedzi i sama ją sformułowała. 

Przygotowaliśmy i złożyliśmy do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i SSOM 

dokumenty przetargowe tj. SWZ z załącznikami na naszą część SKM. Następnie prześlemy 

to do kontroli ex ante przez CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) i po 

akceptacji przystąpimy do ogłoszenia przetargu. 

Został wyłoniony wykonawca remontu dachu ośrodka zdrowia w Kobylance – Zakład 

Ogólnobudowlany Maciej Sztyber z Barlinka. Obecnie jesteśmy na etapie zawierania 

porozumienia z współwłaścicielami obiektu, którzy będą współuczestniczyć w kosztach 

inwestycji, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 

Trwają szczepienia przeciwko Covid-19 w gminnym punkcie szczepień w świetlicy w 

Morzyczynie. Do tej pory co najmniej jedną dawką zostało zaszczepionych 1085 mieszkańców 

naszej gminy. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie 500 tys. zł na przebudowę świetlicy w Kunowie. Nie jest to 

„jakaś” nowa inwestycja. W ubiegłym roku zleciliśmy, zgodnie budżetem gminy, wykonanie 

dokumentacji projektowej dla tego obiektu. W tym roku ogłoszono nabór wniosków na 

dofinansowanie i z tego skorzystaliśmy. Remont tej świetlicy jest ujęty w wydatkach 

inwestycyjnych w tegorocznym budżecie w kwocie 80 tys. zł. 

Otrzymaliśmy 306 tys. zł dofinansowania do budowy drogi przy SP w Kobylance (50% 

kosztów kwalifikowalnych). Również nie jest to żadna „nowa” inwestycja, lecz tzw. II etap 

przebudowy szkoły. Zadanie zostało zaplanowane w ubiegłym roku i wówczas został złożony 

wniosek o dofinansowanie. 

Jeszcze w tym roku ma nastąpić przebudowa drogi nr 120 przez Bielkowo. Planowany jest 

gruntowny remont nawierzchni, ułożenie krawężników i chodnika. 

Od lipca do listopada trwała kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy za lata 

2016-2019 i wybranych zagadnień z roku 2020, przeprowadzana przez Regionalną Izbę 



Obrachunkową. Na początku stycznia kontrola została uzupełniona o dodatkowe zagadnienia, 

w lutym otrzymaliśmy protokół, a w marcu wnioski pokontrolne. Wyniki kontroli są znakomite, 

RIO nie stwierdziła żadnych znaczących uchybień. Warto zaznaczyć, że w toku kontroli 

zbadanych zostało 37 zagadnień, z czego drobiazgowemu badaniu poddano 14 zagadnień z 

roku 2019, 7 z lat 2018-2019, 7 z roku 2018, 4 z lat 2016-2019, 4 z roku 2016 i 1 z lat 2017-

2020. Nietrudno zauważyć, że zdecydowana większość zagadnień dotyczyła obecnej kadencji. 

Natomiast spośród pięciu sformułowanych wniosków pokontrolnych dwa odnoszą się do 

obecnej kadencji, a trzy do poprzedniej. 


