
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – maj 2021 

30 kwietnia – odbyło się spotkanie w związku z problemem dzików pojawiających się na 

terenach zabudowanych; na spotkaniu byli obecni przedstawiciele kół łowieckich, 

Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Stargardzie, Pogotowia dla dzikich zwierząt 

LARUS w Bielkowie, Straży Gminnej oraz Urzędu Gminy. Ustalono wspólne działania 

zmierzające do rozwiązania problemu – postanowiono o zintensyfikowaniu polowań na dziki, 

dokonywaniu częstszych patroli Straży Gminnej na ww. terenach (w tym w godzinach 

wieczornych) i zakupieniu sznurów hukowych. W przypadku braku poprawy dziki będą 

sukcesywnie odławiane na zlecenie Urzędu Gminy. 

30 kwietnia – przekazanie placu budowy wykonawcy punktu przesiadkowego w Reptowie. 

18 maja – spotkanie w sprawie organizacji Dni Kobylanki. Impreza planowana jest na 18-19 

czerwca, w ramach tego wydarzenia planowany jest wieczór filmowy, II turniej sołectw, 

koncerty oraz zabawy i atrakcje dla dzieci. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich 

mieszkańców gminy, informacje o szczegółach imprezy lada moment będą się ukazywały na 

stronie internetowej i na portalu społecznościowym, na plakatach i w gminnym biuletynie. 

20 maja – odbyło się posiedzenie zarządu OSP poświęcone omówieniu spraw bieżących 

jednostek. 

26 maja – uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego w sprawie SKM. Jak już od 

pewnego czasu wiadomo, inwestycje w ramach SSOM mają duże opóźnienie wynikające z 

niedotrzymywania terminów inwestycji realizowanych przez PKP. Istnieje zagrożenie 

realizacji projektu i związana z tym konieczność zwrotu dofinansowania wynoszącego ok. 512 

mln zł. Dlatego SSOM podejmuje wszelkie możliwe działania, aby do tego nie dopuścić. 

Pojawiła się szansa na rozwiązanie problemów, lecz niezbędny będzie aneks do umowy z UE i 

nowy harmonogram robót, zatwierdzony przez Komisje Europejską. W spotkaniu Zespołu 

Parlamentarnego brali udział posłowie, europosłowie, senatorowie, przedstawiciele PKP i 

spółki Trakcja (wykonawcy robót kolejowych) oraz przedstawiciele samorządów – partnerów 

projektu. 

Remont dachu ośrodka zdrowia – została podpisana umowa z wykonawcą. Ponieważ środki 

na pomalowanie klatki schodowej nie zostały uchwalone, zadanie to nie będzie wykonane. 

Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy 

os. Kryształowym. Powiat będzie realizował zadanie budowy przejścia w czerwcu, w związku 

z tym gmina również w tym terminie będzie wykonywała oświetlenie. Otwarcie ofert odbędzie 

się 27maja. 

Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na remont świetlicy w Bielkowie, tj. remont sali 

głównej. Termin składania ofert upływa 28 maja. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

– 53.432 zł. 



Został ogłoszony nabór wniosków w programie usuwania azbestu. Zainteresowani 

mieszkańcy mogą składać wnioski do 15 czerwca. 

Zadania w ramach funduszy sołeckich: 

1) Wyłożenie kostka brukową terenów w Kobylance (pod wiatami przy CKiR), w Bielkowie 

(dz. nr 158) i w Morzyczynie (dz. nr 170). Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich na te zadania 

przeznaczono kwoty: 

- Bielkowo – 5.000 zł 

- Kobylanka – 25.636,34 zł 

- Morzyczyn – 16.260,00 zł. 

Postępowanie zakończyło się unieważnieniem odnośnie Bielkowa i Morzyczyna – najniższe 

oferty wynosiły odpowiednio 17.720,00 zł i 44.280,00 zł. Jedynie oferta dla Kobylanki mieściła 

się w limicie wydatku, ponieważ wyniosła 18.111,75 zł. Zadanie to już zostało wykonane, w 

związku z wystąpieniem robót dodatkowych całość kosztowała 21.931,60 zł. 

Sołectwo Bielkowo zrezygnowało z zadania i przeznaczyło zaplanowaną kwotę na doposażenie 

placu zabaw. 

Dla sołectwa Morzyczyn zostało ogłoszone kolejne zapytanie ofertowe, które zostało 

unieważnione z powodu braku ofert. W dniu 25 maja zostało ogłoszone następne zapytanie, 

termin składania ofert upływa 28 maja. 

2) Doposażenie placu zabaw w Bielkowie – kwota 18.763,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane 

26 maja. 

3) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cisewo i Wielichówko – kwota 17.200,00 zł. 

Zadanie jest w trakcie realizacji, montaż do 11 czerwca. 

4) Zakup pojemnika na nakrętki – sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo. Zakup zrealizowano 29 

kwietnia. 

5) Zakup i montaż dwóch kamer na budynku świetlicy wiejskiej w Reptowie – kwota 2.287,80 

zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin do 2 czerwca. 

6) Prace polegające na uporządkowaniu placu zabaw oraz pomalowaniu elementów na placu 

zabaw w Reptowie – kwota 2.500,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin do 11 czerwca. 

7) Organizacja plenerowej projekcji filmowej w sołectwie Reptowo – koszt 5.050,00 zł. 

Zadanie jest w trakcie realizacji, termin wykonania 5 czerwca. 

W niedzielę 30 maja o godz. 15.00 odbędzie się w CKiR festyn z okazji Dnia Dziecka pod 

nazwą „Rodzinka na sportowo”, na który serdecznie zapraszamy. 

Informacja o konsekwencjach wynikających z uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego z 2017 r. W czerwcu 2017 r. RG przyjęła plan zagospodarowania 

przestrzennego, w którym wyznaczono prawie 31 ha pod budownictwo mieszkaniowe. Planem 

objęto wyłącznie tereny prywatne. Właściciele tych terenów dokonali podziałów swoich 

terenów pod działki budowlane i korzystając z panującej koniunktury – sprzedają je kolejnym 

właścicielom. Zgodnie z ustaleniami planu, z terenów prywatnych zostały wydzielone drogi 

publiczne. Za te tereny gmina musi zapłacić właścicielom – jest to kwota ponad 0,5 mln zł. 

Nowi nabywcy zwracają się do gminy o wytyczenie i urządzenie dróg dojazdowych do ich 

działek, budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej oraz budowę sieci wod-kan. To są 

konsekwencje dla gminy wynikające z uchwalania planu pod budownictwo mieszkaniowe. 

Gdyby jeszcze  planem objęto tereny gminne, to gmina pozyskiwałaby dochody ze sprzedaży 



tych terenów. W obecnej sytuacji wygląda to tak, że gmina poniosła  koszt wykonania planu, 

musi (!) zapłacić za tereny wyznaczone pod drogi, musi wyznaczyć geodezyjnie te drogi i  

chociaż w podstawowym stopniu je urządzić, a następnie doprowadzić tam wodę i kanalizację. 

 


