
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – czerwiec 2021 

1 czerwca – podpisanie umowy w sprawie prowadzenia audytu w latach 2021-22. Koszt 

umowy – 41.500 zł, wykonawcą jest firma Grupa Gumułka z Katowic, bardzo dobrze oceniana 

w rankingach audytorów. 

2 czerwca – spotkanie z p. sołtys Kunowa, dyrektorem CKiR w sprawie organizacji dożynek. 

11 czerwca – udział w uroczystym obiedzie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej z okazji 

objęcia funkcji komendanta. Przy okazji rozmawiano o planach modernizacji systemu 

łączności. 

16 czerwca – odbyła się rada budowy punktu przesiadkowego. W spotkaniu uczestniczył 

inspektor nadzoru i kierownik budowy. 

17 czerwca – udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin powiatu stargardzkiego. 

18-19 czerwca – odbyły się Dni Gminy Kobylanka. Na piątkowy wieczór zaplanowane zostały 

dwie projekcje filmowe, natomiast w sobotę bogaty program artystyczny i zabawa wieczorna. 

22 czerwca – podpisanie umowy dotacyjnej na renowację kościoła w Kunowie. 

23 czerwca – spotkanie z dyrektorem CKiR i pracownikami w celu opracowania działań 

promujących szczepienia przeciwko Covid-19, które należy wykonać zgodnie z decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego. 

24 czerwca – podpisanie umowy o dofinansowanie budowy drogi przy Szkole Podstawowej w 

Kobylance. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 

306 tys. zł. Podpisanie umowy odbyło się na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

24 czerwca – uroczystość wręczenia nagród wójta uczniom szkół podstawowych z terenu 

gminy. Nagrody otrzymało 5 uczniów za osiągnięcia dydaktyczne oraz 1 za osiągnięcia 

sportowe. 

24 czerwca – udział w uroczystych obchodach 70-lecia stargardzkiego Młodzieżowego Domu 

Kultury. 

25 czerwca – otwarcie sezonu na kąpielisku w Zieleniewie, wciągnięcie na maszt Błękitnej 

Flagi. 

25 czerwca – odbyła się „Noc świętojańska”, organizowana już po raz 16 przez KGW 

Morzyczyn i zespół Kalina, przy współpracy z CKiR.  

26 czerwca – udział w akcji „Sprzątanie lasu”, zorganizowanej przez CKiR. 

Przetarg na budowę oświetlenia jest w ostatniej fazie przygotowań, zostanie ogłoszony 

jeszcze w bieżącym tygodniu. 



Otrzymaliśmy 40 tys. zł dofinansowania na budowę stacji meteorologicznej – sejmik 

województwa podjął w tej sprawie uchwałę 24 czerwca. 

Ogłoszone zostały wyniki tegorocznych grantów sołeckich – w naszej gminie po 10 tys. zł 

otrzymały sołectwa Kunowo i Motaniec. Wnioski składały także Bielkowo, Jęczydół i 

Reptowo, ale nie otrzymały dofinansowania. 

KGW Morzyczyn otrzymało 40 tys. zł dofinansowania z WIR na remont domku, który jest 

użyczony na siedzibę koła. 

W dniach 13-15 sierpnia odbędą się uroczystości z okazji 750-lecia naszej partnerskiej gminy 

Boitzenburg. Otrzymaliśmy zaproszenie dla 10-12-osobowej delegacji na to wydarzenie. 

Naszą gminę będą reprezentować dyrektorzy szkół, prezesi klubów sportowych, prezes 

Zarządu Gminnego OSP, dyrektor CKiR oraz kierownictwo urzędu. Propozycja udziału w 

delegacji została również przekazana Przewodniczącej Rady Gminy – w taki sam sposób jak 

wszystkim pozostałym potencjalnym uczestnikom, tj. drogą telefoniczną. Przewodnicząca 

zażyczyła sobie złożenia do biura rady pisma w tej sprawie. Informuję, że nie będzie żadnego 

pisma ani oczekiwania na ewentualną odpowiedź. Takie podejście do sprawy traktuję jako 

rezygnację z udziału w delegacji. 


