
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – czerwiec – wrzesień 2021 

 

30 czerwca – odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, poświęcone omówieniu realizacji zadań w 2020 r. oraz podjęciu uchwały o 

udzieleniu absolutorium dla zarządu. 

2 lipca – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w 

sprawie programu Polski Ład. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego, wzięli w nim także udział posłowie oraz dyrektor BGK, banku 

finansującego ten program. 

4 lipca – odbyła się 50 edycja regat o Błękitną Wstęgę jeziora Miedwie. 

16 lipca – w starostwie nastąpiło podpisanie umów o granty sołeckie oraz umowy o 

dofinansowanie malowania sali gimnastycznej w szkole w Kobylance. W imieniu Urzędu 

Marszałkowskiego występował Wicemarszałek Olgierd Kustosz, a gminę reprezentowała p. 

wicewójt. 

24 lipca – odbył się maraton MTW dookoła Miedwia, nagrody wręczała p. wicewójt. 

25 lipca – na terenie CKiR zorganizowano Dzień Zdrowia, w ramach którego odbyła się 

również akcja szczepień przeciwko covid-19. Na promocję szczepień otrzymaliśmy dotację od 

Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 10 tys. zł. 

31 lipca – odbyło się walne zebranie OSP Niedźwiedź, uczestniczyła w nim p. wicewójt. 

11 sierpnia – spotkanie z p. Anną Pawlak, przedstawicielką Banku Gospodarstwa Krajowego, 

w sprawie zasad naboru wniosków do programu Polski Ład. 

14-15 sierpnia – dziesięcioosobowa delegacja gminy brała udział w obchodach 750-lecia 

partnerskiej gminy Boitzenburg. W ramach uroczystości wystąpił także zespół Kalina. 

16 sierpnia – została zorganizowana konferencja Wojewody Zachodniopomorskiego na drodze 

przy szkole w Kobylance. Konferencja była poświęcona dofinansowaniom z programu 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę tej 

drogi. 

26 sierpnia – spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie organizacji i przygotowań do nowego 

roku szkolnego. 

28 sierpnia – odbyły się dożynki gminne w Kunowie. 

29 sierpnia – odbyło się walne zebranie OSP Reptowo. 

30 sierpnia – w Świdwinie został zorganizowany konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast województwa zachodniopomorskiego w sprawie nowej perspektywy unijnej i planów 

podziału środków. Konwent prowadzony był przez Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, brali w nim udział również wicemarszałkowie 

Tomasz Sobieraj i Olgierd Kustosz. 

2 września – narada koordynacyjna z przedstawicielami służb (policja, straż pożarna, 

zarządzanie kryzysowe) w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas uroczystości 

ustanowienia sanktuarium w Kobylance. 

4 września – odbył się festyn rodzinny przy CKiR, zorganizowany przez sołectwo Kobylanka. 

4 września – odbyło się walne zebranie OSP Kunowo. 

Od 6 do 22 września – zebrania wiejskie; 6.09 – Niedźwiedź, 7.09 – Reptowo, 8.09 – Cisewo, 

9.09 – Morzyczyn-Zieleniewo, 10.09 – Motaniec, 14.09 – Kunowo, 17.09 – Rekowo, 20.09 – 

Kobylanka, 21.09 – Jęczydół, 22.09 – Bielkowo. 



11 września – udział w Powiatowym Festynie Trzeźwości, organizowanym przez 

Stowarzyszenie Abstynentów ALA, które działa między innymi na rzecz mieszkańców naszej 

gminy. 

11 września – wręczenie nagród w Grand Prix Pomorza Zachodniego (p. wicewójt). 

14 września – spotkanie włodarzy gmin ze Starostą w sprawie dróg powiatowych na terenie 

gmin i ustalenia kolejności i zasad ich budowy/remontu oraz sposobu finansowania 

przedsięwzięć. 

15 września – konferencja z wojewodą w sprawie szczepień; decyzja o przeprowadzeniu 

szczepień w każdym sołectwie, ustalenie sposobu organizacji tego zadania. 

16 września – druga narada koordynacyjna w związku z bezpieczeństwem podczas 

uroczystości ustanowienia sanktuarium w Kobylance. 

17 września – spotkanie on-line włodarzy gmin powiatu ze Starostą w sprawie organizacji 

szczepień w sołectwach. 

18 września – udział w uroczystości ustanowienia sanktuarium. 

19 września – odbył się XIX Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia. W wydarzeniu 

brał udział Wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz Wicestarosta Łukasz Wielgosz. Marszałek 

zaproponował objęcie honorowym patronatem przyszłorocznej, jubileuszowej Złotej Dyni. 

21 września – udział w gali wręczenia nagród i wyróżnień „Zielonego Feniksa”. Nasza gmina 

otrzymała nagrodę w kategorii „Wspieranie i upowszechnianie idei ekoenergetyki”. 

22 września – w siedzibie WFOŚ podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w programie 

usuwania azbestu. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 9.123,84 zł, całkowity koszt 

przedsięwzięcia wyniesie ok. 23 tys. zł. 

28 września – w Chociwlu odbyły się walne zebrania stowarzyszeń WIR i Sieja, poświęcone 

sprawozdaniu z działalności w roku ubiegłym, udzieleniu absolutorium dla zarządu oraz 

planom na najbliższe miesiące. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony konkurs na 

dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach kultury, dofinansowanie w przypadku 

gmin wynosi 63,63%. 

29 września – odbyło się walne zebranie członków Spółdzielni Socjalnej Miedwie, tematem 

było sprawozdanie z działalności za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium zarządowi. 

 

Trwa budowa punktu przesiadkowego w Reptowie. Termin zakończenia prac – 15 listopada 

2021 – nie jest zagrożony. Wykonawca deklaruje zakończenie prac nawet przed terminem. 

 

Zgodnie z harmonogramem trwają prace związane z przebudową wodociągu do 

Niedźwiedzia. Wykonawca przedłożył dokumentację projektową, trwa jej weryfikacja i 

uzgadnianie z właściwymi organami. 

 

Trwa remont  dużej sali w świetlicy w Bielkowie, zakres: wentylacja, podwieszany sufit, 

malowanie ścian, wymiana drzwi, parapetów. 

 

W sierpniu nastąpił odbiór końcowy remontu dachu Ośrodka Zdrowia w Kobylance. Koszt 

remontu zamknął się kwotą  96 157,72 zł.  Z tego  34 424,46 zostanie zwrócone gminie przez 

współwłaścicieli budynku, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 



We wrześniu zostało wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych przy Osiedlu 

Kryształowym w Morzyczynie. Otrzymaliśmy również zapytanie z Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie współfinansowania ewentualnego przejścia dla pieszych przy ulicy 

Bocznej w Zieleniewie (wnioskowały o to panie radne Grabowska i Orzoł). Oczywiście 

wyraziłam wolę partycypacji gminy w zakresie doświetlenia tego przejścia. 

 

31 sierpnia podpisaliśmy umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie. Łącznie 

powstanie 521 punktów świetlnych. Termin wykonania – koniec kwietnia 2022. 

 

Na początku września podpisaliśmy umowy na wykonanie  dokumentacji projektowej dróg 

gminnych:  

- Rekreacja-etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, 

ul. Tatarakowa, ul. Trzcinowa, ul. Wrzosowa) 

- w Morzyczynie-Zieleniewie: ul. Długa-sięgacz, ul. Jasna, ul. Fieldorfa, ul. 3 Maja,  ul. 

Pileckiego,  ul. Popiełuszki, ul. Tęczowa, ul. Wyszyńskiego 

- w Niedźwiedziu: ul. Łowiecka, ul Wilcza 

z  terminem wykonania – 31.07.2022 r., oraz 

- w Reptowie od nr 55 do nr 58 

- w Reptowie chodnik od nr 52 do zamkniętego przejazdu kolejowego wraz z odwodnieniem 

odcinka drogi miedzy posesjami nr 62 i 64 c 

- w Kobylance: ul. Św. Jana Bosko 

- w Jęczydole: ul. Magnolii 

z terminem wykonania na 15.12.2021 r. 

 

26.08. złożyliśmy wniosek do RFRD na dofinansowanie budowy drogi  Reptowo-

Morzyczyn. 

 

Złożyliśmy trzy wnioski do programu Polski Ład: na chodnik w Motańcu (4 mln zł), drogę 

Jęczydół-Morzyczyn (8 mln) i drogę Reptowo-Niedźwiedź (12 mln). Rozstrzygnięcia mają 

zapaść do połowy października. 

 

Od 21 września w urzędzie gminy jest zatrudniony na umowę zlecenie specjalista w zakresie 

programu „Czyste powietrze”. Pomaga w wypełnianiu wniosków i rozliczaniu 

dofinansowania, będzie także prowadził spotkania informacyjne w sołectwach. Umowę 

zawarliśmy na razie do końca bieżącego roku. Dofinansowanie do prowadzenia punktu 

konsultacyjno-informacyjnego wynosi 30 tys. zł na pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania. Nie 

wiadomo jeszcze, czy w przyszłym roku będzie również przyznane dofinansowanie.  

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

finansowanie organizacji zajęć wspomagających w związku z powrotem dzieci do nauczania 

stacjonarnego – 17 850,00 zł. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przebudowę drogi przez Bielkowo, 

przeznaczając na to zadanie kwotę 2.550.000 zł. W dniu 29.09. nastąpiło otwarcie ofert, z 



których jedna wynosiła 2.396.163,28, a druga 2.511.783,15 zł. Droga ma być wykonana do 

końca bieżącego roku. 

 

Zaproszenie Wicemarszałka Olgierda Kustosza na sesję – skierowane zostało w tej sprawie 

pismo do przewodniczącej, które spotkało się z odmową i wskazaniem, że wójt może przyjść 

na posiedzenie komisji wraz z dowolnymi osobami. 

 


