
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – październik 2021 
 
1 października – udział w uroczystości przekazania obowiązków dowódcy brygady w 
Jednostce Wojskowej w Bielkowie. 
8 października – w Stargardzie odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na 
dofinansowanie cyfryzacji administracji. Czeki wręczał Wojewoda Zachodniopomorski 
Zbigniew Bogucki wraz z Sekretarzem Stanu ds. Cyfryzacji w kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Januszem Cieszyńskim. Gmina Kobylanka może otrzymać środki w wysokości 100 
tys. zł. 
9 października – na terenie CKiR odbył się Dzień Ziemniaka, zorganizowany przez KGW 
Kobylanka. W ramach imprezy odbyły się także rozgrywki dzieci w piłkę nożną na boisku przy 
szkole w Kobylance. Frekwencja dopisała, bardzo wielu mieszkańców skorzystało z okazji 
udziału w imprezie. 
12 października – odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych w szkole w 
Kobylance. 
13 października – w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z nauczycielami i dyrektorami szkół 
z okazji przyznania nagród wójta wyróżniającym się pedagogom. Kandydatów spośród 
nauczycieli wytypowali dyrektorzy, a zaakceptowały rady pedagogiczne placówek. 
14 października – odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych w szkole w 
Reptowie. 
14 października – odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, podczas którego omawiano 
sprawy bieżące jednostek. 
18 października – w urzędzie gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele obu 
gminnych klubów sportowych. Konsultacje prowadzone były również w formie on-line. 
19 października – Starostwo Powiatowe zorganizowało uroczystość oddania do użytku drogi 
w Kunowie. W wydarzeniu wzięli udział: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, 
Zarząd Powiatu – Starosta Iwona Wiśniewska, Wicestarosta Łukasz Wilkosz, Członek Zarządu 
Irena Agata Łucka, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Sowa, radni Powiatu 
Stargardzkiego, przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz Sołtys Anna Włodek i 
mieszkańcy Kunowa. 
20 października – w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się 
podpisanie umowy o grant na pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów ze szkół 
naszej gminy. 
21 października – odbyło się spotkanie w sprawie usterek w dobudowanej części szkoły w 
Kobylance. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru oraz 
pani dyrektor. Ustalono, że w związku z przeprowadzoną ekspertyzą i koniecznością 
znalezienia rozwiązania zaistniałych problemów (pęknięcia na ścianach, niedogrzanie 
pomieszczeń) zostanie zorganizowany całościowy przegląd instalacji centralnego ogrzewania 
przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, natomiast rysy na ścianach zostaną przez 
wykonawcę usunięte. 
22 października – odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych w szkole w 
Kunowie. 



27 października – w Starej Dąbrowie spotkanie wójtów w sprawie realizacji budowy dróg 
powiatowych na terenie gmin, gospodarki odpadami i innych spraw bieżących. 
 

W związku z fałszywymi oskarżeniami radnej Z. Dąbkowskiej o podjęcie decyzji w sprawie 
likwidacji tymczasowego chodnika na Zatorzu, p. wicewójt zorganizowała spotkanie z 
mieszkańcami i wykonawcą inwestycji PKP w dniu 6.10.2021 r. Mieszkańcy zgłosili swoje 
zastrzeżenia do wykonawcy, który zobowiązał się do  bieżącego zabezpieczania przejścia dla 
pieszych, utrzymywania porządku na placu budowy i zdyscyplinowania kierowców pojazdów 
funkcjonujących na tej budowie. Jednocześnie wykonawca potwierdził, że likwidacja 
pierwotnego, tymczasowego chodnika dla pieszych związana była wyłącznie z pracami 
budowlanymi (budowa drogi i ścieżki rowerowej), a nie na wniosek wicewójta gminy, a tym 
bardziej nie była to decyzja gminy, jak to sugerowała radna Dąbkowska. 

Przetargi: 

1) Zimowe utrzymanie dróg, ścieżek i parkingów – przetarg ogłaszany był cztery razy, w 
pierwszym nie została złożona żadna oferta, w kolejnych wpływała tylko jedna. Otwarcie ofert 
z ostatniego przetargu odbyło się 27.10 i ostatecznie kwota zaoferowana przez wykonawcę 
wyniosła 371 tys. zł. 

2) Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy 
Kobylanka – otwarcie ofert w przetargu nastąpiło 18.10. Wpłynęły 3 oferty, najniższa wyniosła 
193,4 tys. zł. 

3) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gminy 
Kobylanka – otwarcie ofert w przetargu nastąpiło 18.10. Wpłynęły 3 oferty, najniższa wyniosła 
213,9 tys. zł. 

4) SKM – ogłoszony przetarg w dniu 13.10, otwarcie ofert nastąpi 29.10. W tym roku zostanie 
wykonane tylko położenie kabla zasilającego kasowniki, pozostała część robót rozpocznie się 
po zakończeniu prac przez PKP, co umożliwi wejście na plac budowy. 

5) Droga przy szkole w Kobylance – ogłoszony trzeci (ostatni) przetarg w dniu 18.10. Otwarcie 
ofert nastąpi 4.11. Jeżeli będzie konieczność przesunięcia środków na tę drogę, zostanie 
złożony wniosek o sesję nadzwyczajną. 

Zapytania ofertowe: 

1) Koncepcja zagospodarowania działki w Rekowie – otwarcie ofert 26.10 – wpłynęły 2 oferty, 
najniższa 18.450 zł brutto. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polna i Os. Południowe – otwarcie ofert 27.10 – 
wpłynęły 2 oferty, najniższa 23.985 zł (ul. Polna) i 75.645 zł (Os. Południowe). 

3) Inspektor nadzoru SKM – otwarcie ofert 26.10. Wpłynęły 2 oferty, najniższa na kwotę 
36.900 zł. 



4) Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków i obiektów 
będących w zasobie gminy Kobylanka – otwarcie ofert 20.10. Wpłynęły 2 oferty, najniższa 
7035,60 zł. 

5) Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy 
Kobylanka wraz z uzyskaniem zatwierdzenia odpowiedniego organu zarządzającego ruchem – 
otwarcie ofert 18.10., wpłynęło 5 ofert, z których najniższa wyniosła 8435,00 zł. 

6) Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w Morzyczynie – termin otwarcia ofert 
3.11. 

7) Przebudowa 7 zjazdów z drogi gminnej w Wielichówku – drugie zapytanie (w pierwszym 
nie złożono żadnej oferty), termin otwarcia ofert 29.10. 

8) Dostawa dwóch namiotów biesiadnych 4x6 m wraz z wykonaniem nadruku dla Gminy 
Kobylanka – termin otwarcia ofert 29.10. 

Dofinansowania: 

1) Grant od Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc psychologiczną i pedagogiczną 
–  38 tys. zł, wkład własny gminy 2 tys. zł. Za środki z grantu są prowadzone dodatkowe zajęcia 
dydaktyczne i pomoc psychologiczna. 

2) W dniu 25.10 ogłoszono wyniki pierwszego naboru do programu „Polski Ład”. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy drogi Jęczydół-Morzyczyn w kwocie 7,6 mln zł.  


