
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – listopad 2021 
 
4-5 listopada – udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Siemczynie. 
Tematami były: fundusze europejskie w nowej perspektywie 2021-27, program Polski Ład, 
gospodarka odpadami, zmiany w przepisach oświatowych, zmiany w przepisach dotyczących 
prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. 
5 listopada – walne zebranie SSOM (uczestniczyła p. z-ca wójta) – tematami były: informacja 
o projekcie Fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego, informacje na temat Strategii 
ponadlokalnej dla SOM, określenie założeń do planu finansowego na rok 2022, powołanie 
grupy roboczej ds. prac nad realizacją Strategii „Rozwoju Ponadlokalnego SSOM”, prezentacja 
wyników projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły – standardy projektowania infrastruktury 
pieszo – rowerowej”, informacja na temat realizacji projektu Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej. 
8 listopada – zebranie Zarządu Gminnego OSP; sprawy bieżące. 
9 listopada – PSP Stargard, uroczyste uruchomienie nowego systemu powiadamiania 
ratowniczego. 
11 listopada – Święto Niepodległości – złożenie kwiatów pod pomnikiem, VI Bieg 
Niepodległości w Niedźwiedziu. 
16 listopada – wizyta Wicemarszałka Tomasza Sobieraja i Dyrektora ZZDW Michała Żubera, 
przegląd przebiegu prac przy drodze w Bielkowie, rozmowy o kolejnych inwestycjach (chodnik 
od Osiedla Makowego, połączenie Bielkowa i Kołbacza ścieżką rowerową). 
17 listopada – konsultacje z mieszkańcami tzw. rekreacji w sprawie organizacji ruchu – ocena 
przyjętych rozwiązań, plany na przyszłość (wykonanie wyjazdu z ul. Nad Miedwinką i 
ponowna ocena funkcjonowania organizacji ruchu, ewentualna zmiana polegająca na 
wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego dla ulic Paprociowej, Szyszkowej i Wrzosowej). 
18 listopada – spotkanie stowarzyszenia WIR w UG Stargard (planowane konkursy na 
dofinansowanie w tym roku). 
19 listopada – spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu w Chociwlu w sprawie funduszy 
municypalnych. 
24 listopada – uroczystość wręczenia medali parom małżeńskim z okazji 50 rocznicy ślubu; 
spotkanie odbyło się w CKiR. 
 
Na antenie Radia Szczecin 9 listopada można było wysłuchać reportażu na temat świetlicy w 
Kunowie i odrzuconego przez radnych dofinansowania w wysokości 0,5 mln zł. Reportaż cały 
czas jest dostępny na stronie radia w zakładce Fonosfera. 

W dniu 22 listopada wystosowane zostało pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego z 
informacją o rezygnacji z dofinansowania w wysokości 306 tys. zł do budowy drogi przy szkole 
w Kobylance. Łącznie ze świetlicą w Kunowie, radni zdecydowali więc o stracie dla budżetu 
gminy kwoty ponad 800 tys. zł. 

Będziemy realizować Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w gminie Kobylanka. 
Gmina tylko udostępni pomieszczenia, a Bank ma odpowiadać za: transport żywności, 
sprawozdawczość oraz pomoc w dystrybucji i działania towarzyszące takie jak warsztaty 
kulinarne, edukacja w zakresie niemarnowania żywności oraz gospodarowania budżetem 



domowym. Żywność otrzymamy z Banku Żywności w Szczecinie imienia Jacka Kuronia. 
Szczegóły programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy Kobylanka oraz na 
plakatach dostępnych w sołectwach. Postaramy się, aby pierwszy transport trafił do naszych 
mieszkańców jeszcze w grudniu. Dostawa żywności uzależniona jest od postępowań 
przetargowych, o których wiemy, że nadal trwają. W miesiącu grudniu otrzymamy dodatkowo 
żywność ze zbiórek prowadzonych w sklepach i otrzymają je osoby najbardziej potrzebujące. 
I takie osoby mogą się już zgłaszać do GOPS. 

8 listopada złożyliśmy do Starostwa wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania: 
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Niedźwiedź-Reptowo. Przypominam, że 
zadanie to jest realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, ponieważ w momencie 
ogłoszenia konkursu na dofinansowanie nie dysponowaliśmy dokumentacją projektową i 
składaliśmy wniosek w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy. Starostwo ma 90 dni na 
wydanie pozwolenia, jak tylko je otrzymamy, wykonawca przystąpi do prac budowlanych. 

9 listopada – pierwsze wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Jęczydołu (działka przy świetlicy wiejskiej). Uwagi do planu można zgłaszać do 21 grudnia. 
Jeśli nie będzie uwag, to na najbliższej sesji przypadającej po 21 grudnia, będziemy mogli 
przedłożyć projekt uchwały o przyjęciu planu. Umożliwi to realizację zadania budowy 
świetlicy kontenerowej w Jęczydole. 

Oświetlenie uliczne – aktualny stan zaawansowania robót: 

- 31.08.2021 r. podpisano 3 umowy (na 3 zadania, zgodnie z dokumentacją przetargową) na 
realizację prac dotyczących budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobylanka 

- w drugiej połowie września wykonawca rozpoczął realizację przedmiotu zamówienia od 
miejscowości Morzyczyn 

- aktualnie wykonane jest okablowanie wraz z posadowieniem fundamentów pod słupy 
oświetleniowe na całym obszarze rekreacji w Morzyczynie 

- ponadto wykonano całą linię kablową na odcinku ścieżki rowerowej Kobylanka - Bielkowo 
wraz z umieszczeniem wspomnianych powyżej fundamentów 

- zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym na rok 2021 (który może ulec zmianie z 
uwagi na warunki atmosferyczne), do końca roku 2021 planowane jest wykonanie sieci 
oświetlenia w miejscowościach Bielkowo, Kobylanka, Zieleniewo, Niedźwiedź oraz 
pozostałych ulicach w m. Morzyczyn. Dodatkowo w bieżącym roku zostaną posadowione słupy 
oświetleniowe wraz z oprawami i szafkami zasilającymi. Uruchomienie wspomnianych 
odcinków oświetlenia uzależnione będzie od procedury odbiorowej i montażu liczników 
energii elektrycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

Wyłoniliśmy wykonawcę naszej części zadania budowy SKM. Jest nim Przedsiębiorstwo 
Remontowo – Budowlane Maxbud Sp. z o.o. ze Stargardu. Wartość umowna zadania – 
656 188,64 zł. Dochodzą do tego jeszcze koszty nadzoru 36 900 zł. 

Trwają prace samorządu województwa związane z przebudową DW120 – przejście przez 
m. Bielkowo. Długość przebudowywanego odcinka to 1,1 km. Wartość robót przewidziana w 
kontrakcie wynosi 2.396.163,28 zł. Wykonawcą robót jest firma STRABAG. Zakres prac 
obejmuje: 



- Od strony Nieznania po stronie lewej projektowane jest połączenie z wykonanym ciągiem 
pieszo-rowerowym – na potrzeby tego zadania jest zsypywany rów i wykonywany kolektor 
kanalizacji deszczowej dł. około 150 mb. Szerokość ciągu pieszo rowerowego bitumicznego 
2,5 metra – w przyszłości po tej stronie będzie wykonywany w kierunku Nieznania i Kołbacza 
ciąg pieszo-rowerowy. 

- Od skrzyżowania z drogą z kostki kamiennej - jednostki wojskowej (tj. strona prawa) będzie 
wykonywany chodnik bitumiczny o szerokości 1,7-2,0 metra do ostatnich zabudowań w m. 
Bielkowo. 

- Na całej długości 1,1 km planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 
metra, na długości 800 m wykonany będzie obustronny krawężnik betonowy. 

- Planowane jest wykonanie doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych oraz 3 
sugerowanych przejść dla pieszych. 

- Przewidziane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wjazdy indywidualne, 
natomiast na skrzyżowania z drogami bocznymi gminnymi nawierzchnia bitumiczna. 

- Po wykonaniu nowej nawierzchni zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe. 

Na realizację zadania zostało spisane Porozumienie i zabezpieczono środki finansowe w 
wysokości 2.550.000 złotych (wkład gminy Kobylanka – 50.000 zł). W trakcie realizacji robót 
należy rozszerzyć zakres robót wynikających z umowy, między innymi przedłużenie 
istniejących wjazdów, likwidacja kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zwiększenie 
zakresu prac związanych z wycinką drzew, dokonanie wykupów gruntów od prywatnych 
właścicieli w celu wykonania ciągu pieszo rowerowego, przesunięcie istniejącego ogrodzenia, 
uwzględnienie dodatkowych badań laboratoryjnych. 


