
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – grudzień 2021 

 

26 listopada – udział w spotkaniu wójtów powiatu w Starej Dąbrowie z przedstawicielką BGK 

p. Anną Pawlak w sprawie programu Polski Ład. 

30 listopada – podpisaliśmy umowę z wykonawcą SKM, tj. Przedsiębiorstwem Remontowo – 

Budowlanym Maxbud Sp. z o.o. ze Stargardu, a 1 grudnia nastąpiło przekazanie placu budowy. 

2 grudnia – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Stargardzie w sprawie inwestycji w ramach 

programu Polski Ład. 

4 grudnia – udział w Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

– przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału, zatwierdzono skład nowego Zarządu 

oddziału i wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. 

6 grudnia – nastąpił odbiór prac związanych z remontem świetlicy w Bielkowie. 

6 grudnia – wykonawca punktu przesiadkowego w Reptowie złożył zawiadomienie o 

zakończeniu prac, w związku z czym rozpoczęła się procedura odbiorowa tej inwestycji. Na 23 

grudnia jest zaplanowane są końcowe czynności odbiorowe. 

6 grudnia – wizyta pań radnych Orzoł i Dąbkowskiej w sprawie wynajmu świetlic na zabawę 

sylwestrową. Świetlice są udostępniane w formie bezpłatnego użyczenia obiektów na różne 

zajęcia i spotkania otwarte dla mieszkańców, jeżeli są one nieodpłatne. Jeśli ktoś chce 

skorzystać ze świetlicy w celach prywatnych (np. organizacji uroczystości) albo pobiera opłaty 

od uczestników, wówczas może świetlicę tylko wynająć, wnosząc opłatę za wynajem według 

stawek określonych w zarządzeniu wójta. Stawki wynajmu są wyższe na sylwestra, ponieważ 

jest to dzień komercyjny – takie podejście jest naturalne nie tylko w restauracjach, klubach itp., 

ale również w gminach. Dzięki pozyskiwaniu dochodów z opłat za wynajem gmina 

przynajmniej częściowo obniża koszty utrzymania świetlic. Jako radne panie Orzoł i 

Dąbkowska szczególnie powinny mieć to na uwadze i dbać o dochód do budżetu. Tymczasem 

obie panie oburzyły się, że obowiązują je takie same zasady jak wobec każdego innego 

podmiotu, jeżeli chcą zorganizować bal sylwestrowy i pobierać opłaty od uczestników. 

Sprzeciwiły się wniesieniu opłaty za wynajem, żądając bezpłatnego użyczenia. Kiedy 

dowiedziały się, że nie ma na to zgody, zaczęły szukać innego sposobu, aby tylko nie zapłacić 

za wynajem świetlic. Złożyły wnioski o użyczenie świetlic, twierdząc, że zabawa jest 

finansowana z funduszu sołeckiego, a uczestnicy nie wnoszą opłat. Niestety, ani zebranie 

wiejskie w Reptowie, ani w Morzyczynie nie uchwaliło wśród przedsięwzięć na rok 2021 

zabawy sylwestrowej, w związku z czym taki wydatek z funduszu sołeckiego nie może być 

poniesiony. Warto nadmienić, że została wynajęta świetlica w Rekowie na bal organizowany 

przez osobę fizyczną, jak również sala w CKiR na imprezę organizowaną przez KGW z 

Kobylanki. W żadnym z tych przypadków nie było pretensji i żądań użyczenia obiektów. 

8 grudnia – spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu, Pani Starosty i radnych powiatowych u 

Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji budowy i przebudowy dróg 

powiatowych na terenie gmin oraz możliwości dofinansowania tych przedsięwzięć. 

10 grudnia – spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu z Zarządem Powiatu w sprawie 

realizacji budowy dróg powiatowych na terenie gmin. 

 



W dniu 9 grudnia wpłynęło pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego z informacją o 

wnioskach złożonych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga Reptowo-Morzyczyn, 

na którą złożyliśmy wniosek, znalazła się na liście przedsięwzięć rekomendowanych do 

dofinansowania. Lista została przesłana do Prezesa Rady Ministrów, który ostatecznie 

zdecyduje o przyznaniu środków. Koszt budowy drogi został oszacowany na ok. 9,3 mln zł, 

dofinansowanie wynosi 50% tych kosztów. 

W dniu 4 grudnia wpłynęło do gminy postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa z 

doniesienia 9 radnych w sprawie rzekomych nieprawidłowości i narażenia gminy na szkodę. 

W żadnym z wymyślonych przez radnych zarzutów prokurator nie dopatrzył się jakiegokolwiek 

przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez organ wykonawczy. 

Postanowienie liczy 20 stron i w sposób bardzo szczegółowy rozprawia się z poszczególnymi 

kwestiami. Niestety, nie jest to dokument, który stanowi informację publiczną, więc nie może 

być udostępniony.  

W dniu 10 grudnia wpłynęło do gminy zarządzenie Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, tj. 

pisma 10 radnych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Radni 

zawiadamiają o „popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych w Urzędzie Gminy w Kobylance, którego dopuściła się Julita Pilecka – pełniąca 

funkcję Wójta”. Po raz kolejny radni większościowi podejmują próbę szukania możliwości 

„ukarania” wójta za rzekome przewinienia. Każde dotychczasowe tego rodzaju działanie ze 

strony radnych kończyło się fiaskiem, więc może warto byłoby wreszcie przestać poświęcać na 

to czas i energię (jak również zmuszać do tego organ wykonawczy i urzędników – ponieważ 

zawsze muszą przygotowywać różnego rodzaju wyjaśnienia, pisma i dokumenty), a skupić się 

na pracy na rzecz gminy.  


