
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – styczeń 2022 

 

20 grudnia – w starostwie odbyło się spotkanie włodarzy gmin Powiatu Stargardzkiego z 

Zarządem Powiatu w sprawie dróg powiatowych na terenie gmin. Uzgodniono, że do 23 

grudnia gminy przedstawią Powiatowi swoją propozycję harmonogramu budowy lub 

przebudowy dróg na najbliższe lata. 

22 grudnia – spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu w celu opracowania harmonogramu 

budowy i przebudowy dróg powiatowych. Spotkanie odbyło się w naszym urzędzie gminy, 

sporządziliśmy harmonogram, który został przekazany Zarządowi Powiatu. Obecnie 

oczekujemy na ustosunkowanie się Powiatu do złożonej propozycji. 

23 grudnia – wizyta Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. 

Marszałek wręczył naszej gminie wyróżnienie, przyznaną w ubiegłym roku inwestycji w 

Rekowie w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 

Zachodniopomorskiego”. 

27 grudnia – odbyło się zebranie Zarządu Gminnego OSP; podjęte uchwały dotyczyły 

przeznaczenia środków z dotacji jednostkom, które wykazały zapotrzebowanie na dodatkowe 

wydatki. 

5 stycznia – w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie odbyło się oficjalne przekazanie 

samochodów dla policji, zakupionych między innymi ze środków pochodzących od gmin 

powiatu. Nasza gmina dofinansowała zakup jednego z radiowozów kwotą 10 tys. zł. 

12 stycznia – w Chociwlu odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu, między innymi 

na temat gospodarki odpadami. 

13 stycznia – spotkanie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

sprawie planu wydatków na rok 2022. 

18 stycznia – spotkanie z przewoźnikiem w sprawie rozkładów jazdy i innych uwag 

zgłoszonych przez mieszkańców w związku z uruchomieniem połączeń busowych do Stargardu 

i Szczecina. 

18 stycznia – w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z radnymi na temat wniosków o 

dofinansowanie inwestycji, które mają być złożone do programu Polski Ład. Z zaproszenia na 

spotkanie skorzystało 9 radnych. 

21 stycznia – w Stargardzkim Centrum Kultury odbyło się powiatowe i miejskie 

podsumowanie roku 2021. Przedstawione zostały działania inwestycyjne i inne działania 

podejmowane przez Powiat i miasto Stargard. 

21 stycznia – odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego OSP; głównym tematem były przepisy 

nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. 

24 stycznia – na zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego włodarze gmin i powiatów 

uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym programu Polski Ład. 

25 stycznia – kolejne spotkanie z przewoźnikiem; zostały przedstawione zmienione rozkłady 

jazdy, uwzględniające przekazane wcześniej uwagi. Udało się ująć prawie wszystkie 



propozycje, nowe rozkłady będą wprowadzone prawdopodobnie od 28 lutego. Informacje na 

ten temat będą przekazywane na stronie internetowej gminy, w gazecie i na profilu Facebook, 

jak tylko nowe rozkłady zostaną zatwierdzone. 

Trwa inwestycja w ramach SKM, prace w Reptowie, ze względu na mały zakres zostały 

prawie wykonane, w przyszłym tygodniu nasz wykonawca wchodzi na przystanek 

Miedwiecko. 

Przedstawiciele SOM podjęli uchwałę upoważniającą kierownictwo SOM do podjęcia 

działań zmierzających do przedłużenia terminu zakończenia SKM do końca 2023 r. 

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Polnej w 

Zieleniewie – koszt 23 985 zł. 

Wykonana została dokumentacja przebudowy dróg wewnętrznych w Zieleniewie (ul. Długa 

sięgacz i ul. Popiełuszki) – koszt 18 450 zł. 

Został wyłoniony wykonawca zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej 

zagospodarowania działki nr 113 obręb Rekowo, w celu utworzenia terenu rekreacyjno- 

sportowego”. Umowa będzie podpisana 1.02., koszt 18 450 zł. 

W dniu 28.01. przekazujemy plac budowy pod budowę parkingu przy Urzędzie Gminy. 

Celowo zaplanowaliśmy to na ferie, żeby uniknąć problemów z parkowaniem i dowożeniem 

dzieci do szkoły. Informacje o utrudnieniach zostały zamieszczone na stronie internetowej 

gminy. 

Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu 

w Morzyczynie. Termin wykonania wyznaczony został na koniec maja. 

Została opracowana dokumentacja przetargowa na zakup autobusu szkolnego, do 

sprawdzenia przez prawnika pozostał tylko projekt umowy, ogłoszenie przetargu planujemy na 

poniedziałek 31.01. 

Przygotowujemy SWZ na drogę Jęczydół – Morzyczyn i Reptowo – Morzyczyn. Projekt na 

drogę w Jęczydole jest złożony do pozwolenia na budowę. Pełną dokumentację niezbędną do 

ogłoszenia przetargu projektant ma dostarczyć najpóźniej do końca lutego, przetarg planujemy 

ogłosić na początku marca. 

Dokonana została wymiana zegarów w oświetleniu gminnym, obecnie wszystkie zegary są 

ujednolicone i sterowane całościowo, dzięki czemu lampy włączają się i wyłączają o tej samej 

godzinie na terenie całej gminy. 

Trwa budowa oświetlenia ulicznego. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia niedotrzymania 

terminu przez wykonawcę, tj. do końca kwietnia zadanie powinno być wykonane zgodnie z 

zawartą umową. 

Przygotowujemy się do przekazania placu budowy pod przebudowę wodociągu Reptowo – 

Niedźwiedź. 


