
Sprawozdanie z działalności wójta między sesjami – luty 2022 

28 stycznia – spotkanie Zarządu Gminnego OSP. Tematem spotkania były ustalenia dotyczące 

prowadzenia księgowości jednostek przez gminę, wysokości ekwiwalentów oraz wynagrodzeń 

dla konserwatorów sprzętu. 

31 stycznia – w Starej Dąbrowie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu z posłem 

Michałem Jachem. Głównym tematem były dwie aktualnie uruchomione edycje programu 

„Polski Ład”. 

14 lutego – w Stargardzkim Centrum Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego 

na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji p. Roberta Nowaka. Gminę Kobylanka 

reprezentowała p. sekretarz Joanna Bajsarowicz. 

16 lutego – odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO 

zdecydowała o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały 

budżetowej, wycofując się w ten sposób ze swojej wcześniejszej decyzji nakazującej usunięcie 

uchybień w uchwale. 

23 lutego – odbyła się konferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie ostatnich 

zdarzeń związanych z wichurami. Planowane są działania zmierzające do lepszego zarządzania 

w takich kryzysowych sytuacjach. 

24 lutego – spotkanie z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania 

przewozów autobusowych. Gminę reprezentuje p. zastępca wójta Irena Rybarczyk. 

Parking – dobiegają końca prace budowlane w zakresie inwestycji budowy parkingu przy 

urzędzie gminy. Wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Pozostały do 

wykonania nasadzenia (10 drzew – 2 na trawniku pomiędzy stanowiskami postojowymi a 

łukiem jezdni i 8 na trawniku między chodnikiem a ogrodzeniem; trawa – pomiędzy 

stanowiskiem dla niepełnosprawnych a stanowiskiem postojowym, na łuku naprzeciw budynku 

urzędu, pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem i przy łuku pasu jezdnego). Nasadzenia zostaną 

wykonane w marcu lub kwietniu w zależności od warunków pogodowych. Termin wykonania 

umowy jest wyznaczony na 21 kwietnia. Inwestycja obejmuje: 28 miejsc postojowych 

prostopadłych, 3 miejsca dla niepełnosprawnych, 4 miejsca postojowe równoległe (tam może 

parkować autobus szkolny), pas jezdny manewrowy o szerokości 5,5 m oraz chodni o 

szerokości 1,5 m. 

18 lutego nastąpiło przekazanie placu budowy pod przebudowę wodociągu Niedźwiedź – 

Reptowo. Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończone zostały 

prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczyna się więc ostatni etap tej 

inwestycji, czyli wybudowanie wodociągu. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy drogi Morzyczyn – Reptowo z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów inwestycji, które 

zostały oszacowane na ponad 9 mln zł. Prawdopodobnie w marcu/kwietniu nastąpi podpisanie 

umowy z Wojewodą, a następnie przystąpimy do ogłoszenia przetargu i wyłonienia 

wykonawcy. W sprawie tej drogi otrzymaliśmy 9.02. zaświadczenie od Wojewody o braku 

sprzeciwu do zamiaru przebudowy (dotyczy to działek przy wiadukcie należących do 

GDDKiA). 



Ogłosiliśmy przetarg na zakup autobusu szkolnego. W kryteriach oceny ofert ujęliśmy trzy 

wskaźniki: cenę, liczbę miejsc oraz termin dostawy. Wpłynęły 3 oferty, z których po obliczeniu 

punktów za wskazane kryteria najkorzystniejsza okazała się propozycja za kwotę ok. 675 tys. 

zł brutto, oferująca dostawę autobusu w terminie do 16 tygodni. Zgodnie z zapisami, które 

zawarliśmy w specyfikacji przetargowej, przystąpiliśmy do negocjacji z wykonawcami i 

obecnie mają oni czas na złożenie dodatkowej oferty. Nie można jednak oczekiwać na znaczące 

zmiany w zakresie ceny, nie ma szans na zmieszczenie się w kwocie zaplanowanej w budżecie. 

W związku z wnioskami do programu „Polski Ład” uruchomiliśmy zapytania ofertowe na 

Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla inwestycji, co do których nie posiadamy 

dokumentacji projektowej, a więc czterech z pięciu (mamy tylko projekt na budowę chodnika 

w Motańcu): 

1) Budowa parkingu w Morzyczynie – wpłynęły 3 oferty na kwoty: 35.000 zł, 49.200 zł i 94.710 

zł. Podpisujemy umowę z najtańszym wykonawcą. 

2) Budowa drogi w Cisewie – wpłynęło 5 ofert na kwoty: 6.200 zł, 25.830 zł, 36.900 zł, 60.270 

zł i 61.500 zł. Ponieważ najtańsza oferta jest zdecydowanie niższa od pozostałych, wykonawca 

został wezwany do wyjaśnienia niskiej ceny. 

3) Budowa drogi Reptowo – Niedźwiedź wraz z kanalizacją – wpłynęło 7 ofert na kwoty: 

24.900 zł; 49.200 zł; 79.950 zł; 81.180 zł; 83.640 zł; 92.250 zł; 94.710 zł. W tym przypadku 

również wezwaliśmy najtańszego wykonawcę do wyjaśnienia niskiej ceny. 

4) Przebudowa pomieszczeń w szkole w Reptowie w celu adaptacji na przedszkole – wpłynęły 

4 oferty na kwoty: 20.900 zł, 23.370 zł, 34.000 zł, 60.220 zł. Podpisujemy umowę z najtańszym 

wykonawcą. 

Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na zaprojektowanie oświetlenia przy drodze w Cisewie. 

Wpłynęła 1 oferta na kwotę 12.900 zł. Ponieważ w funduszu sołeckim zaplanowano kwotę 

6.200 zł, postępowanie unieważniliśmy i ogłosiliśmy kolejne. W drugim zapytaniu wpłynęły 

trzy oferty, z których najtańsza wynosiła 10.900 zł i podpisujemy umowę z tym wykonawcą. 

Chodnik w Reptowie – mamy problemy z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na 

odprowadzanie wód opadowych. Jest to związane z brakiem uregulowań dotyczących stanu 

właścicielskiego gruntu. Po przekazaniu nam drogi Reptowo – Niedźwiedź przez powiat, został 

przedstawiony projekt uchwały regulującej kwestię własności. Rada nie podjęła tej uchwały, 

mimo że informowałam o potencjalnych konsekwencjach jej niepodjęcia. Te konsekwencje 

właśnie się pojawiły. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy takie pozwolenie wodnoprawne 

uzyskamy. 

Dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa realizowana jest inwestycja 

przebudowy drogi w Bielkowie. Czynimy starania o jej kontynuację aż do Kobylanki wraz z 

przejściem dla pieszych przy Osiedlu Makowym. Jest szansa, że w tym roku inwestycja się 

rozpocznie, w związku z czym trzeba zaplanować środki na partycypację gminy w kosztach 

budowy. 

Trwa inwestycja budowy oświetlenia na terenie gminy. W ramach zadania nr 1 (Kobylanka, 

Bielkowo, Jęczydół, Rekowo) oraz zadania nr 3 (Morzyczyn, Zieleniewo, Kunowo) wykonano 

całość prac ziemnych polegających na ułożeniu linii kablowych oraz posadowienie 

fundamentów wraz ze słupami. Montaż opraw oświetleniowych wykonano w około 95%. 



Obecnie trwa proces przygotowywania szafek kablowych do ich montażu oraz opracowanie 

dokumentów do Enei w zakresie gotowości do odbioru i załączenia zasilania. Uruchomione 

zostały już odcinki na terenach rekreacyjnych w Morzyczynie (ul. Łabędzia, ul. Rybołowa, ul. 

Perkoza i ul. Kormorana), które są zasilane z istniejącej sieci. W zakresie zadania nr 2 

zakończono prace ziemne i posadowienie słupów w Niedźwiedziu, trwają prace ziemne w 

Motańcu. W następnej kolejności wykonawca będzie kontynuował roboty w Reptowie i 

Cisewie. 

Ogłosiliśmy przetarg na zakup paliwa gazowego na 2023 r. Pozwoli nam to na złożenie 

stosownego oświadczenia i zablokowanie ceny na poziomie nie wyższym niż ogłoszony przez 

prezesa URE. Na rok bieżący mamy zagwarantowaną korzystną cenę z uwagi na 

przeprowadzenie przetargu jesienią ubiegłego roku. 

Została zawarta umowa na wykonanie zjazdów w Wielichówku. 

W przygotowaniu jest przetarg na utrzymanie i remonty dróg gruntowych. 

Od 28 lutego zmieniają się nieco rozkłady jazdy busów. Staraliśmy się uwzględnić wszystkie 

uwagi, które spłynęły do urzędu. Naszym celem było, aby z każdej miejscowości można było 

dojechać na 7.00 i 8.00 do Stargardu i Szczecina. Nowy rozkład już jest na stronie przewoźnika 

i na stronie gminy. 

GOPS w Kobylance prowadzi procedury związane z wypłatą tzw. dodatku osłonowego. 

Przysługuje on osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, którego przeciętny 

dochód miesięczny nie przekracza 2100 zł oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, 

jeżeli dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych 

ratach, do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Aby otrzymać dodatek osłonowy, trzeba złożyć 

wniosek w GOPS w Kobylance bądź drogą elektroniczną do 31 października. Na dzień 

22.02.2022 złożono 191 wniosków, z czego 170 zostanie wypłaconych w pierwszym terminie 

do 31 marca. 

GOPS informuje, że osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, mogą do 31 marca zgłaszać się do GOPS 

osobiście w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do 

otrzymania powyższej pomocy. Osoby zainteresowane ww. pomocą muszą wypełnić 

oświadczenie o dochodzie netto swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 

oświadczenia. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy to 1.320 zł na 

osobę w rodzinie oraz 1.707,20 zł dla osoby samotnej. Planowany termin wydawania żywności 

to 11.04.2022 godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Reptowie. 

Gmina Kobylanka, podobnie jak w latach ubiegłych złożyła wniosek o przyznanie środków na 

realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2022. W wyniku 

przeprowadzonego naboru naszej gminie przyznano kwotę 33.048,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację programu. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 

oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta 

m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych, korzystaniu 

z dóbr kultury czy podejmowaniu aktywności społecznej. Uczestnik programu nie ponosi 

żadnej odpłatności. Informacji o programie udzielają pracownicy GOPS. 



Otrzymałam pismo w sprawie brakującego odcinka oświetlenia na ul. Długiej. Podpisani pod 

nim mieszkańcy poprosili o przeczytanie pisma na sesji. Ponieważ nie ma pewności, czy ci 

mieszkańcy rzeczywiście życzyli sobie, aby korespondencja była kierowana do p. Orzoł 

(wskazanie takie znajduje się na odrębnej kartce, bez podpisów mieszkańców), odczytana 

zostanie również odpowiedź na to pismo. Oba dokumenty są załącznikami do sprawozdania i 

zamieszczone na stronie internetowej gminy, z zachowaniem anonimowości mieszkańców. 


