
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – kwiecień 2022 r. 

5 kwietnia – w Stargardzie odbyło się spotkanie stowarzyszenia Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

w sprawie konkursów i dofinansowań z bieżącej perspektywy unijnej. 

6 kwietnia – wizyta kurtuazyjna nowego Komendanta Powiatowego Policji, młodszego 

inspektora Sławomira Bobera, rozmowa o współpracy. 

6 kwietnia – wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie uchodźców, 

głównie kwalifikacji budżetowej wydatków. 

7 kwietnia – spotkanie z projektantem i dyrektorem SP Reptowo w sprawie koncepcji 

przebudowy pomieszczeń na przedszkole. 

8 kwietnia – wizyta Starosty Iwony Wiśniewskiej i Wicestarosty Łukasza Wilkosza, 

podpisanie porozumienia w sprawie realizacji przebudowy drogi i budowy ciągu pieszo-

rowerowego na odcinku Kobylanka – Reptowo. 

10 kwietnia – udział w walnym zebraniu OSP Kobylanka. 

11 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami WFOŚ w sprawie terenów nad Miedwiem, 

rozmowa o zarządzaniu tymi terenami. 

13 kwietnia – spotkanie włodarzy gmin województwa z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem 

w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego – 

bieżące informacje; połączone ze spotkaniem wielkanocnym i zwiedzaniem nowej siedziby 

urzędu. 

25 kwietnia – w Urzędzie Wojewódzkim podpisanie umowy z Wojewodą 

Zachodniopomorskim w sprawie otrzymanego dofinansowania drogi Morzyczyn – Reptowo. 

2 marca otrzymaliśmy decyzję ZRID na drogę w Jęczydole i 4 marca został ogłoszony 

przetarg. 31 marca odbyło się otwarcie ofert: wpłynęły dwie oferty na kwoty 14 272 856,34 zł 

(Strabag) i 17 316 879,73 zł (Eurovia). Z uwagi na tak wysokie kwoty znacznie przekraczające 

szacowany poziom kosztów, przetarg został unieważniony i 12 kwietnia został ogłoszony 

następny przetarg; 28 kwietnia nastąpi otwarcie ofert. Zmienione zostały warunki płatności 

wynagrodzenia wykonawcy, więc jest szansa, że oferty będą korzystniejsze. Niemniej z całą 

pewnością można przypuszczać, że kwota zaplanowana w budżecie na tę inwestycję będzie 

niewystarczająca. 

Wykonano remont nawierzchni ul. Jana Pawła II w Morzyczynie. Koszt 113 tys. zł 

20 kwietnia ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie PFU na przebudowę drogi 

powiatowej Kobylanka - Reptowo wraz ze ścieżką rowerową. 28 kwietnia otwarcie ofert. 

Na ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

kontenerowej świetlicy wiejskiej w Jęczydole nie wpłynęła żadna oferta. Będziemy ogłaszać 

kolejne zapytanie. 

Trwają dwie duże inwestycje gminne: budowa wodociągu do Niedźwiedzia i budowa 

oświetlenia. 

Oświetlenie: 

Zadanie nr 1 (Bielkowo, Jęczydół, Kobylanka i Rekowo) zostało już wykonane. 



Zadanie nr 2 (Cisewo, Motaniec, Niedźwiedź i Reptowo) - w tym tygodniu będzie odbiór 

techniczny.   

Zadanie nr 3 – ostateczne zakończenie zadania zostanie, na wniosek wykonawcy przedłużone 

do 15.06.2022. Powodem są problemy z terminową dostawą opraw i słupów. 

Na wszystkie trzy zadania mamy podpisane z Eneą umowy przyłączeniowe. Są już przez Eneę 

montowane liczniki i lada dzień lampy zaczną świecić. 

Chodnik w Reptowie – Wody Polskie przedłużyły czas na rozpatrzenie sprawy pozwolenia 

wodnoprawnego do 10 maja br. 

Cmentarz – ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie 30 m chodnika i wytyczenie kwater 

palikami – tylko na taki zakres pozwala kwota zaplanowana w budżecie, choć potrzeby są 

większe; wpłynęły 3 oferty, najniższa wynosi 39 tys. zł. 

W dniu 11.04.2022 roku w Reptowie przedstawiciele Fundacji Banku Żywności im. Jacka 

Kuronia w Szczecinie wydawali paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy Kobylanka, z 

pomocy skorzystały 63 rodziny. 

Zostały wypłacone już pierwsze jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców 

z Ukrainy. Świadczenie wypłacono dla 100 osób (49 rodzin). 


