
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – maj 2022 r. 

25 kwietnia – posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, poświęcone sprawom bieżącym, głównie 

wypłatom ekwiwalentów, zakupom sprzętu itp. 

29 kwietnia – odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie. Jedynym 

kandydatem był pan Mariusz Nosal, który został przez komisję konkursową wybrany do objęcia 

tego stanowiska. 

30 kwietnia – udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Reptowo. 

1 maja – udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Bielkowo. 

7 maja – gminne obchody Dnia Strażaka. 

11 maja – spotkanie włodarzy gmin powiatu i przedstawicieli starostwa z Komendantem 

Powiatowym PSP. Spotkanie dotyczyło zarządzania kryzysowego oraz innych spraw bieżących 

związanych z funkcjonowaniem straży pożarnych. 

11 maja – wizyta Wicemarszałka Tomasza Sobieraja w celu podpisania porozumienia o 

dofinansowaniu przez gminę przebudowy drogi na odcinku Bielkowo-Kobylanka. 

14 maja – odbyła się impreza „Majówka na sportowo” przy CKiR w Kobylance. 

17 maja – udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego. Tematem były: podsumowanie działań w roku 2021 oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi, aktualna sytuacja w zakresie programów unijnych oraz sprawy 

bieżące.  

20 maja – odbyło się zebranie wiejskie w Niedźwiedziu. 

21 maja – udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Kunowo. 

Została zawarta umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy 

drogi powiatowej Kobylanka-Reptowo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROINVEST 

ze Stargardu na kwotę 59 655 zł. 

Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie punktu przesiadkowego w Reptowie. Odbyła 

się też kontrola tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z brakiem uwag i 

zastrzeżeń  co do prawidłowości wykonania tego zadania, do 1 czerwca powinna wpłynąć na 

konto gminy płatność końcowa w kwocie 179 103,04 zł i od tego dnia zaczyna się liczyć 5-

letni okres trwałości projektu. W rezultacie całkowity koszt realizacji tej inwestycji (od 

sporządzenia wniosku o dofinansowanie poprzez wykonanie studium wykonalności, 

dokumentację projektowa i nadzór inwestorski aż  do realizacji zadania) wyniósł 3 304 548,13 

zł. Dofinansowanie wyniosło 2 600 000 zł, a więc blisko 79% wartości inwestycji. 

Trwa budowa wodociągu w Niedźwiedziu. Do końca lipca powinien być skończony rurociąg 

główny i wówczas nastąpią przełączenia mieszkańców do tego nowego wodociągu. W sierpniu 

powinni być przełączeni wszyscy mieszkańcy Niedźwiedzia. 

Trwa budowa naszej części SKM. Prace na stacji w Reptowie zostały już wykonane.  

W Miedwiecku część robót związanych z przeciskami pod torami została wykonana, ale 

dopiero po 22 czerwca nasz wykonawca będzie mógł rozpocząć prace związane z budową 

parkingu (jest to uzależnione od inwestycji PKP).  



Dobiega końca inwestycja budowy oświetlenia ulicznego. Dwa zadania zostały  już 

wykonane i odebrane. W końcowej fazie realizacji – ze względu na rozszerzony zakres o prace 

dodatkowe – jest zadanie nr 3 obejmujące Morzyczyn, Zieleniewo i Kunowo. Również na tym 

zadaniu większość lamp już świeci. Do 15 czerwca zadanie będzie zakończone. Miejscami 

występowały czasowe niezgodności związane z włączaniem się i wyłączaniem lamp, obecnie 

jednak wszystkie już postawione lampy są wpięte do systemu i w całej gminie zapalają się 

równocześnie zgodnie z zegarem astronomicznym. Problem zbyt wczesnego zapalania się lamp 

występuje jeszcze na ul. Parkowej w Bielkowie i części ścieżki rowerowej Kobylanka-

Bielkowo – jest tam jakiś błąd licznika albo podłączenia, usterka jest w trakcie diagnozowania. 

Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę świetlicy kontenerowej w 

Jęczydole: Pracownia Projektowa Marian Podsiadło z Wałcza, cena 14 993,70 zł, termin 

wykonania wrzesień 2022. Umowa została podpisana 10 maja br. Pozostałe oferty: 45 879 zł, 

47 102 zł, 49 052 zł. 

Trwają prace budowlane na cmentarzu komunalnym w Kobylance polegające na budowie 

chodnika do kolejnych kwater i wytyczeniu tych kwater. Na to zadanie wpłynęły 3 oferty na 

kwoty:  99 734,36 zł, 57 000,00 zł i 39 425,42 zł, którą złożyła lokalna firma Zakład 

Ogólnobudowlany Wiesław Kachniarz. W ramach zadania zostaną wyznaczone 182 nowe 

kwatery grzebalne.  

Zostało wykonane PFU na rozbudowę i adaptację części pomieszczeń w SP Reptowo na 

przedszkole publiczne. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Kosztorys inwestycji mieści się we wnioskowanej 

kwocie dofinansowania 5 mln zł. 

Wody Polskie przedłużyły do 10 czerwca termin na wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

dla budowy chodnika w Reptowie. Na to pozwolenie czekamy już pół roku, a bez niego nie 

można rozpocząć budowy. Projekt chodnika jest gotowy i zgodnie ze zleceniem zaplanowano 

w nim jedną studnię chłonną przy sklepie w Reptowie (posesja nr 64). Wody Polskie miały 

wątpliwości co do stanu właścicielskiego drogi, rozważają także, czy jedna studnia chłonna jest 

wystarczająca i najprawdopodobniej będzie konieczne zwiększenie liczby studni, aby woda z 

chodnika i jezdni mogła być odebrana. 

26 kwietnia wykonawca dostarczył aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych ul. Cichej w m. Zieleniewo”. 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 24 maja ogłosił przetarg na przebudowę 

drogi na odcinku Bielkowo-Kobylanka. Otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca. 

W ramach przygotowań kąpieliska nad Miedwiem do sezonu letniego: 

- przeprowadzono zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą kąpieliska – najkorzystniejszą 

ofertę złożyła OSP Bielkowo (90 tys. zł), umowa jest w trakcie przygotowywania 

- zawarto umowę na pobieranie próbek wody w kąpielisku do badania,  

- przeprowadzono zapytanie ofertowe i została zawarta umowa ze Spółdzielnią Socjalną na 

obsługę parkingu i campingu, 



- przystąpiono do procedury uzyskania certyfikatu Błękitna Flaga, pozytywnie zakończony 

został pierwszy etap, 

- zostało zlecone odkomarzanie terenów na promenadzie, 

- zostało zawartych 20 nowych umów na dzierżawę terenów przy promenadzie na 

działalność usługową i gastronomiczną. 

Przeprowadzone zostały przeglądy techniczne wszystkich placów zabaw na terenie gminy, 

dokonano także naprawy wynikające z protokołów przeglądów. 

Została zlecona ekspertyza techniczna pęknięć na ścianach w auli budynku SP w Reptowie.  

 

Do nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego zostały zawarte 43 umowy na dystrybucję 

energii elektrycznej oraz aneksy do umowy sprzedaży energii. 

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych rozpoczęło się koszenie poboczy i zostały 

wykonane cząstkowe remonty dróg bitumicznych. Wykonawca (Zakład Ogólnobudowlany 

Wiesław Kachniarz) rozpocznie prace remontowe na drogach gruntowych w piątek 27 maja. 

W pierwszej kolejności będą wykonywane prace na drogach w Morzyczynie i Zieleniewie. 

Termin zakończenia prac przewidziany jest na 11 lipca. 

W zakresie gospodarki odpadami SP Reptowo i SP Kunowo zostały wyposażone w pojemniki 

do selektywnej zbiórki odpadów (8 kompletów), przeprowadzono mobilną zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych (27,46 ton) i sprzętu elektronicznego (3,04 tony), rozpoczęła się także 

kontrola przydomowych kompostowników. Ponadto pozyskaliśmy dofinansowanie z 

Ministerstwa Rozwoju i Technologii w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 

2009-2032 na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów 

obiektów z przypisanymi do obiektów atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem 

obrębu ewidencyjnego oraz wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej. Dzięki temu 

uzyskamy pełną wiedzę na temat ilości azbestu pozostającego do utylizacji na terenie naszej 

gminy. Całkowity koszt zadania wynosi 16.482,00 zł, z czego dofinansowanie 12.600,00 i 

wkład własny gminy 3.882,00 zł. 

W konkursie „WzMOCnij Swoje Otoczenie” pozyskaliśmy grant w wysokości 19.727 zł na 

zakup 4 fotopułapek oraz drona, a także szkolenia dla SG z obsługi tych urządzeń. Dzięki 

temu liczymy na zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk i podrzucaniu śmieci w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych.  

W wyniku wycinki drzew i cięć pielęgnacyjnych przekazaliśmy 43 m3 drewna dla 

podopiecznych GOPS. 

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kobylance pozyskał słodycze, które  przekazał sołectwom Reptowo, Rekowo, Motaniec, 

Kunowo, Jęczydół, Bielkowo, Cisewo oraz CKiR w Kobylance. Pozostałe sołectwa Morzyczyn 

i Niedźwiedź otrzymają ww. pomoc w późniejszym terminie. 

Zostały ogłoszone przetargi na budowę dróg Jęczydół – Morzyczyn i Morzyczyn – Reptowo. 

Otwarcie ofert nastąpi odpowiednio 10 i 13 czerwca. 


