
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – czerwiec 2022 

28-29 maja – odbyły się Dni Gminy Kobylanka; w sobotę była zabawa taneczna, natomiast w 

niedzielę miały miejsce główne atrakcje, między innymi występy sceniczne mieszkańców i 

animacje dla dzieci, a na zakończenie koncert zespołu „Lord – Sound of Queen”. Frekwencja 

była bardzo wysoka, w imprezie brało udział kilkuset mieszkańców. 

3 czerwca – na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej odbyły się powiatowe obchody 

Dnia Strażaka. 

4 czerwca – Stargardzki Klub Lekkoatletyczny zorganizował „Bieg lata” nad jeziorem 

Miedwie; nasza gmina wsparła to wydarzenie kwotą 2 tys. zł. 

4 czerwca – odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka w Motańcu. Festyn cieszył się dużym 

zainteresowaniem, organizatorzy przygotowali ciekawe atrakcje i pozyskali sponsorów, którzy 

wsparli finansowo to przedsięwzięcie. 

9 czerwca – odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, poświęcone podsumowaniu 

walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach oraz sprawom bieżącym. 

10 czerwca – spotkanie z przedstawicielkami koła gospodyń z Morzyczyna, dyrektorem i 

pracownikiem CKiR w sprawie organizacji Złotej Dyni. 

12 czerwca – odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka w Bielkowie. 

14 czerwca – spotkanie wójtów i burmistrzów gmin powiatu w Dobrzanach, poświęcone 

aktualnym problemom i wymianie doświadczeń. 

20 czerwca – Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Siemczynie. Głównymi 

tematami były aktualny stan procesu przygotowania do realizacji perspektywy unijnej 2021-27 

oraz podsumowanie II edycji programu Polski Ład. 

22 czerwca – w urzędzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym uczniom ze szkół 

z terenu naszej gminy. W spotkaniu brali udział również rodzice nagrodzonych uczniów oraz 

dyrektorzy szkół. Nagrodzonych zostało 5 uczniów – po 2 ze szkół w Kobylance i Reptowie 

oraz 1 ze szkoły w Kunowie. 

23 czerwca – odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie 

uchodźców. W związku ze zmianą przepisów po upływie 120 dni od przekroczenia granicy nie 

będzie już finansowania w kwocie 40 zł/dzień dla osób, które przyjęły uchodźców. 

23 czerwca – w starostwie odbyło się spotkanie Rady Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań 

do sezonu letniego. Z uwagi na nałożenie się terminu wideokonferencji z Wojewodą na 

spotkanie Rady został oddelegowany Komendant OSP oraz pracownik urzędu. 

26 czerwca – odbyły się międzygminne zawody strażackie w Reptowie, w których brały udział 

drużyny z jednostek z terenu naszej gminy oraz gmin Dolice, Stargard i Stara Dąbrowa. 

27 czerwca – spotkanie z sołtysami w sprawie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego. 

28-29 czerwca – szkolenie obronne dla wójtów w Barlinku, związane z problematyką 

zarządzania w sytuacji kryzysowej oraz w czasie wojny. 



W II edycji programu Polski Ład nasza gmina otrzymała dofinansowanie na dwie 

inwestycje: parking w Morzyczynie 3.800.000 zł i chodnik w Motańcu 3.325.000 zł. W obu 

przypadkach przygotowujemy postępowania przetargowe, które będą ogłoszone w najbliższych 

tygodniach. Budowę parkingu w Morzyczynie będziemy realizować w formule „zaprojektuj i 

zbuduj”, natomiast postępowanie przetargowe na chodnik w Motańcu będzie obejmowało tylko 

wykonawstwo, ponieważ jest gotowy projekt. 

Oczekujemy na rozstrzygnięcie III naboru Polskiego Ładu, dedykowanego gminom 

popegeerowskim. Został ogłoszony V nabór, w którym gminy mogą się ubiegać o 

dofinansowanie do budowy infrastruktury terenów inwestycyjnych. Termin składania 

wniosków wyznaczono na 12 lipca. Analizujemy możliwość ubiegania się o dofinansowanie, 

choć wstępny ogląd wskazuje, że prawdopodobnie nie spełniamy warunków, które są 

wymagane w regulaminie naboru. Jeśli okaże się, że jednak spełniamy, złożymy wniosek o 

dofinansowanie budowy infrastruktury do terenów w obrębie Motaniec-Bielkowo (przy 

magazynach Netto). 

7 czerwca złożyliśmy wniosek do PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji 

sanitarnej w Reptowie. Kwota dofinansowania może wynieść do 100% wartości inwestycji, 

jednak każda gmina ma ograniczony limit środków do 5 mln, z których nasza gmina już 

wykorzystała ok. 1 mln na przebudowę sieci wodociągowej Reptowo-Niedźwiedź. Możemy 

więc pozyskać maksymalnie ok. 4 mln, natomiast wartość kosztorysowa całego odcinka 

Reptowo-Niedźwiedź wynosi ok. 16 mln netto. W związku z tym została podjęta decyzja o 

etapowaniu tej inwestycji – pierwszym odcinkiem będzie Reptowo (od skrzyżowania do końca 

miejscowości), którego wartość kosztorysowa została oszacowana w PFU na ok. 6 mln. Jeśli 

otrzymamy dofinansowanie, zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

Zostały wykonane PFU na: przebudowę drogi w Cisewie – wartość szacunkowa z kosztorysu 

to 2.581.499 zł, przebudowę drogi Reptowo-Niedźwiedź – 8.113.417 zł oraz budowę parkingu 

w Morzyczynie – 1.995.000 zł (bez oświetlenia). 

20 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę drogi Reptowo-Morzyczyn. 

Wpłynęły trzy oferty: Strabag – 11.065.176,44 zł, Maldrobud – 10.433.217,12 zł oraz Bud-Pak 

– 12.275.400,00 zł. Trwa analizowanie ofert, jeśli będą poprawne, będziemy zmierzać do 

rozstrzygnięcia przetargu, zakładając dopłacenie z własnych środków ok. 1,5 mln – stosowne 

zmiany zostały zaproponowane w WPF. 

Trzeci przetarg na drogę Jęczydół-Morzyczyn nie przyniósł jeszcze rozstrzygnięcia. 

Wpłynęła jedna oferta od firmy Strabag na kwotę 15.488.490,14 zł. 22 czerwca odbyły się 

negocjacje, podczas których Strabag podtrzymał swoją ofertę, nie proponując niższej ceny. W 

dniu 28 czerwca Strabag złożył oficjalną ofertę, podtrzymując kwotę z przetargu. W tej sytuacji 

przetarg będzie unieważniony, niemniej zostały zaproponowane stosowne przesunięcia w 

budżecie zmierzające do realizacji zadania. 

Zakończyła się inwestycja samorządu województwa w zakresie przebudowy drogi w 

Bielkowie. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy kolejnego odcinka Bielkowo-Kobylanka. 

Termin realizacji tego zadania ustalono na 150 dni od podpisania umowy. 

W zakresie zadań komunalnych są na bieżąco wykonywane prace na promenadzie 

związane z sezonem letnim. W ramach tych prac 30 maja zostało wykonane odkomarzanie 

terenów promenady, uzyskaliśmy certyfikat Błękitnej Flagi dla kąpieliska śródlądowego w 



Zieleniewie, zamówiliśmy 2 szt. przebieralni na plażę i zawarliśmy umowę na świadczenie 

usługi ratownictwa wodnego na kąpielisku. Otrzymaliśmy – jak co roku – pomoc finansową 

od Miasta Stargard na kwotę 80 tys. zł na pokrycie kosztów usługi ratowników nad 

Miedwiem. 

Zlecono wykonanie konserwacji rowów przydrożnych w Zieleniewie na odcinku od drogi 

krajowej S10 do zabudowań przy stacji Miedwiecko (w obu kierunkach). 

Wykonano przegląd i czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej w Rekowie i 

Morzyczynie. 

Sukcesywnie są usuwane usterki, jakie zostały stwierdzone podczas przeglądów 

technicznych obiektów gminnych. 

Zostały zamówione gabloty informacyjne do zamontowania przy budynku urzędu gminy. 

Pojawia się coraz więcej potrzeb w zakresie wywieszania informacji i ogłoszeń dla 

mieszkańców, a wewnątrz budynku brakuje miejsca do tego celu, stąd decyzja, by zakupić 

gabloty. Będzie to również wygodniejsze dla mieszkańców, ponieważ dostęp zewnętrzny 

umożliwi odczytywanie informacji także poza godzinami pracy urzędu. 

Referat gospodarki komunalnej przygotował duże boisko do zawodów strażackich w 

Reptowie – teren był bardzo zaniedbany, trzeba było włożyć wiele wysiłku, żeby umożliwić 

przeprowadzenie zawodów. 

W zakresie gospodarki odpadami rozpoczęły się kontrole nieruchomości niezamieszkałych 

(firm, działalności gospodarczych itd.) pod kątem posiadanych umów na odbiór odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny. Są również kontynuowane kontrole 

przydomowych kompostowników oraz zbierane zgłoszenia do gminnej ewidencji 

zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W ramach edukacji ekologicznej urząd ogłosił konkurs pod nazwą „Kreatywny recykling – 

daj drugie życie odpadom”. Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej i na 

profilu gminy na Facebooku. Do wygrania są atrakcyjne nagrody – vouchery do restauracji na 

kwoty 500, 300 i 200 zł. Zachęcamy do udziału w konkursie. 

Rozpoczęły się remonty dróg gruntowych. Ulice Fieldorfa i Pileckiego w Zieleniewie, Jasna, 

Tęczowa i 3 Maja w Morzyczynie zostały przykryte destruktem asfaltowym. Przedłużenie ul. 

Wyszyńskiego w Morzyczynie zostało utwardzone przemiałem budowlanym, ul. Wakacyjna w 

Zieleniewie została wyrównana i będzie także przykryta destruktem asfaltowym.  

 

Został ogłoszony przetarg na zakup paliwa gazowego na rok 2023, w najbliższych dniach 

zostanie ogłoszony przetarg na zakup energii elektrycznej. 

Odświeżono oznakowanie poziome na drodze Reptowo-Motaniec oraz przy kościele w 

Reptowie, wymalowano oznakowanie przy pylonach w Reptowie. 

Są prowadzone bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni. 

Kwestia nieobecności organu wykonawczego na sesji: W dniu 10 czerwca (piątek) około 

godz. 15.00 otrzymałam informację z Urzędu Wojewódzkiego o szkoleniu obronnym dla 



wójtów w dniach 28-29 czerwca. Ponieważ na to szkolenie nie można oddelegować pracownika 

w zastępstwie, a jego termin pokrywał się z terminem sesji, niezwłocznie w poniedziałek 13 

czerwca zwróciłam się pisemnie z prośbą do Pani Przewodniczącej o zmianę terminu sesji na 

24 lub 27 czerwca. W dniu 20 czerwca (a więc po tygodniu od złożenia prośby, której pilny 

charakter był dość oczywisty) otrzymałam jednozdaniową odpowiedź, że termin sesji nie 

ulegnie zmianie. Jednocześnie pracownik biura rady zwrócił się z pytaniem, czy jest 

możliwość, że dotrę na sesję w dniu 29 czerwca, jeśli rozpocznie się ona o godz. 14.00. 

Ponieważ szkolenie, w którym muszę uczestniczyć, kończy się o godz. 15.00 i potrzebuję 

jeszcze około godziny na przejazd, poinformowałam, że jestem w stanie dotrzeć najwcześniej 

na godz. 16.00. Jeżeli Pani Przewodnicząca ułoży porządek obrad w taki sposób, by w pierwszej 

kolejności procedowane były wszystkie inne uchwały, a uchwała budżetowa, absolutoryjna i 

dotycząca wotum zaufania znajdą się w drugiej części sesji, wówczas będę mogła być obecna 

podczas procedowania tych trzech najważniejszych na tej sesji projektów. W dniu 21 czerwca 

otrzymałam materiały na sesję wraz z porządkiem obrad – niestety, został ułożony w taki 

sposób, że trzy wspomniane uchwały znajdują się na początku. Pani Zastępca Wójta próbowała 

rozmawiać w tej sprawie z Panią Przewodniczącą, która kategorycznie stwierdziła, że porządek 

nie ulegnie zmianie. Następnego dnia, tj. 22 czerwca, Pani Przewodnicząca poinformowała 

telefonicznie, że wpłynął wniosek od dwóch klubów radnych o zmianę godziny rozpoczęcia 

sesji na 12.00 i w związku z tym poprosiła o potwierdzenie informacji, że nie będę obecna. 

Potwierdziłam, powtarzając raz jeszcze, że najszybciej jestem w stanie dotrzeć na godz. 16.00, 

toteż przy obecnym porządku obrad nie mam możliwości udziału przy procedowaniu 

najważniejszych uchwał, więc nie ma znaczenia, czy sesja rozpocznie się o 12.00 czy nawet o 

9.00. 

Nie jest moją winą wyznaczenie terminu obowiązkowego szkolenia na dzień kolidujący z 

terminem sesji. Poinformowałam o tym najszybciej, jak to możliwe, oczekując zrozumienia tej 

sytuacji i współpracy w jej rozwiązaniu. Jednak przedstawione fakty pokazują, że Pani 

Przewodnicząca zrobiła wszystko, bym nie była obecna na jednej z najważniejszych sesji w 

roku. 


