
Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy sesjami – lipiec – wrzesień 2022 

12 lipca – podpisanie umowy o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski modernizacji 

infrastruktury sportowej (30 tys. na trybuny i system nawadniania murawy na boisku w 

Reptowie) – umowę podpisywała pani wicewójt. Umowy z wykonawcami zostały zawarte 16 

sierpnia, zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. 

21 lipca – wizyta Marszałka Olgierda Geblewicza; podpisanie umów o granty sołeckie dla 

sołectw Kobylanka i Rekowo. 

22 lipca – udział w obchodach Święta Policji w Komendzie powiatowej Policji w Stargardzie. 

25 lipca – wizyta Komendanta Powiatowego Polcji Sławomira Bobera; rozmowa o 

bezpieczeństwie w gminie, prośba o zwiększenie częstotliwości kontroli ruchu drogowego. 

25 lipca – odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze ul. Chrobrego w Kobylance. Do 16 sierpnia został wyznaczony 

termin składania uwag, wpłynęło kilkanaście uwag od mieszkańców. Część z nich została 

uwzględniona, projekt ze zmianami jest w dalszym opracowaniu. 

4 sierpnia – wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim na temat 

cyberbezpieczeństwa. 

11 sierpnia – spotkanie z dowódcą 102 batalionu ochrony w Bielkowie ppłk Rafałem Jędro ws. 

sztandaru dla jednostki – jednostka zwróciła się z prośbą o podjęcie inicjatywy ufundowania 

sztandaru. 

13 sierpnia – wizyta w Chociwlu na festynie pod nazwą „Aktywna wieś”. Naszą gminę 

reprezentował zespół Kalina oraz jedna z mieszkanek ze stoiskiem z wyrobami 

rękodzielniczymi. 

14 sierpnia – udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w Stargardzie. 

16 sierpnia – spotkanie z Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem ws. problemów z odbiorem 

przez oczyszczalnię ścieków ze zbiorników bezodpływowych i szamb. 

25 sierpnia – spotkanie z dyrektorami szkół ws. przygotowań do nowego roku szkolnego. 

27 sierpnia – odbyły się dożynki gminne w Kunowie. 

31 sierpnia – w Starej Dąbrowie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów ze specjalistą w 

zakresie zakupu energii elektrycznej. 

31 sierpnia – odbyło się podsumowanie wakacyjnego sezonu sportowego na Orliku w 

Reptowie. 

3 września – na terenie CKiR odbył się festyn pod nazwą „Dzień Sąsiada”, finansowany z 

funduszu sołeckiego sołectwa Kobylanka. 



6-29 września – odbywały się zebrania sołeckie poświęcone głównie podziałowi funduszu 

sołeckiego na 2023 rok (Jęczydół 6.09, Reptowo 7.09, Morzyczyn-Zieleniewo 8.09, Cisewo 

15.09, Kunowo 20.09, Bielkowo 21.09, Motaniec 23.09, Niedźwiedź 26.09, Rekowo 28.09, 

Kobylanka 29.09). Frekwencja była ogólnie niska, w zdecydowanej większości sołectw udział 

w zebraniach wzięło około 20 osób.  

14 września – wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie uchodźców z 

Ukrainy. 

16 września – udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego; tematem były aktualne zagadnienia związane z realizacją inwestycji 

Stowarzyszenia oraz absolutorium dla zarządu. 

17-18 września – odbył się jubileuszowy XX Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia 

w Morzyczynie. Koło Gospodyń Wiejskich z Morzyczyna dokonało uroczystego otwarcia 

swojej nowej siedziby w tzw. małym domku, a także zostało uhonorowane Srebrną Odznaką 

Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi w promowaniu dziedzictwa kulturowego. 

21 września – odbyło się kolejne spotkanie z ppłk Rafałem Jędro ws. sztandaru dla jednostki – 

ustalony został skład komitetu honorowego, który zajmie się organizacją zbiórki funduszy. 

22 września – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji Sławomirem Boberem ws. 

nowego posterunku w Morzyczynie i finansowego udziału gminy w realizacji przedsięwzięcia. 

23-24 września – W Bierzwniku i Węgorzynie odbyło się forum cysterskie Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Naszą gminę reprezentowała pani sekretarz. 

27 września – w Chociwlu odbyły się walne zebrania stowarzyszeń „Sieja” i WIR. Tematem 

były absolutoria dla zarządów stowarzyszeń oraz sprawy bieżące. 

Droga w Jęczydole – 6 lipca ogłosiliśmy czwarty przetarg, otwarcie ofert nastąpiło 21 lipca, a 

18 sierpnia wyłoniliśmy wykonawcę: Tauber Rohrbau GmbH&Co z Niemiec. 8 września 

została podpisana umowa – w wydarzeniu wziął udział Wojewoda Zachodniopomorski 

Zbigniew Bogucki oraz pani Anna Pawlak z ramienia BGK. 16 września przekazaliśmy 

wykonawcy plac budowy. Termin realizacji został wyznaczony na maksymalnie 18 miesięcy 

od podpisania umowy, tj. do 8 kwietnia 2024.  Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z 

Polskiego Ładu w wysokości 7,6 mln zł.  

Droga Morzyczyn – Reptowo – 13 lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, firmą Maldrobud 

z Myśliborza i 19 lipca przekazaliśmy plac budowy. Termin realizacji tej inwestycji to 12 lipca 

2023 r. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 4,7 mln zł z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Parking w Morzyczynie – w przetargu wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła 

firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina na kwotę 3.193.700 zł. 8 września 

podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”, termin realizacji wynosi do 15 miesięcy, tj. do 8 grudnia 2023 r. Na to zadanie mamy 

95% dofinansowania z programu Polski Ład. 



Budowa kanalizacji na ul. Cichej w Zieleniewie – 5 sierpnia ogłosiliśmy przetarg, wpłynęły 

dwie oferty na kwoty 785.810, 10 zł oraz 484.620 zł. Wykonawcą została firma MK Kontrakt 

ze Szczecina. Ponieważ nie jest możliwe zakończenie tej inwestycji w bieżącym roku, aby 

zawrzeć umowę konieczne jest wpisanie jej do WPF – a więc będzie można tego dokonać po 

podjęciu uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie WPF. 

Droga w Cisewie – w przygotowaniu jest dokumentacja przetargowa, w październiku 

planujemy ogłoszenie przetargu. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 1,96 mln zł i 

będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończenie zadania nastąpi mniej 

więcej w połowie 2024 r. 

Drogi w Niedźwiedziu – zakończone zostały projekty ulic Wilczej i Łowieckiej. 

W sierpniu został ogłoszony nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zgodnie z nowymi zasadami gmina mogła złożyć dwa wnioski (a nie jeden, tak jak w 

poprzednich latach). 29 sierpnia złożyliśmy więc wniosek o dofinansowanie drogi w Jęczydole 

– w części naszego wkładu własnego – na kwotę około 3,5 mln zł oraz na budowę ul. Wilczej 

w Niedźwiedziu na kwotę około 300 tys. zł. Ten drugi wniosek ma mniejsze szanse na 

otrzymanie dofinansowania z uwagi na kryteria oceny wniosków. 

Została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w Cisewie, 

współfinansowana z funduszu sołeckiego. 

Rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na dostawę komputerów dla dzieci z rodzin 

popegeerowskich z programu finansowanego ze środków rządowego programu. Wykonawca 

ma termin do 11 października na wywiązanie się z zadania – ogółem ma być dostarczone ponad 

70 komputerów bądź laptopów dla dzieci ze wszystkich szkół. 

W ramach obowiązku realizowania edukacji ekologicznej w czerwcu został ogłoszony i 

rozstrzygnięty konkurs „Kreatywny recykling – daj drugie życie odpadom”. Na konkurs 

wpłynęły tylko dwie prace, obie zostały nagrodzone. Zachęcamy mieszkańców do udziału w 

tego rodzaju akcjach. 

W maju wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej świetlicy w Jęczydole z 

terminem wykonania 20 września. W dniu 16 września wpłynęło pismo od projektanta z 

informacją o rozwiązaniu umowy z przyczyn zdrowotnych. Będzie ogłoszone nowe zapytanie 

ofertowe. 

Przygotowujemy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 r. Z 

szacunkowych obliczeń wynika, że prognozowana ilość odpadów spowoduje koszty 

funkcjonowania systemu w wysokości ponad 4 mln zł. W związku z tym planujemy zmiany w 

regulaminie, prowadzące do limitowania odpadów zielonych pochodzących z przydomowych 

ogrodów, będzie także projekt uchwały o podwyższeniu stawek za śmieci. Wszystkie uchwały 

dotyczące gospodarki odpadami zostaną złożone na sesję październikową. 

Od 17 sierpnia gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub 

paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski 

o tzw. dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych. Natomiast od 20 września można składać 

wnioski o dofinansowanie korzystania z innych źródeł ciepła, tj. 3 tys. zł w przypadku kotłów 

na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego, 2 tys. zł na 



kocioł olejowy, 1 tys. zł na kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym oraz 500 zł na 

kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Wnioski można składać do 30 listopada za 

pomocą skrzynki epuap lub osobiście. Obsługę wniosków i wypłatę dodatków prowadzi 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do dnia dzisiejszego złożonych zostało 555 wniosków 

na dodatek węglowy oraz 79 na inne źródła ciepła. 

W związku z prośbami mieszkańców 21 września 2022 r. zostało zorganizowane szczepienie 

przeciw COVID-19 w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie. Zaszczepiły się 32 osoby. Kolejne 

szczepienie odbędzie się 19 października – osoby chętne do skorzystania ze szczepień mogą 

zarejestrować się telefonicznie pod nr 669-487-099. 

W dniu 28 września w Reptowie zostały wydane paczki żywnościowe z Banku Żywności im. 

Jacka Kuronia w Szczecinie dla mieszkańców gminy Kobylanka – z pomocy skorzystały 84 

rodziny. 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup energii elektrycznej na 2023 r. Obecnie cena 1 MWh 

wynosi od 1 października 820 zł, natomiast na 2023 r. jest to ok. 1900 zł. W związku z dużą 

podwyżką podejmujemy działania zmierzające do oszczędzania energii. Nie jest to proste, 

ponieważ całkowite wyłączanie oświetlenia ulicznego wiąże się z pogorszeniem stanu 

bezpieczeństwa. Przyjęte rozwiązania to: 

1) wymiana lamp sodowych na energooszczędne, które są własnością gminy – ogłosiliśmy 

już zapytanie ofertowe na wymianę lamp na osiedlu Nowy Horyzont oraz ul. Jeziornej 

w Kobylance (łącznie około 130 punktów świetlnych). Duża liczba naszych lamp 

sodowych znajduje się jeszcze na Osiedlu Kryształowym w Morzyczynie, ale tu 

potrzebny byłby przetarg, a także zabezpieczenie środków w budżecie. Pozostałe ok. 

600 lamp jest własnością Enei, więc nie mamy możliwości oraz środków pozwalających 

na ich wymianę; 

2) dokonujemy przeglądu mocy umownych na poszczególne punkty i obiekty – ich 

zmniejszenie pozwoli na obniżenie rachunków za prąd; 

3) iluminacje świąteczne będą w ograniczonym zakresie – tylko jedna ozdoba przed 

urzędem gminy oraz lampki na ul. Szczecińskiej, będą się świecić w grudniu i tylko 

przez pierwszy tydzień stycznia. 

Rozważamy wyłączenie co drugiej lampy, jednak takie rozwiązanie miałoby uzasadnienie, 

gdyby zostało zastosowane co najmniej do czerwca przyszłego roku. Nie ma możliwości 

wyłączenia zdalnego, natomiast za usługę wyłączenia każdego punktu Enea pobiera opłatę. 

Koszt tej operacji (wyłączenie i ponowne włączenie) został oszacowany na 104 tys. zł. 

Oszczędność na rachunkach do końca bieżącego roku wyniosłaby ok. 40 tys., natomiast od 

stycznia do czerwca 2023 – ok. 270 tys. Obecnie czekamy na działania rządu zmierzające do 

zamrożenia cen energii na poziomie ok. 600 zł, dlatego na razie jeszcze nie podejmujemy się 

wyłączania lamp. Będziemy reagować w zależności od rozwoju sytuacji. 

Zaproszenie na otwarcie punktu przesiadkowego – 5 października godz. 14.00. 


