
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – październik 2022 

3 października – spotkanie w starostwie w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa Wody. 

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu nie 

podjęli decyzji o przystąpieniu do partnerstwa, oczekujemy na bardziej konkretne informacje i 

zadania, jakie miałyby być realizowane przez tę organizację. 

4 października – w urzędzie gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne Stowarzyszenia WIR 

pod nazwą „Włącz się w WIR”. Spotkanie dotyczyło opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

i skierowane było do przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

5 października – wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie organizacji 

sprzedaży węgla przez gminy. 

5 października – uroczyste otwarcie punktu przesiadkowego w Reptowie. W wydarzeniu 

wzięli udział przedstawiciele niektórych gmin stowarzyszonych w SSOM, Wicemarszałek 

Województwa Tomasz Sobieraj, Starosta Iwona Wiśniewska, Członek Zarządu Powiatu Agata 

Łucka, Dyrektor Biura SSOM Roman Walaszkowski, dyrektorzy szkół, radni Rady Gminy 

Kobylanka i pracownicy urzędu gminy. 

8 października – na terenie CKiR odbył się festyn pod nazwą „Dzień ziemniaka”, 

zorganizowany przez KGW Kobylanka, CKiR oraz OSP Kobylanka. Impreza została 

sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Kobylanka. 

11 października – odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Tematem spotkania były 

sprawy bieżące oraz plany na przyszły rok. 

13 października – w Szkole Podstawowej w Kobylance oraz w Szkole Podstawowej w 

Reptowie odbyły się uroczystości pasowania pierwszoklasistów. 

13 października – w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z dyrektorami gminnych szkół i 

przedszkoli oraz nauczycielami wyróżnionymi w tym roku Nagrodą Wójta. 

19 października – odbyło się pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w 

Kunowie. 

21 października – kolejna wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie 

organizacji sprzedaży węgla przez gminy. 

21 października – spotkanie z przewoźnikiem w sprawie kontynuacji przewozów w roku 2023. 

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Autobusowego – termin 

składania wniosków upływa 4 listopada. Podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku i dalszej 

realizacji przewozów z terenu naszej gminy. 

24 października – w urzędzie gminy odbyło się spotkanie społecznego Komitetu Honorowego 

w sprawie ufundowania sztandaru dla 102 Batalionu Ochrony z Bielkowa. Zaproszenie do 



udziału w pracach Komitetu przyjęli przedstawiciele wojska, Lasów Państwowych, dyrektorzy 

szkół, ksiądz wikary (w zastępstwie za księdza proboszcza), radny okręgu Bielkowo-Rekowo, 

przewodnicząca KGW Bielkowo, przedsiębiorca z terenu gminy, koordynator projektu Strefa 

Miedwie oraz pani sekretarz. Zadaniem Komitetu będzie organizacja zbiórki funduszy na 

sztandar oraz przeprowadzenie procedury nadania sztandaru jednostce. 

24 października – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem były 

sprawy bieżące, a także ustalenie schematów dystrybucji jodku potasu dla mieszkańców gminy 

w razie wystąpienia takiej konieczności. 

Przetarg na chodnik w Motańcu – ogłosiliśmy 11 października, otwarcie ofert nastąpiło 26 

października. Oferty złożyły dwie firmy, jedna na kwotę 3,8 mln zł, druga – na 2,9 mln zł. Trwa 

weryfikacja złożonych ofert, jeśli wszystko będzie w porządku, rozstrzygniemy przetarg. 

Przetarg na remont świetlicy w Bielkowie – ogłoszony został 12 października, otwarcie ofert 

nastąpi 28 października. 

W dniu 13 października nastąpił odbiór robót na zadaniu „Budowa, w ramach przystanków 

przesiadkowych parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 

1. Przystanek Miedwiecko 2. Przystanek Reptowo”. Mamy już pozwolenie na użytkowanie. 

W dniu 10 października podpisaliśmy umowę, a 20.10. nastąpiło przekazanie placu budowy 

kanalizacji na ul. Cichej w Zieleniewie. Przewidywany termin – do 8 miesięcy od podpisania 

umowy. Wykonawca deklaruje wykonanie tego zadania do maja 2023.  

Po odstąpieniu od umowy na wykonanie projektu budowy świetlicy kontenerowej w 

Jęczydole ogłosiliśmy na platformie zakupowej nowe zapytanie. Niestety, nie wpłynęła żadna 

oferta. 25 października ponowiliśmy zapytanie na platformie przetargowej. Otwarcie ofert 

wyznaczone zostało na 8 listopada. 

Trwa ostatni etap zadania „Przebudowa  sieci wodociągowej  Reptowo-Niedźwiedź” 

polegająca na modernizacji hydroforni w Kobylance (wymiana pomp). W związku z tym 

niezbędne będą  przerwy w dostawie wody, które obejmą prawie całą gminę (z wyjątkiem 

Cisewa, Bielkowa i Rekowa). O przerwach będziemy informować mieszkańców. Wąskim 

gardłem w zadaniu dostarczania wody pozostanie odcinek między Jęczydołem a Kobylanką 

(konkretnie hydrofornią w Kobylance). Z Lipnika do Jęczydołu nasz wodociąg ma średnicę Ø 

200 mm, a od Jęczydołu do hydroforni w Kobylance już tylko Ø 150. Proponowana przez nas 

inwestycja przełożenia wodociągu gminnego z prywatnych działek w ul. Magellana zakładała 

zwiększenie jego średnicy do Ø 200. Rada nie wyraziła na tę inwestycję zgody.  

Jesteśmy w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych na budowę dróg gminnych: 

drogi w Cisewie (w ramach Polskiego Ładu), drogi w Reptowie od nr 55-58 i odcinka ul. 

Długiej (sięgacz) w Zieleniewie. W listopadzie planujemy ogłoszenie tych postępowań. 

Przebudowa drogi Reptowo-Niedźwiedź: analizujemy problem pod kątem dofinansowania 

zewnętrznego (szkolenie PROW). Nabór wniosków będzie prowadzony do 5 stycznia. 



Ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów w 2023 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na 15 

listopada. W związku z pracami nad dokumentacją przetargową nie zostały jeszcze opracowane 

projektu uchwał dotyczące gospodarki odpadami. Będą przedstawione na następną sesję. 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na zimowe utrzymanie dróg w gminie. Wpłynęła tylko jedna 

oferta na kwotę 454.372,68 zł firmy Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Kachniarz z 

Kobylanki. Był to drugi przetarg, w pierwszym również wpłynęła tylko jedna oferta, ale 

podlegała odrzuceniu, toteż postępowanie zostało unieważnione. Usługa jest droższa w 

porównaniu do ubiegłego roku o ok. 80 tys. zł. 

Przygotowujemy się do dystrybucji węgla dla mieszkańców. Pierwszym etapem jest 

rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń od osób 

zainteresowanych. W zależności od liczby zgłoszeń przyjmiemy rozwiązanie dotyczące 

dystrybucji – samodzielnie lub w porozumieniu z innym podmiotem. 


