
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – listopad 2022 

3 listopada – odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. 8 Marca w Kobylance w sprawie 

organizacji ruchu. W spotkaniu uczestniczyła pani wicewójt, radny A. Świąder oraz projektant. 

4 listopada – spotkanie w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie w sprawie 

dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy. Spółka z Gryfina zaproponowała nam korzystne 

warunki obsługi w tym zakresie i zdecydowaliśmy się podjąć współpracę. 

7 listopada – kolejne spotkanie w starostwie w sprawie partnerstwa ds. wody. Nadal 

oczekujemy na bardziej konkretne informacje związane z formą prawną tej organizacji, które 

pozwolą na podjęcie decyzji o ewentualnym przystąpieniu do partnerstwa.  

7 listopada – odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie 

dystrybucji węgla. 

8 listopada – w urzędzie gminy odbyły się konsultacje programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2023 rok. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pięciu organizacji 

pozarządowych. 

10 listopada – spotkanie z Komendantem Wojewódzkim i Komendantem Powiatowym Policji 

oraz projektantem w sprawie budowy posterunku w Morzyczynie. 

11 listopada – uczciliśmy Święto Niepodległości; odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod 

pomnikiem przed urzędem gminy oraz Bieg Niepodległości w Niedźwiedziu. 

15 listopada – w Tarnowie w pobliżu Łobza odbyła się konferencja ws. energii odnawialnej i 

perspektyw realizacji źródeł tej energii przez samorządy.  

16 listopada – spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KP w Stargardzie; 

rozmowa dotyczyła zwiększenia liczby patroli drogowych na terenie gminy. 

16 listopada – kolejna konferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie dystrybucji 

węgla przez gminy. 

17 listopada – spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. Tematami były propozycje ustaleń opracowywanego planu zagospodarowania 

przestrzennego, kwestia poprawy bezpieczeństwa na zjeździe z węzła w Motańcu w kierunku 

Kobylanki oraz oznakowanie drogi wspomagającej z Niedźwiedzia do Zdunowa. GDDKiA 

planuje ograniczenie tonażu na tej drodze do 3,5 t. 

18 listopada – samorząd województwa zakończył inwestycję i dokonał odbioru zadania 

przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Bielkowo-Kobylanka. W odbiorze brali udział 

przedstawiciele urzędu gminy. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą 2 218 447,93 zł (przy 

dofinansowaniu gminy 100 000 zł). Inwestor zdecydował, że nie będzie montażu elementów 

uszorstniających jezdnię z uwagi na duży hałas, jaki one powodują. W zamian zostaną 



zamontowane urządzenia świetlne ostrzegające o konieczności zmniejszenia prędkości – 

zadanie ma być wykonane w pierwszym kwartale przyszłego roku. Otrzymaliśmy w tej sprawie 

pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddział w Chojnie. 

22 listopada – razem z Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem byliśmy z wizytą u 

Wojewody Zachodniopomorskiego. Tematem spotkania była współpraca miasta i gminy w 

zakresie rozwoju terenów nad Miedwiem. Czynimy starania o odzyskanie gruntów należących 

do WFOŚ, co jest podstawą dalszych działań i planów zmierzających do opracowania koncepcji 

zagospodarowania terenów nad Miedwiem, nad czym pracujemy wspólnie z miastem. 

Będziemy chcieli zaprosić do współpracy również wszystkie gminy, które mają dostęp do 

jeziora. Kiedy już pojawią się bardziej konkretne informacje w tej sprawie, zorganizuję 

spotkanie dla radnych i przedstawię propozycje i pomysły.  

Dystrybucja węgla – jeszcze przed uchwaleniem ustawy umożliwiającej gminom dystrybucję 

węgla rozpoczęliśmy działania w tej sprawie, dokonując rozeznania wśród mieszkańców, jakie 

jest zapotrzebowanie. Rozważaliśmy różne opcje realizacji tego zadania i w efekcie za 

najlepsze rozwiązanie uznaliśmy podjęcie współpracy z podmiotem, który jest organizacyjnie 

i sprzętowo przygotowany do przeprowadzenia dystrybucji. Kontaktowaliśmy się z różnymi 

podmiotami i składami węgla a także innymi gminami – w rezultacie skorzystaliśmy z 

propozycji PUK w Gryfinie. Spółka zajmuje się całym procesem dystrybucji od strony 

organizacyjnej, natomiast my przyjmujemy wnioski, rozpatrujemy je i zawozimy do Gryfina. 

W poniedziałek zawieźliśmy pierwsze 37 wniosków. W tym zakresie współpracujemy też z 

gminą Stare Czarnowo, ustaliliśmy, że będziemy na zmianę dostarczać dokumenty do Gryfina. 

Być może jeszcze w tym tygodniu pojawią się pierwsze dostawy węgla do naszych 

mieszkańców – dostawy PUK uzgadnia indywidualnie z odbiorcami. Wszystkie informacje na 

temat dystrybucji węgla zamieszczamy na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeniowych 

w sołectwach, informacji udzielają także wyznaczeni pracownicy urzędu. 

 

7 listopada rozstrzygnęliśmy przetarg i wyłoniliśmy wykonawcę budowy chodnika w 

Motańcu. Wykonawcą jest firma ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I ze Szczecina, która zaoferowała 

wykonanie zadania za kwotę 2 948 310 zł. Na 14 grudnia zaplanowane jest podpisanie umowy 

w z wyłonionym wykonawcą. 

10 listopada odbyła się kontrola inwestycji budowy wodociągu, dofinansowanej w ramach 

PROW. Kontrolujący nie mieli żadnych uwag, wszystko zostało ocenione jako prawidłowe. 

Złożyliśmy wniosek o płatność za I etap na kwotę 769 804 zł i oczekujemy na płatność. 

 

14 listopada ogłosiliśmy przetarg na drogę w Cisewie w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada. 

18 listopada został złożony do biura rady oraz do RIO projekt budżetu na 2023 rok oraz 

WPF. Projekt był gotowy w terminie ustawowym, jednak w dniu 15 listopada było otwarcie 

ofert w przetargu na odbiór odpadów, na które czekaliśmy, aby wprowadzić do projektu 

odpowiednie kwoty za tę usługę. 21 listopada rozstrzygnęliśmy przetarg – w postępowaniu 

została złożona tylko jedna oferta przez firmę Remondis, która zaoferowała wykonanie I części 



zamówienia (nieruchomości zamieszkałe) za kwotę 3 822 174,00 zł oraz II części (obiekty 

gminne) za kwotę 428 574,20 zł. W przypadku pierwszej części kwota jest niższa od 

szacowanej, natomiast w przypadku drugiej – wyższa. 

22 listopada został ogłoszony przetarg na budowę drogi tzw. sięgacz na ul. Długiej w 

Zieleniewie. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 9 grudnia. 

Została wykonana instalacja automatycznego nawadniania boiska sportowego w Reptowie. 

Trybuny i wiaty będą zamontowane do końca miesiąca. Na to zadanie otrzymaliśmy 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 tys. zł. 

W związku z niewywiązaniem się z zadania przez wykonawcę i odstąpieniem od umowy na 

wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy typu kontenerowego w Jęczydole 

zostały ogłoszone kolejne zapytania ofertowe. W pierwszym nie została złożona żadna oferta, 

natomiast w drugim złożono dwie, z których korzystniejszą była oferta firmy Pracownia 

Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski za kwotę 49 200 zł. Termin wykonania 

wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ponieważ termin realizacji zadania przekracza 

rok budżetowy, do zawarcia umowy niezbędne jest podjęcie uchwały (zmiany w WPF – 

autopoprawka). 

W przetargu na remont pomieszczeń świetlicy w Bielkowie wpłynęło 5 ofert. Dwie musiały 

zostać odrzucone z przyczyn formalnych. W rezultacie najkorzystniejszą ofertę złożyła lokalna 

firma budowlana z Kobylanki (Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Kachniarz) za kwotę 

221 400,00 zł brutto. 23 listopada podpisaliśmy umowę z wybranym wykonawcą, który 

deklaruje, że jeszcze w grudniu rozpocznie prace. 

Rozpoczęły się prace wstępne na budowie drogi w Jęczydole, w najbliższym czasie powinny 

także rozpocząć się na drodze Reptowo-Morzyczyn.  

Dobiega końca inwestycja budowy wodociągu Reptowo-Niedźwiedź. Obecnie czekamy na 

dostawę zestawu hydroforowego. Po jego zainstalowaniu przystąpimy do czynności 

odbiorowych. 

Z uwagi na niewywiązanie się z zadania przez firmę Wilanka z Warszawy, która wygrała 

przetarg na dostawę komputerów w ramach grantów dla dzieci z rodzin popegeerowskich, 

odstąpiliśmy od umowy i naliczyliśmy kary umowne. Ogłosiliśmy przetarg ponownie – 

otwarcie ofert zostało wyznaczone na 28 listopada. Liczymy, że jeszcze w tym roku uda się 

wykonać to zadanie i przekazać dzieciom komputery. 

Do 30 listopada można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz wnioski o wypłatę 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez GOPS. Na dzień 21.11.2022 złożono 639 

wniosków o dodatek węglowy, z czego rozpatrzono 487, a dodatek wypłacono 237 rodzinom. 

Złożono także 406 wniosków o dodatek do niektórych źródeł ciepła, rozpatrzono 183, 

wypłacono dodatki 152 rodzinom. Oczekujemy na kolejną transzę środków od wojewody, 

dopóki ich nie otrzymamy, nie możemy realizować dalszych wypłat. 



Od 01.12.2022 będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance 

wniosek na dodatek energetyczny. Jest to jednorazowa dopłata przeznaczona dla gospodarstw 

domowych, które ogrzewają dom przy użyciu energii elektrycznej. Wysokość dopłaty to 1000 

zł dla osób wykorzystujących do ogrzewania domów i mieszkań urządzenia na prąd, np. pompy 

ciepła, piece akumulacyjne, bojlery oraz 1500 zł w przypadku rocznego zużycia energii 

elektrycznej ponad 5000 kWh - podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 

2021 roku przekroczyło 5000 kWh. 

GOPS w Kobylance, podobnie jak w latach ubiegłych złożył wniosek o przyznanie środków na 

realizację Programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rok 2023. Głównym 

celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako 

formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. Program jest finansowany w 

całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. 

 


