
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – styczeń 2023 

 

27 grudnia – w remizie OSP Kobylanka odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu, na który 

jednostka pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości blisko 30 

tys. zł (rozpieracz tłokowy wraz z osprzętem). 

28 grudnia – został przekazany plac budowy na chodnik w Motańcu. Prace trwają. Wykonawca 

deklaruje wcześniejsze zakończenie zadania – w połowie roku. 

30 grudnia – w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umowy z wojewodą na 

dofinansowanie z Funduszu Autobusowego przewozów busowych na 2023 r. Nasza gmina 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 918.788,40 zł. 

4 stycznia – przekazaliśmy plac budowy na ul. Długą-sięgacz. Inwestycja jest w trakcie 

realizacji. 

9 stycznia – podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa, w imieniu którego wystąpił 

Wicemarszałek Olgierd Kustosz, na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Reptowie 

w wysokości 4.022.000 zł. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej 

na tę inwestycję, która będzie realizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

10 stycznia – odbyło się w Urzędzie Gminy rozdanie nagród w strażackim konkursie 

plastycznym. Nagrodzone prace zostały wysłane do etapu wojewódzkiego. 

10 stycznia spotkaliśmy się z projektantem i odbyliśmy wizję w terenie w sprawie świetlicy w 

Jęczydole. 

12 stycznia – w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie w sprawie naboru wniosków do edycji 

programu Polski Ład na odnowę zabytków. Spotkanie prowadziła pani Anna Pawlak oraz pani 

Katarzyna Korzekwa-Kubiak, przedstawicielki BGK, który jest operatorem programu. 

12 stycznia – podpisaliśmy umowę z przewoźnikiem na realizację przewozów busowych, na 

które otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Autobusowego. Dofinansowaniem objęte 

zostały trzy dotychczas funkcjonujące linie busowe oraz czwarta, nowa linia, przebiegająca 

przez Kunowo, w ramach której realizowane będą po 4 dodatkowe kursy do Stargardu i 

Szczecina. Nowa linia przez Kunowo została uruchomiona od 17.01.2023 r. Ponadto dochodzą 

dwa nowe kursy w sobotę: 20.25 ze Stargardu i 21.20 ze Szczecina. Powyższe zadanie 

realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSA. 

18 stycznia – podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi w Cisewie, ostatnią z czterech 

inwestycji, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Polski Ład. Wykonawcą jest 

firma Strabag, koszt zadania wynosi ok. 4,5 mln zł. Umową objęty jest odcinek o długości 

około 1,5 km. Oprócz nowej nawierzchni droga będzie poszerzona, zostanie zbudowany także 

chodnik oraz kanał technologiczny. W przypadku tej inwestycji nie ma możliwości 

zrezygnowania z budowy kanału, ale mieszkańcy Cisewa powinni się z tego cieszyć, bo dzięki 

budowie kanału mają szansę na doprowadzenie światłowodu (temu służy głownie kanał, a 

Cisewo nie jest objęte trwającą inwestycją rządową, którą wykonuje Orange). Termin realizacji 



inwestycji – kwiecień 2024. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i zbuduj” na 

podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Tak jak w przypadku każdej 

inwestycji drogowej po opracowaniu koncepcji odbędą się konsultacje z mieszkańcami, a 

następnie zostanie wykonany projekt. Warto przypomnieć, że w programie funkcjonalno-

użytkowym wartość tego zadania została oszacowana na 2,6 mln zł. Przy podpisywaniu umowy 

przedstawiciel wykonawcy wprost powiedział, że umowy z dofinansowaniem z Polskiego Ładu 

są w przetargach wyceniane dużo drożej przez wykonawców z uwagi na niekorzystny sposób 

finansowania. Niedawno zostały wprowadzone zmiany w tym zakresie, więc być może w 

następnych edycjach programu będzie to wyglądało inaczej. 

19 stycznia – odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Głównym tematem spotkania 

była kwestia przeznaczenia przez radnych 40 tys. zł na wyposażenie samochodu dla OSP 

Niedźwiedź oraz inne sprawy bieżące. Zarząd podjął uchwałę, w której wyraził swoje 

stanowisko w sprawie kwoty na wyposażenie samochodu – zdaniem członków zarządu kwota 

powinna zostać przywrócona do podziału dla wszystkich jednostek i zostać przeznaczona na 

wkład własny do zakupów sprzętu w ramach pozyskiwanych środków zewnętrznych.  

20 stycznia – w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie odbyło się powiatowo-miejskie spotkanie 

noworoczne związane z podsumowaniem roku 2022, podczas którego zostały przedstawione 

najważniejsze działania miasta i powiatu w roku ubiegłym. 

24 stycznia – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej w sprawie problemów 

z dostarczaniem przesyłek. Obecnie nie ma już kłopotów kadrowych, które wystąpiły w 

ubiegłym roku, natomiast są problemy wynikające z braku numerów porządkowych na 

nieruchomościach, braku skrzynek pocztowych oraz tożsamych nazw ulic w różnych 

miejscowościach. Temat będziemy poruszać na łamach gminnego biuletynu, a także na stronie 

internetowej, ponadto straż gminna będzie kontrolowała numery porządkowe nieruchomości. 

25 stycznia – wizyta Wicemarszałka Tomasza Sobieraja oraz Dyrektora ZZDW Michała 

Żubera. Podziękowaliśmy za wykonane dotychczas inwestycje na terenie naszej gminy, które 

były sukcesywnie realizowane od 2019 r. – począwszy od ścieżki rowerowej Kobylanka-

Bielkowo, a skończywszy na przebudowie drogi na tym odcinku. W Bielkowie spotkaliśmy się 

z mieszkańcami, którzy mieli okazję porozmawiać z Marszałkiem i zapytać o plany na 

przyszłość. Podczas wizyty omówiliśmy kolejne przedsięwzięcia, które będą już w nieodległej 

przyszłości stopniowo realizowane. Mniej więcej w połowie roku pojawi się tablica świetlna 

na wysokości Osiedla Zalesie, ostrzegająca zbyt szybko jadących kierowców. Już w 

najbliższych tygodniach rozpocznie się projektowanie przejścia dla pieszych przy ośrodku 

zdrowia i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Szczecińskiej, a jeśli uda się 

zakończyć projektowanie w miarę szybko, to pod koniec roku inwestycja będzie rozpoczynana. 

Kolejne przedsięwzięcie to odcinek ścieżki rowerowej z Bielkowa do Kołbacza – dokumentacja 

projektowa zostanie zlecona także w tym roku, a w przyszłym lub na przełomie 2024/25 

inwestycja będzie realizowana. 

W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych 

wystosowaliśmy pismo do Inspekcji Transportu Drogowego z prośbą o montaż fotoradarów 



na drodze Kobylanka-Bielkowo oraz w Niedźwiedziu. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, 

zdaniem ITD na tych drogach nie ma uzasadnienia dla ustawienia fotoradarów.  

Pod koniec grudnia złożyliśmy wniosek do PROW o dofinansowanie zdania „Budowa i 

przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie”. Wniosek dotyczy tzw. I etapu rekreacji tj. 

ulic Jeziornej, Nad Miedwinką, Iglastej, Paprociowej, Szuwarowej, Tatarakowej, Trzcinowej i 

Wrzosowej. Całkowity koszt zadania został oszacowany na 8,2 mln zł. Ubiegamy się o 

dofinansowanie w maksymalnej możliwej wysokości, tj. 5 mln zł. Rozstrzygnięcie naboru 

nastąpi prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu. 

Trwają inwestycje: budowa drogi w Jęczydole, budowa drogi Reptowo-Morzyczyn, remont 

świetlicy w Bielkowie i druga część zadania na ul. Cichej w Zieleniewie związana z budową 

przepompowni, przełożeniem gazociągu średniego ciśnienia i usunięcie kolizji z gazociągiem 

wysokiego ciśnienia. Jesteśmy także w trakcie uzgodnień projektowych parkingu w 

Morzyczynie.  

Finalizujemy inwestycję przebudowy wodociągu w Niedźwiedziu. Ostatnie prace trwają, 

choć już zapewne wszyscy chyba odczuwamy poprawę ciśnienia wody.  

Wojewoda ogłosił nabór do RFRD na 2023 rok w zakresie wyłącznie remontów dróg 

gminnych (nie dotyczy to dróg wewnętrznych).  Naborem objęte są zadania realizowane w 

trybie jednorocznym w uproszczonej procedurze: wystarczy tylko zgłoszenie. Z 

dofinansowania można skorzystać tylko w ramach wydatków bieżących, jednak z uwagi na 

znaczne obcięcie środków na bieżące utrzymanie dróg nie jesteśmy w stanie złożyć 

jakiegokolwiek wniosku. 

Została zakupiona i zamontowana waga najazdowa na terenie GPZO, dzięki czemu możemy 

już realizować usługi przyjmowania odpadów ponad wyznaczone limity. Koszt wagi wraz z 

montażem wyniósł 68.880,00 zł. 

Są przekazywane mieszkańcom zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za odpady wraz 

z najważniejszymi informacjami o zmianach w systemie gospodarowania odpadami oraz 

kalendarzykami z harmonogramem odbioru odpadów. Dziękuję tym sołtysom, którzy 

zaangażowali się w pomoc w roznoszeniu zawiadomień. Mieszkańcy większości miejscowości 

już otrzymali zawiadomienia, natomiast te, których nie zdołają przekazać pracownicy urzędu, 

będą wysłane pocztą. 

Zostało wydane zarządzenie w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni. Taki obowiązek został nałożony na gminy, stąd konieczność 

zaplanowania działań w tym zakresie. Warto zapoznać się z zarządzeniem i sprawdzić, w jakich 

terminach planowane są kontrole w poszczególnych miejscowościach. O tych terminach 

również będziemy informować w gminnej gazetce. 

Zostało zakupione wyposażenie placu zabaw w Kobylance. Całkowita wartość zadania 

wyniosła 98.625,60 zł, w tym 35.000 zł z funduszu sołeckiego. Choć musieliśmy zwrócić grant 

marszałkowski, gdyż wykonawca nie zmieścił się w terminie wyznaczonym na rozliczenie 



grantu, udało się doprowadzić do ugodowego załatwienia sprawy – zaproponowaliśmy montaż 

dodatkowych urządzeń o wartości 15 tys. zł (czyli w wysokości grantu), na co wykonawca 

przystał. Urządzenia zostały przez nas wybrane i zamontowane wraz z pozostałymi zabawkami 

wynikającymi z umowy. 

Zostały zawarte umowy związane z zadaniami referatu komunalnego, tj. umowy na 

przeglądy techniczne elektryczne i kominiarskie roczne i pięcioletnie, na serwis gazowy i 

elektryczny, na odbiór nieczystości ciekłych, na wycinkę i utrzymanie zieleni. 

W ramach działań zmierzających do oszczędzania energii elektrycznej zawarliśmy umowy 

zmieniające moc umowną niektórych punktów poboru energii – co wynikało z 

przeprowadzonego wcześniej audytu, o którym informowałam na poprzedniej sesji. Ogółem 

zawarliśmy 46 zmodyfikowanych umów. Wymieniliśmy ponadto wszystkie świetlówki w 

urzędzie gminy na ledowe. 

Wykonana została konserwacja rowu w Reptowie (przy fotowoltaice). 

Są przygotowywane umowy dzierżaw nad jeziorem Miedwie, być może niektóre będą musiały 

być podjęte uchwałą, ponieważ czas ich trwania przekroczy łącznie trzy lata. 

Referat komunalny zajmował się również wydawaniem zaświadczeń uprawniających do 

zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. W tym roku wpłynęło jak dotąd kilkanaście 

wniosków, natomiast zapotrzebowanie z roku 2022 w całości zostało zrealizowane. Pojawiło 

się kilka reklamacji związanych z jakością węgla, przekazaliśmy sprawy do PUK Gryfino, 

zajmującego się obsługą naszej gminy w zakresie dostarczania węgla. 

GOPS przypomina, że do 1 lutego 2023 można składać wnioski na dodatek elektryczny. 

Dodatek energetyczny 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). 

Od 1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych 

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa zakłada 

wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na utrzymaniu cen gazu w 2023 na 

poziomie 200,17 zł/MWh (czyli ceny obowiązującej w 2022 r.), utrzymaniu cen dystrybucji 

gazu, rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami 

oraz refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz. 

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku należy dołączyć 

fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy oraz dowód zapłaty. Aby 

uzyskać zwrot VAT, trzeba spełnić łącznie trzy warunki: kocioł na paliwo gazowe musi być 

głównym źródłem ogrzewania, musi być wpisany w deklaracji CEEB oraz dochód na osobę w 

rodzinie nie może przekraczać 2100 zł gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł w 



gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca obowiązuje 

dochód z 2021 r., jeśli wniosek zostanie złożony po 31 lipca, wówczas brany jest pod uwagę 

dochód z 2022 r. 

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS 

– mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do 

internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Emerytom i rencistom, 

którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, ZUS wyda 

automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. WAŻNE! Legitymacja emeryta-

rencisty wydawana przez ZUS od stycznia 2023 r. jest elektroniczna. Emeryci lub renciści, 

którzy mają tylko elektroniczną legitymację, a chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną 

legitymację w formie plastikowej karty, muszą złożyć w tej sprawie wniosek (na formularzu o 

symbolu ERL). 


