
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – grudzień 2022 

 

25 listopada – w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie w sprawie funduszy unijnych 

w nowej perspektywie 2020-27. Część przypadająca na Pomorze Zachodnie, czyli FEPZ, w 

kwocie ponad 7 mld zł, została już uzgodniona z Komisją Europejską i wysłana do 

zatwierdzenia w październiku. 7 grudnia Urząd Marszałkowski otrzymał wiadomość o 

pozytywnej decyzji KE, co oznacza, że już w początkach 2023 r. będą ogłaszane pierwsze 

konkursy. 

28 listopada – odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Zacisze w Morzyczynie w sprawie 

drogi. Dotyczyło ono bieżącej naprawy i podjęcia działań w celu unormowania stanu prawno-

formalnego przebiegu drogi. W spotkaniu brała udział Z-ca Wójta Irena Rybarczyk. 

30 listopada – odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych w celu 

uzgodnienia dodatków dla mentorów i opiekunów stażu oraz dodatków funkcyjnych dla 

dyrektorów szkół. 

3 grudnia – w Szkole Podstawowej w Kobylance zostało przeprowadzone szkolenie z 

samoobrony dla kobiet z terenu gminy. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy z jednostką 

wojskową z terenu gminy, tj. 102 Batalionem Ochrony z Bielkowa. 

6 grudnia – odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie 

dystrybucji węgla oraz potencjalnym napływie uchodźców. 

8 grudnia – w CKiR odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie parom 

małżeńskim, które w tym roku obchodziły Złote Gody. 

12 grudnia – spotkanie ze Starostą Iwoną Wiśniewską oraz członkiem Zarządu Powiatu Agatą 

Łucką. Tematem spotkania była droga Kobylanka-Reptowo. Został opracowany program 

funkcjonalno-użytkowy, natomiast realizacja tej inwestycji jest uzależniona od ewentualnej 

edycji programu Polski Ład i możliwości pozyskania środków. 

13 grudnia – w Przecławiu odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego. Zostały podjęte uchwały związane z fazowaniem inwestycji w ramach 

SSOM, składki członkowskiej na przyszły rok oraz podziału części kosztów opracowania 

SUMP (Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej), który jest niezbędny do realizacji 

projektów w nowej perspektywie unijnej. 

14 grudnia – została podpisana umowa z wykonawcą chodnika w Motańcu. Termin realizacji 

zadania został wyznaczony na 13.12.2023, bo tak wynika z zasad programu Polski Ład, w 

ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na tę inwestycję, jednakże wykonawca 

deklaruje, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane dużo szybciej. 

14 grudnia – na terenie jednostki wojskowej w Bielkowie odbyło się drugie spotkanie 

Komitetu Społecznego ds. ufundowania sztandaru. Spotkanie połączone było z uroczystością 

wigilijną przygotowaną przez jednostkę. 



15 grudnia – wizyta nowego Komendanta PSP w Stargardzie, Marka Huszli. Była to wizyta 

głównie kurtuazyjna, choć rozmawialiśmy również o problemach i sprawach związanych z 

funkcjonowaniem jednostek OSP z terenu gminy. 

19 grudnia – odbyła się ocena prac nadesłanych na konkurs strażacki. Komisja wyłoniła 

laureatów, a nagrody zostaną wręczone 22 grudnia. Po pracach komisji odbyło się posiedzenie 

Zarządu Gminnego OSP, poświęcone sprawom bieżącym i planom na przyszły rok, połączone 

z poczęstunkiem wigilijnym. 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem na przebudowę drogi w Cisewie w dniu 29 

listopada nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła tylko jedna oferta firmy Strabag na kwotę 4 590 

174,12 zł. Kosztorys z PFU wykonany przez zewnętrzną firmę opiewał na kwotę 2,6 mln zł. 

Na tę drogę otrzymaliśmy 98% dofinansowania na wniosek opiewający na 2 mln zł. Żeby nie 

stracić dofinansowania (uważam, że każde otrzymane dofinansowanie powinniśmy 

wykorzystać) podjęłam decyzję, że będziemy tę inwestycję realizować – stosowne zmiany 

zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; większa część płatności została 

zaplanowana na rok 2024. 

W ramach inwestycji przebudowy wodociągu do Niedźwiedzia został zamontowany nowy 

zestaw hydroforowy. Trwa jego uruchamianie, tj. różnego rodzaju próby i regulacja. Najpóźniej 

po nowym roku zostanie uruchomiony i wówczas powinny zniknąć zgłaszane przez 

mieszkańców problemy z ciśnieniem wody. 

Zgodnie z informacją przekazaną na ostatniej sesji, podjęliśmy działania mające na celu 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wymienione zostały lampy na osiedlu Nowy 

Horyzont oraz na ul. Jeziornej (ok.130 punktów), przesłaliśmy do Enei wnioski o zmniejszenie 

mocy umownych na niektórych punktach poboru, wynikające z przeprowadzonego audytu, 

zleciliśmy również wymianę żarówek na ledowe w urzędzie gminy. Ponadto z uwagi na 

zobowiązanie samorządów do zaoszczędzenia w grudniu oraz w całym roku 2023 co najmniej 

10% energii zużywanej na potrzeby obiektów gminnych, zostało wydane zarządzenie 

wskazujące na dokonywanie czynności pozwalających na wywiązanie się nałożonego 

obowiązku. Zarządzenie odnosi się zarówno do urzędu gminy, jak i obiektów wszystkich 

jednostek podległych (szkół, GOPS, CKiR), świetlic i remiz strażackich. 

Wyłoniliśmy wykonawcę i podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 

drogi w Reptowie. Wykonawcą jest firma LANDPROJEKT Biuro Projektowo-Budowlano-

Inwestycyjne Tomasz Szynkowski ze Szczecina. Firma zaoferowała wykonanie zamówienia za 

kwotę 145.140 zł, z terminem realizacji do 10 miesięcy. Zamówieniem objęty jest odcinek drogi 

o długości około 3,3 km (od nr 1 do zamkniętego przejazdu). W opracowaniu zostanie 

maksymalnie wykorzystany posiadany przez nas projekt budowy chodnika. Zakres 

dokumentacji obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem, chodnik o 

normatywnej szerokości po jednej stronie drogi, ciąg pieszo-rowerowy, budowę/przebudowę 

zjazdów w niezbędnym zakresie, odwodnienie drogi w niezbędnym zakresie, przebudowę, 

budowę i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie, 

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 



wynikających z projektu stałej organizacji ruchu, wyniesione przejścia dla pieszych wraz z ich 

doświetleniem oraz zatoki autobusowe. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w taki sposób, aby w przyszłości można było 

etapować roboty budowlane objęte opracowaniem:  

- jeden etap (dz. 207/1) –  osobno budowa drogi, budowa chodnika, budowa ścieżki pieszo-

rowerowej  

- drugi etap (dz. 120/1) – osobno budowa drogi, budowa chodnika, budowa ścieżki pieszo-

rowerowej. 

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków – w ramach PROW 2014-2020 – na operacje 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Termin składania wniosków upływa 4 

stycznia. Dofinansowanie wynosi 63,63 % jednak nie więcej niż 5 mln zł. Po analizie kryteriów, 

które należy spełnić, aby wniosek otrzymał minimalną ilość punktów, zdecydowaliśmy o 

złożeniu wniosku na drogi na tzw. „rekreacji” w Morzyczynie, bo tylko tę dokumentację 

mamy gotową.  Pozostałe dokumentacje, które posiadamy, to projekty na krótkie odcinki, 

niespełniające kryteriów punktowych. Drogi na rekreacji również nie do końca wpisują się w 

kryteria, ale mimo wszystko mają szansę. Na marginesie, warto zauważyć, że gdyby w 

ubiegłym roku radni podjęli decyzję o projektowaniu drogi w Reptowie, zamiast upierać się 

przy samym chodniku, teraz mielibyśmy gotowy projekt do tego naboru wniosków i na pewno 

otrzymalibyśmy dofinansowanie, bo droga spełnia większość kryteriów punktowych. 

W dniu 9 grudnia zostały otwarte oferty w przetargu na wykonanie tzw. sięgacza ul. Długiej. 

Wpłynęło 8 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Bud-Pak ze Stargardu na kwotę 305.040 zł. 

Trwa weryfikacja ofert, jednak aby rozstrzygnąć przetarg, konieczne jest zwiększenie kwoty w 

WPF (zaplanowano 300.000 zł). 

Świetlica w Jęczydole – podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Mamy 

nadzieję, że tym razem nie będzie problemów z wykonawcą i ten projekt zostanie wykonany. 

Zakończyliśmy modernizację boiska w Reptowie – wykonano instalację automatycznego 

nawadniania boiska, zamontowano 40-osobową trybunę dla kibiców i dwie wiaty dla 

zawodników. Całość kosztowała 79.500, z tego 30 tys. dofinansowania z funduszy unijnych z 

Urzędu Marszałkowskiego na rozwój i modernizację infrastruktury sportowej. 

12 grudnia rozstrzygnęliśmy drugi przetarg na dostawę komputerów w ramach grantu na 

sprzęt dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Musieliśmy odstąpić od umowy z wykonawcą, 

który nie wywiązał się z realizacji zamówienia (umowa była zawarta w sierpniu, wykonawca 

miał termin do 15 października) i szybko zorganizować nowy przetarg. Wpłynęło 9 ofert, 

najkorzystniejszą ofertę na kwotę 159.177,99 zł złożyła firma Kombit Group z Poznania, która 

zadeklarowała dostarczenie sprzętu w ciągu 15 dni od podpisania umowy, więc jest szansa, że 

jeszcze w tym roku dzieci otrzymają komputery. 

12 grudnia ogłosiliśmy przetarg na świadczenie usług pocztowych na potrzeby urzędu. 



25 listopada rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu dla OSP Kobylanka, 

dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości (rozpieracz tłokowy wraz z osprzętem) na 

kwotę blisko 30 tys. zł. 

W związku z podjętymi uchwałami w zakresie gospodarki odpadami i zaoferowaniem 

mieszkańcom możliwości odpłatnego odbioru niektórych frakcji odpadów przeprowadziliśmy 

zapytanie ofertowe na zakup wagi najazdowej wraz z montażem. Najkorzystniejszą ofertę 

na kwotę 68.880 zł złożyła firma Wagen-Mont z Bobrowników nad Wisłą. Przedsiębiorca 

deklaruje, że jest w stanie dostarczyć i zamontować wagę do końca roku – warunkiem zawarcia 

umowy jest uchwalenie środków w budżecie. 

Trwają rozpoczęte w tym roku inwestycje drogowe (droga w Jęczydole, droga Reptowo-

Morzyczyn), wykonywane są głównie prace wstępne, tj. wycinka drzew, uzgodnienia, 

przygotowanie placu budowy itp. Trwa również remont świetlicy w Bielkowie oraz 

projektowanie parkingu w Morzyczynie. Przy okazji tej inwestycji należy zaznaczyć, że 

niektórzy przekazują opinii publicznej, że wszystkie drzewa zostaną wycięte pod parking – 

mimo że nie występowali o żadne informacje w tej sprawie i nie mają wiedzy na ten temat. To 

świadczy o tym, że jeszcze nic się nie zdarzyło, a już próbuje się robić zamieszanie. Tymczasem 

umowa z wykonawcą zakłada, że wycinka ma być ograniczona do absolutnego minimum, a 

drzewa, które mogą pozostać, mają być zachowane. Jednocześnie warto zauważyć, że zwraca 

się uwagę na każde drzewo wycinane przez gminę, a w ogóle nie liczy się, ile drzew jest 

wycinanych na prywatnych posesjach – w tym roku złożono 107 zgłoszeń o wycince ogółem 

544 drzew. Owszem, w dużej części są to samosiejki, które muszą być wycięte pod budowę 

domu, niemniej skala jest duża. Do tych kilkuset drzew należy jeszcze doliczyć nieznaną liczbę 

drzew usuwanych z gruntów rolnych w celu przywrócenia rolniczego użytkowania oraz drzew, 

co do których nie jest wymagane zgłoszenie – nie wymagają one bowiem dokonywania 

żadnych formalności. 

Zostały zrealizowane inwestycje z funduszy sołeckich Cisewa (ogrodzenie placu zabaw) oraz 

Kobylanki (kosze na odpady, w tym na psie odchody). Mamy problem z wykonawcą placów 

zabaw w Kobylance, Morzyczynie i Rekowie – wykonawca jest już po terminie umownym i 

wywiązał się tylko w niewielkiej części z zawartych umów, mimo aneksowania terminów i 

naszych ponagleń. Jedna z umów obejmuje doposażenie placu zabaw z grantu sołeckiego, co 

oznacza, że straciliśmy ten grant i będziemy pozywać firmę do sądu o zwrot utraconych 

środków (termin rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim mija 27 grudnia, a na dzień dzisiejszy 

już wiadomo, że wykonawca się nie wywiąże). Nie wiadomo, co jeszcze i czy w ogóle 

cokolwiek uda się zrealizować. Oczywiście będziemy dochodzić roszczeń, jeżeli wykonawca 

się nie wywiąże z pozostałej części umów. 

Dystrybucja węgla przebiega dość powoli – na dzień dzisiejszy zrealizowana została ok. 1/3 

wniosków. Problem leży po stronie PGE, ponieważ są trudności z dostępnością węgla typu 

orzech, na który jest największe zapotrzebowanie. Cały czas pozostajemy w kontakcie z PUK 

Gryfino, który stara się realizować zadanie, ale też nie jest w stanie wiele zdziałać. Dodatkowo 

wpłynęło kilka sygnałów od mieszkańców, że węgiel dostarczony w ubiegłym tygodniu nie jest 



dobrej jakości. W tej sprawie również kontaktujemy się z PUK Gryfino, lecz nasze możliwości 

wpływu na tę sytuację są w zasadzie żadne. 

30 listopada upłynął termin składania wniosków na dodatek węglowy i dodatek do innych 

źródeł ciepła. Na dodatek węglowy złożono 682 wnioski, które są na bieżąco rozpatrywane. Do 

dnia 19 grudnia wypłacono dodatki 522 gospodarstwom domowym. Na inne źródła ciepła 

(drewno, pellet, gaz, olej opałowy, biomasa) złożono 514 wniosków, wypłacono dodatki 458 

gospodarstwom domowym. 

GOPS w Kobylance przygotowuje paczki świąteczne dla osób samotnych oraz rodzin 

najbiedniejszych w naszej gminie. W tym roku z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin. 

GOPS przypomina, że można składać wnioski na dodatek energetyczny. Dodatek ten 

przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają dom przy użyciu energii elektrycznej. 

Wnioski przyjmowane są do 1 lutego 2023. Wysokość dopłaty wynosi 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. 

1 stycznia o godz. 18.00 w kościele w Kobylance odbędzie się msza od wójta w intencji 

mieszkańców gminy. 

 


