
Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami – luty 2023 

26 stycznia – spotkanie prezesów jednostek OSP z naszej gminy z Komendantem Powiatowym 

PSP. Nowy komendant chciał poznać prezesów i porozmawiać o problemach i planach 

jednostek. 

27 stycznia – spotkanie z przedstawicielami firmy opracowującej Strategię Rozwoju Gminy 

Kobylanka na lata 2023-2032. Otrzymaliśmy wstępny dokument zawierający diagnozę sytuacji 

społeczno-gospodarczej gminy oraz zarys strategii. Omówiliśmy zawartość tych dokumentów, 

przedstawiliśmy swoje uwagi i uzupełnienia. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy poprawioną 

wersję, jesteśmy w trakcie jej analizy. 

27 stycznia – spotkanie z urbanistką, która opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu przy ul. Bolesława Chrobrego w Kobylance. Projekt planu jest po pierwszym 

wyłożeniu, w lipcu odbyła się dyskusja publiczna nad projektem, do połowy sierpnia można 

było składać uwagi. Część uwag została uwzględniona i w marcu odbędzie się kolejne 

wyłożenie planu. 

6 lutego – w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie umów na finansowanie 

funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. To dofinansowanie jest obowiązkiem 

ustawowym, część kosztów na GOPS pochodzi z budżetu państwa. 

7 lutego – w Urzędzie Miasta Stargard odbyły się konsultacje w sprawie mobilności (SOM), w 

których brała udział Z-ca Wójta Irena Rybarczyk wraz z pracownikiem merytorycznym na 

stanowisku planowania przestrzennego. Zostały zgłoszone nasze problemy z komunikacją do 

Szczecina (której by nie było, gdyby nie busy), a także konieczność skomunikowania całej 

gminy z SKM. Tego samego dnia po południu odbyły się konsultacje dla mieszkańców. 

10 lutego – w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się odprawa roczna, podsumowująca 

zdarzenia i działalność Policji w roku 2022. Udział w odprawie wzięła Z-ca Wójta Irena 

Rybarczyk. 

10 lutego – w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, w ramach której 

wręczone zostały symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg – w naszym przypadku jest to droga w Jęczydole, na którą 

otrzymaliśmy 7,1 mln zł. 

13 lutego – wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie uchodźców i 

dystrybucji węgla przez gminy, głównie dotyczyła ona kwestii rozliczeń środków 

otrzymywanych przez gminy z budżetu państwa. 

14 lutego – udział w bankiecie z okazji XX-lecia KGW Morzyczyn. 

16 lutego – spotkanie z Prezesem WFOŚ, razem z Prezydentem Stargardu złożyliśmy wizytę 

Prezesowi i rozmawialiśmy o planach związanych z rozwojem terenów nad Miedwiem. 

Prawdopodobnie w lipcu/sierpniu pojawią się bardziej konkretne propozycje dotyczące 

możliwości przejęcia terenów należących do WFOŚ przez gminę. 

17 luty – wideokonferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w związku z prognozowanymi 

wichurami. Początkowo były ostrzeżenia II stopnia dla naszego rejonu, potem zmieniły się na 

III stopień, toteż przekazaliśmy komunikaty na stronie internetowej i na Facebooku o 

spodziewanym silnym wietrze. Uruchomiliśmy również wewnątrzgminny telefon alarmowy w 



razie powtórki z ubiegłego roku, kiedy były trudności z dodzwonieniem się na numer 112. 

Takie działania będziemy zawsze podejmować, jeżeli ostrzeżenia meteorologiczne będą III 

stopnia lub wyższe, żeby nasi mieszkańcy mogli zgłaszać potrzebę usunięcia skutków wichury 

bezpośrednio do gminnego koordynatora, który powiadomi jednostki OSP. W przypadku 

bardziej poważnych zagrożeń przewidujemy również dyżury członków gminnego zespołu 

zarządzania kryzysowego w budynku urzędu. 

18 lutego – walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Niedźwiedź. 

Ogłosiliśmy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Reptowie. Zadanie będzie 

realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Otwarcie ofert jest przewidziane na 6 marca. 

Na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z PROW w wysokości 4 mln zł. 

W dniu 15 lutego nastąpił odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź”. 

W ramach przebudowy sieci w Niedźwiedziu i części Reptowa wykonano ok. 5 km wodociągu 

z przyłączami, zamontowano blisko 40 hydrantów ppoż. Nowy wodociąg jest wykonany z 

tworzywa sztucznego PE, zamontowano też nowe zasuwy żeliwne. W hydroforni wymieniony 

został przede wszystkim zestaw hydroforowy z pamiętającego jeszcze lata 90-te zestawu o 

wydajności maksymalnej ok 80 m3/h na zestaw o wydajności maksymalnej do ok. 300 m3/h. 

Nowy zestaw bez problemu zapewni ciśnienie wody w najbardziej odległym punkcie 

Niedźwiedzia - w czasie prób rozruchowych było ono bliskie 6 bar. Projekt przewiduje 

zapewnienie odpowiedniego ciśnienia i wydajności pomp na najbliższe 30 lat. Ważne jest, że 

o stanie pomp, ciśnieniu i ewentualnych awariach dzięki zdalnemu monitoringowi zostanie 

poinformowany natychmiast operator wodociągów na ujęciu wody w Lipniku, co pozwoli mu 

odpowiednio zareagować. Zwiększono również moc przyłączeniową energii elektrycznej, 

orurowanie i sterowanie w hydroforni.  

Wąskim gardłem może być tylko wodociąg zasilający zbiorniki retencyjne w Kobylance, które 

mają łącznie pojemność 300 m3. 

W sumie zadanie zostało wykonane za około 2,1 mln zł, z tego 977 tys. to dofinansowanie z 

PROW. 

Trwają inwestycje gminne: 

• Budowa drogi w Jęczydole 

• Budowa drogi Reptowo-Morzyczyn 

• Budowa chodnika w Motańcu 

• Budowa drogi wewnętrznej ul. Długa – sięgacz w Zieleniewie 

• Budowa drogi w Cisewie (faza projektowania) 

• Budowa parkingu w Morzyczynie (faza projektowania) 

• Remont świetlicy w Bielkowie 

• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod.kan. w ulicy Cichej w 

Zieleniewie 

• Budowa drogi w Reptowie (prace projektowe) 

Rozpoczęły się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu. Kontrole przebiegają bardzo dobrze, 

powodują zdyscyplinowanie mieszkańców oraz firm odbierających nieczystości płynne. 



Zostało przygotowane zapytanie ofertowe na wymianę opraw oświetleniowych na os. 

Kryształowym i cmentarzu, będzie ogłoszone w najbliższych dniach. Oszczędność wynikająca 

z wymiany opraw na ledowe jest bardzo wymierna – dowodem na to jest fakt, że w grudniu 

wymieniliśmy wszystkie żarówki w budynku urzędu i dzięki temu wywiązaliśmy się z 

obowiązku zaoszczędzenia minimum 10% energii nałożonego na samorządy, mimo że 

wymiana nastąpiła mniej więcej w połowie miesiąca. 

Przygotowujemy dokumentację przetargową na letnie utrzymanie i remonty dróg. Obecnie 

z uwagi na warunki pogodowe duże ubytki są naprawiane doraźnie przez pracowników 

komunalnych. 

Zostały wykonane przeglądy techniczne wszystkich placów zabaw na terenie gminy. 

W dniu 3.03. (piątek) o godz. 12.00 w sali obrad urzędu gminy odbędzie się spotkanie 

Wicemarszałka Olgierda Kustosza oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego w 

sprawie grantów sołeckich, programu „Społecznik” oraz innych planowanych przez urząd 

konkursów. Zaproszenia otrzymają sołtysi oraz przedstawiciele kół gospodyń i organizacji 

pozarządowych. Zaproszenia zostaną rozesłane w poniedziałek. 

W dniu 15 lutego zapadł wyrok w sprawie odszkodowania dla przedszkola niepublicznego z 

tytułu wypłacania zbyt niskiej dotacji w latach 2011-2016. Sąd zasądził na rzecz powódki 

kwotę 382.760,43 zł wraz z odsetkami od 1 stycznia 2018 r. oraz wszystkie koszty procesu. Już 

złożyliśmy wniosek o wydanie uzasadnienia wyroku i będziemy składać apelację. 

 


