
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIEDZY SESJAMI W OKRESIE : 

19.12.2019 – 20.01.2020 

 

 

20.12.  Rozmowa z przedstawicielem Firmy Koma. 

- Dotycząca obsługi systemu, apel do mieszkańców aby nie wrzucali gorącego popiołu do 

pojemników. 

20.12. Spotkanie bożonarodzeniowe z mieszkańcami, oraz kiermasz bożonarodzeniowy. 

23.12. Spotkanie z Dyrektorem Muzeum Morskiego.  

24.12. Spotkanie z przedstawicielami firmy Eter Med, świadczącej usługi medyczne na terenie 

naszej Gminy.  

30.12. Bardzo ważne spotkanie Samorządowców, leśników w Nadleśnictwie Elbląg dotyczące 

ASF.  

- Wspólnie z powiatowym Lekarzem Weterynarii planujemy spotkanie informacyjne w naszej 

Gminie. 

30.12. Rozmowa z przedstawicielami Urzędu Morskiego. 

- Dotycząca przebiegu prac na terenie przekopu. 

07.01. Rozmowa ze Starostą Nowodworskim. 

 – Parkingi ulica Morska, drogi w południowej części Gminy. 

08.01. Rozmowa z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich 

- Dotycząca stanu  chodników w Gminie. Będę starał się przekonać Radę Gminy aby wesprzeć 

województwo finansowo i przymierzyć się do cyklicznego remontu chodników. 

09.01. Spotkanie noworoczne Koła Emerytów i Rencistów. 

- Dopracowanie pomysłu powołania Rady Seniorów. 

12.01. 28 Finał WOŚP. 

13.01. Spotkanie z Dyrektorem Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. 

- Rozmowa o współpracy, rozwoju szpitala.   

13.01. Spotkanie na Policji. 

- Sprawa wandala nad kanałem. (pewnie nie znajdziemy sprawcy ale mamy podejrzenia kto to 

zrobił, niestety świadkowie nie chcą zeznawać, ale Policja ma kolegę na oku. 

-  Postaramy się aby kamery nie były tylko poglądowe. 



14.01. Odbiór Przystani w Kątach Rybackich.  

17. i 19.01. Finał akcji Ultra krew.  

- BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W AKCJI. 

- Skończyliśmy pierwszy etap remontu świetlicy w Kobylej Kępie 

- Monitorujemy na bieżąco prace na budowie przekopu przez mierzeję. 

- Rozpoczęliśmy wraz ze Starostwem prace na ulicy Morskiej w Sztutowie. ( powstaną zatoki 

postojowe, w kolejnych etapach będziemy pracowali nad dalszą poprawą jakości drogi. 

- Jesteśmy w przeddzień podpisania umowy z operatorem przystani w Kątach Rybackich.  

- Spotkania z mieszkańcami, 

- Bieżące sprawy Urzędu i Gminy.  

- Liczne spotkania opłatkowe i noworoczne. 

- Oraz co środa dyżur w Godzinach 15:30 – 17:00 na który serdecznie zapraszam mieszkańców.  

Jeśli uznacie Państwo, że którąś informację należy rozwinąć zapraszam do kontaktu, 

chętnie omówię. 

Wójt Gminy Sztutowo 

Robert Zieliński 

603 562 507 

 

 


