
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI 

 

-COVID - Odbywam spotkania i rozmowy telefoniczne z dyrektorami jednostek 

podległych, z pracownikami placówek kulturalnych, Dyrekcją Szpitala w NDG, przychodnią 

Eter-Med, Starostą Nowodworskim, w celu analizy i przeciwdziałania skutkom epidemii 

korona wirusa, oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Sztutowo. 

- Współpracujemy z placówką Eter med. Przygotowujemy program ochrony zdrowia 

w Gminie Sztutowo. Planujemy od jesieni cyklicznie organizować badania dla mieszkańców. 

- Gospodarka komunalna - Jestem w ciągłym kontakcie z firmą odbierającą odpady 

komunalne z terenu Gminy Sztutowo i na bieżąco monitoruję stan gospodarki komunalnej w 

naszej gminie. Przygotowaliśmy Gminę do sezonu turystycznego  

- Na bieżąco realizujemy doświetlenie ulic naszej Gminy 

-  Odbywam spotkania z Władzami naszych spółek: Mierzeja oraz CWŻ dotyczące w 

szczególności: rozbudowy sieci wodociągowej w Kobylej Kępie oraz poszerzeniu zakresu 

dokumentacji na rozbudowę sieci. 

- Odbywam spotkania i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za budowę przekopu 

przez Mierzeję Wiślaną. Prowadzę bieżący monitoring prac na budowie przekopu przez 

Mierzeję Wiślaną.  

Godnym pochwalenia się jest fakt, że współpraca z firmą NDI, Urzędem Morskim, 

Starostwem Powiatowym i Gminą układa się wzorcowo, kolejnym efektem tej współpracy 

jest podpisane porozumienie na mocy, którego ul. Morska w Sztutowie zostanie 

przebudowana. Termin przebudowy do kwietnia 2021 r.  

- Jestem w ciągłym kontakcie z kierownictwem ZDW w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa na drodze 501. 

- Podejmuję ciągłe działania dotyczące uporządkowania spraw i  zaległych 

nieprawidłowości związanych z  obiektem tzw. Nowej Kuchni Obozowej oraz byłych 

magazynów zbożowych. Obiekty przez lata były pozbawione kompleksowych napraw, 

remontów i zabezpieczeń. Dziś chylą się ku upadkowi. Toczę wiele rozmów, odbywam 

spotkania i wysyłam szereg pism do wielu instytucji w tym: Dyrekcji Muzeum Stutthof , 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mających na celu 

uregulowanie spraw. 

 - Analizuję  sprawę cmentarza na terenie naszej Gminy. Zakończyły się konsultacje z 

mieszkańcami. Ciągle szukamy nowej odpowiedniej lokalizacji, takiej, która będzie możliwa 

pod względem prawnym, geologicznym, finansowym oraz spotka się z aprobatą 

mieszkańców. Wierzę, że jesienią przedstawimy Państwu projekt uchwały dotyczący 

rozpoczęcia prac nad nowym Gminnym cmentarzem. Jesteśmy na dobrej drodze. W tej 

sprawie odbyłem kolejne spotkanie się  z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Elbląg. 



- Biorę  udział  w toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę wieży 

5G w Sztutowie oraz Kątach Rybackich. Działania dotyczą zmiany lokalizacji budowy wieży 

tak, aby nie stanęła w centrum miejscowości.  

 - Toczyły się przygotowania do sezonu letniego.  Odbywałem spotkania z operatorem 

plaży, operatorem mariny w Kątach, z firmą ratowniczą, zatrudniliśmy pracowników 

informacji turystycznej biorę udział w spotkaniach i wideokonferencjach dotyczących 

organizacji sezonu letniego. 

- Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie. Tym razem z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na przebudowę drogi tzw. Wierzbówki z Grochowa I do Sztutowa. 

- Pracujemy nad przekazaniem praw własności od Skarbu Państwa części portu w 

Katach Rybackich. Jak Państwo wiecie,  inwestycje poczynione w Katach nie są na naszych 

gruntach. Pracujemy nad przekazaniem ich Gminie od Skarbu Państwa. W tej sprawie 

odbywa się wiele spotkań, ostatnio gościliśmy Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w 

MGMiŻŚ.  

- Uczestniczyłem w spotkaniu pomorskich Samorządowców, które dotyczyło 

przyszłości samorządu oraz omawialiśmy sprawę subwencji oświatowej. Jako Gmina 

dokładamy ok. 40 % do utrzymania naszych placówek. 

- Udział w Walnych zebraniach CWŻ, LGD, LGR. Spotkania z przedstawicielami: 

PSP, Muzeum Stutthof, Muzeum Morskiego, Policji, uroczystości, dyżur, spotkania, 

konkursy, objazdy Gminy, oraz nadzoruję i kieruję bieżącą pracą urzędu Gminy Sztutowo., 

oraz dyżur Wójta. 
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