
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI 

 

- Realizujemy inwestycje drogowe takie jak : przebudowa ulicy Okrężnej, Wczasowej, 

Rybackiej, „ Wierzbówki”, przygotowujemy się do rozpoczęcia przebudowy ulicy Marii 

Konopnickiej oraz wspólnie z Powiatem remontujemy drogę Łaszka – Płonino. 

- 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. Obiekt kilka lat temu uległ poważnej katastrofie, co powoduje 

problemy i brak woli przejęcia tak zniszczonego obiektu jakim jest „ Kuchnia Obozowa” 

- Monitorowaliśmy przebieg sezonu letniego w naszej Gminie. 

- Miałem zaszczyt wręczyć akty nadania awansu zawodowego Nauczycielom z naszej 

szkoły. 

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

szczególności: rozbudowy sieci wodociągowej w Kobylej Kępie oraz  przygotowujemy 

warunki techniczne podłączenia wody i kanalizacji do tworzonych dokumentacji technicznych 

ulic: Kormoranów, Leśna, Jaśkowa Polana, Jagodowa 

- Spotykam się z dyrektorami placówek oświatowych w naszej Gminie (przygotowania 

do rozpoczęcia roku szkolnego oraz przeciwdziałanie COWID 19) 

- Zachowując reżim sanitarny reprezentuję Gminę w wydarzeniach kulturalnych i 

społecznych. 

- Prowadzimy działania wspierające Orange w celu budowy infrastruktury 

światłowodowej w naszej Gminie. 

- Uczestniczyłem w cyklu zebrań wiejskich we wszystkich Sołectwach w naszej 

Gminie. 

- Odbywam spotkania i rozmowy telefoniczne w celu analizy i przeciwdziałania 

skutkom epidemii Cowid 19, oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy 

Sztutowo. 

- Pracujemy nad znalezieniem odpowiedniej lokalizacji bod budowę cmentarza na 

terenie naszej Gminy, którą to wstępnie omówiłem na zebraniach wiejskich, oraz dokładnie 

podczas spotkania z mieszkańcami 23.09.2020. Sprawa lokalizacji jest jeszcze w toku, 

ponieważ do Rady Gminy wpłynęła petycja od osób przeciwnych lokalizacji. 

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Żuławy. 

- Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie z projektu „ Zdalna Szkoła”, dzięki któremu 

doposażymy naszą szkołę w sprzęt komputerowy wartości prawie 50 000 zł. 



- Odbywam spotkania i rozmowy z Panem Starostą Nowodworskim dotyczące: 

przebudowy dróg powiatowych w Gminie Sztutowo,  

- Toczą się procedury związane z możliwością wygaszenia przez organ wyższego 

szczebla mojego mandatu Wójta.  

- Jestem w ciągłym kontakcie z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy 

Sztutowo. 

- Bieżące sprawy Urzędu i Gminy 

- Co środa dyżur na który serdecznie zapraszam, dla tych co nie mogą osobiście podaję 

nr telefonu do kontaktu: 603 562 507. 

- Jeśli, któryś wątek wzbudził Państwa zainteresowanie i wymaga rozszerzenia 

zapraszam do kontaktu 

 

Wójt Gminy Sztutowo 

Robert Zieliński 

603 562 507 

 


