
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI 

05.11.2020 – 30.11.2020 

 

- Przygotowaliśmy wraz z pracownikami Urzędu Gminy projekt budżetu na rok 2021. 

- Pracujemy nad przygotowaniem dla Rady gminy materiałów i projektu uchwały dotyczącego 

rozpoczęcia prac nad Strategią Rozwoju Gminy na najbliższe lata. 

- Staram się zmotywować Zarząd Dróg Wojewódzkich do poprawy bezpieczeństwa i jakości drogi 

Wojewódzkiej biegnącej przez Gminę Sztutowo. 

-Pracujemy nad znalezieniem odpowiedniej lokalizacji pod budowę cmentarza na terenie naszej 

Gminy. Sprawa lokalizacji jest w toku w dalszym ciągu odbywam rozmowy z mieszkańcami w celu 

wyjaśnienia zawiłości związanej z lokalizacją cmentarza w Gminie Sztutowo. Wierzę, że będę miał dla 

Państwa dobre wieści jeszcze w grudniu.  

- Rada Gminy musi rozpatrzyć petycję dotyczącą proponowanej lokalizacji. 

- Ponownie rozpoczęliśmy prace nad zablokowaniem budowy Masztu 5G w okolicy ulicy Morskiej. 

Gmina kilka miesięcy temu  przedstawiła inwestorom zamienną lokalizacje. 

- Podejmujemy 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”, zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do naszych Parlamentarzystów. 

- Bierzemy udział w pracach nad opracowaniem Programu Ochrony Parku Krajobrazowego. Wiem 

jakie jest Państwa stanowisko, dlatego na bieżąco monitorujemy prace i staramy się na miarę możliwości nie 

dopuścić do zaostrzenia przepisów na obszarze Parku Krajobrazowego. 

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

Wraz z Komisją Gospodarki komunalnej pracujemy nad poprawą systemu, planujemy aby od nowego 

przetargu włączyć wszystkich do systemu. 

-  W dalszym ciągu pracujemy nad warunkami technicznymi podłączenia wody i kanalizacji do 

tworzonych dokumentacji technicznych ulic: Kormoranów, Leśna, Jaśkowa Polana, Jagodowa 

- Odbywam spotkania i rozmowy telefoniczne w celu analizy i przeciwdziałania skutkom epidemii 

Cowid 19, oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Sztutowo. 

- Bieżące sprawy Urzędu i Gminy 

jestem do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: 603 562 507. 

- Jeśli, któryś wątek wzbudził Państwa zainteresowanie i wymaga rozszerzenia zapraszam do 

kontaktu 

Wójt Gminy Sztutowo 

Robert Zieliński 

603 562 507 


