SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIEDZY SESJAMI
30.11.2020 – 22.12.2020
- W dalszym ciągu realizujemy wraz z Przedsiębiorstwem Energa Oświetlenie doświetlanie ulic w Gminie
Sztutowo.
- Realizujemy przebudowę ulicy Mari Konopnickiej w Sztutowie, oraz przeprowadzamy kilka drobnych
napraw ulic.
- Powoli rozpoczyna się proces budowy Światłowodu na terenie Gminy Sztutowo.
- Pracujemy nad warunkami technicznymi podłączenia wody i kanalizacji do tworzonych dokumentacji
technicznych ulic: Kormoranów, Leśna, Jaśkowa Polana, Jagodowa, w tym celu odbywam spotkania z
Prezesami CWŻ oraz Przedsiębiorstwa Mierzeja.
- Zakończyliśmy etap budowy wodociągu na Kobylej Kępie, który Rada Gminy ujęła w wieloletnim
programie rozwoju sieci wodociągowej. Za rok wybudujemy kolejny etap.
- Uzyskaliśmy od Rządu z Funduszu Inwestycji Lokalnych milion złotych dofinansowania na budowę sieci
kanalizacyjnej na Kobylej Kępie.
-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.
- Staram się zmotywować Zarząd Dróg Wojewódzkich do poprawy bezpieczeństwa i jakości drogi
Wojewódzkiej biegnącej przez Gminę Sztutowo, oraz zminimalizowania utrudnień wynikających z ciągłego
ciężkiego transportu jeżdżącego przez Mierzeję Wiślaną.
- Jestem w ciągłym kontakcie z Urzędem Morskim, NDI aby na bieżąco znać stan budowy Kanału przez
Mierzeję Wiślaną
- Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego, na którym rozmawialiśmy o
inwestycjach na terenie Gminy Sztutowo, a w szczególności o przebudowie ul. Morskiej w Sztutowie.
- 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”.
- Uzyskaliśmy 20 000 zł refundacji od Pomorskiego Konserwatora Zabytków w związku z zabezpieczeniem
przez Gminę obiektu tzw. Kuchni Obozowej.
- Złożyliśmy wniosek do Ministra Kultury o dofinansowanie dokumentacji na Nową Kuchnię obozową.
Podpisaliśmy wraz z Dyrektorem Muzeum Stutthof List Intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu
wyżej wymienionego wniosku. Dziękuję Panu Dyrektorowi Piotrowi Tarnowskiemu za wsparcie, bez jego
wiedzy i zaangażowania mielibyśmy duży problem z napisaniem i złożeniem wniosku.
- Ponownie rozpoczęliśmy prace nad zablokowaniem budowy Masztu 5G w okolicy ulicy Morskiej. Gmina
kilka miesięcy temu przedstawiła inwestorom zamienne lokalizacje.
- Jestem w ciągłym kontakcie z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Sztutowo.

- Odbywam spotkania i rozmowy telefoniczne w celu analizy i przeciwdziałania skutkom epidemii Covid19, 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.

Z wyrazami szacunku
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