
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie 24.02.2021 – 31.03.2021 

 

1) Rozpoczynamy działania związane z podjęciem współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, w celu 

wykorzystania korpusu wału w Kątach Rybackich do stworzenia miejsca spacerowego. Jesteśmy już po 

pierwszych rozmowach, administracja morska jest przychylna  rozpoczęciu procedur, działamy też w sprawie 

trudniejszej jaką są miejsca spacerowe w Sztutowie nad morzem.  

2) Zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące stanu drogi 501, wielkości transportu i szkód wynikłych w jego 

konsekwencji.  

- SPOTKANIE DOPROWADZIŁO DO PODPISANIA POROZUMIENIA POMIĘDZY GMINĄ 

SZTUTOWO, STEGNA, KRYNICA MORSKA, ZDW, URZĘDEM MORSKIM W GDYNI ORAZ NDI. 

- Udało się doprowadzić do napraw cząstkowych, padło zapewnienie że droga doczeka się napraw bardziej 

szczegółowych, ograniczono transport, ograniczono prędkość i jazdę w konwojach.  Niestety statki jak nie 

pływały tak nie pływają  - tak jak byśmy sobie tego życzyli. Napisaliśmy kolejne pismo w tej sprawie.  

- Czekamy też na odpowiedź od ZDW kiedy powstanie komisja i co ze szkodami w budynkach mieszkańców 

gminy. 

- Efektem tych działań była wizyta na terenie budowy przedstawicieli Rządu RP w szczególności Ministra 

Infrastruktury, który podczas spotkania, oraz podczas wypowiedzi do mediów powiedział, że droga po 

zakończeniu inwestycji będzie w lepszym stanie niż przed. 

3) Odbywam spotkania i rozmowy telefoniczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy 

Sztutowo w związku z epidemią Covid 19. Sytuacja jest coraz trudniejsza, liczba zakażeń coraz wyższa. 

Robimy wszystko aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, Punkty szczepień działają, seniorów 

dowozimy na szczepienia, niedługo wzrośnie liczba szczepionek dostarczanych do Polski, wspólnie 

pracujemy nad zorganizowaniem dodatkowych punktów szczepień. 

Dzięki wsparciu Rządu RP Gmina Sztutowo została zaopatrzona w maseczki ochronne dla mieszkańców. 

Otrzymaliśmy aż 15 000 maseczek. Sposób ich dystrybucji został jasno określony. Maseczki 

dystrybuowaliśmy poprzez sołtysów i sklepy spożywcze, które społecznie i bezinteresownie zadeklarowały 

nam chęć pomocy w dystrybucji maseczek.   

4)  Kończymy przebudowę ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie, 

- dokonujemy ostatnich uzgodnień w związku z przygotowywaniem dokumentacji na ul. Kormoranów, Leśną, 

Jaśkową Polanę, 

- wystąpiliśmy z zapytaniem na stworzenie dokumentacji na remont ulicy Zaułek, 

- lada dzień ogłosimy zapytanie na remont ulicy Wąskiej w Sztutowie,   

- również lada dzień ogłosimy zapytanie na dokończenie ulicy Chabrowej w Sztutowie, 

-Kończymy przebudowę skrzyżowania ulicy Krótkiej z Kolejową w Sztutowie, na remont której Rada Gminy 

przeznaczyła w budżecie na rok 2021 środki finansowe,  co spowodowało, że po około 20 latach z 

prawomocną decyzją SKO gmina zwraca właścicielowi jego grunt a skrzyżowanie przebiega w 100 

procentach na działce Gminy Sztutowo. W celu poprawy standardu infrastruktury  planowane jest w kolejnych 

latach kontynuowanie remontu ulicy Kolejowej w Sztutowie na całym jej przebiegu. 



5) Na prośbę mieszkańców zorganizowaliśmy  spotkania konsultacyjne z firmą Energa Operator, która 

wystąpiła do Gminy Sztutowo z wnioskiem o przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego co miało by w przyszłości doprowadzić do wybudowania drugiej alternatywnej linii 

energetycznej zasilającej Żuławy i Mierzeję Wiślaną w źródło prądu. Wszystkie pisemne wnioski 

mieszkańców zostały przekazane Enerdze Operator, celem ich uwzględnienia.   

6) 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 tzw. „ Kuchnia 

Obozowa „.  Nie przedłużono nam zgody na wynajem magazynów zgodnie z ich przeznaczeniem, korzystamy 

tylko z placu i sąsiedniej działki. 

- W listopadzie ubiegłego roku Gmina Sztutowo złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego o przejęcie na 

rzecz Skarbu Państwu nieruchomości zabudowanych dwiema halami magazynowymi. Postępowanie jest w 

trakcie. Jednak do czasu rozstrzygnięcia jesteśmy zobowiązani do dbania o obiekty, w tym podejmowania 

działań zabezpieczających budynek przed zniszczeniem.  

7) Pracujemy nad koncepcją połączenia Trasy rowerowej prowadzącej ze Stegny do Sztutowa. W poprzedniej 

kadencji Wojewoda nie wydał zgody na jej realizację. Dużym problemem jest zmiana interpretacji przepisów 

drogowych oraz brak pełnej przychylności mieszkańców z okolic lokalizacji potencjalnej trasy rowerowej.  

8) Prowadzimy rozmowy z Zarządem Powiatu Nowodworskiego dotyczące remontu ulicy Morskiej w 

Sztutowie.  

9) Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Ołdziejewskiego naszego mistrza bursztynnictwa oraz rekordzisty 

Ginesa pracujemy nad ciekawym projektem promującym naszą Gminę.  

10) Pracujemy nad bezkonfliktowym wyjściem z problemu jakim jest budowa masztu telefonii komórkowej 

na ul. Morskiej w Sztutowie. Niestety tu prawo nam nie pomaga, budowa takich masztów nie musi brać pod 

uwagę planów zagospodarowania. Szukając najmniejszego zła znalazłem lokalizację najlepszą z najgorszych, 

pod samym lasem w rogu stadionu. Nawet Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę. Niestety wpłynęło do 

Wójta pismo z prośbą o odstąpienie od podpisania umowy, wiem, że do Rady również wpłynęło podobne 

pismo. Odbyłem spotkanie z inicjatorami pisma skierowanego do mnie, nie dali się przekonać do wyboru 

mniejszego zła. Proszę aby Rada Gminy wyraziła swoje zdanie w tej sprawie i podjęła decyzję o 

lokalizacji.  Ja wykonam zalecenia Rady. 

11)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 .  

 

 


