
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie  05.05.2021- 26.05.2021 

1) Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa – rozmowa o trasach wodnych na Żuławach. 

2) Rozmowa z Naczelnikiem UM na temat realizacji budowy Kanału przez Mierzeję.  

3) Udział w konsultacjach tworzonego planu zagospodarowania Zalewu Wiślanego. 

4) Spotkanie z przedstawicielami firmy Koma – przygotowanie do sezonu, sytuacja obecna, kosze i sposoby 

segregacji. 

5) Od początku kadencji pracujemy nad ochroną  gminnych zabytków, w szczególności nad Kuchnią 

obozową i magazynami.  Muzeum nie przejmie takich  obiektów jeśli ich nie wyremontujemy, koszty na 

dziś to miliony złotych. Gdyby nie wsparcie Pana Wojewody ,  który stara się nam pomóc w rozwiązaniu 

sprawy zostali byśmy sami.  Kilka dni temu odwiedził nas Dyrektor  Wydziału Nieruchomości i Skarbu 

Państwa, wierzę, że wspólnie doprowadzimy temat do końca. 

6) Zorganizowałem kolejne spotkanie z właścicielami terenów na których Energa wnioskuje o zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego w celu budowy linii alternatywnej.  

7) Odbywam rozmowy z ZDW na temat stanu i remontu drogi 501.  

8) Konsultowałem z CWŻ Wieloletni plan budowy sieci wodociągowej, co zaowocowało projektami 

uchwał. 

9) Wyłoniliśmy wykonawcę i podpisaliśmy umowę na remont ulicy Chabrowej. 

10)  Pracujemy nad powstaniem w niedalekiej przyszłości trasy rowerowej  łączącej Gminę Sztutowo z Gminą 

Stegna.  

11) Pracujemy nad przygotowaniem w Sztutowie lądowiska dla LPR. 

12) Procedujemy wraz ze Starostwem Powiatowym warunki budowy chodnika w pasie ulicy Morskiej.  

- Treść porozumienia jest w Starostwie 

13) Realizacja uchwał podjętych przez Radę: 

- w szczególności uchwały dotyczącej dzierżawy na ulicy Obozowej 100 m2 pod budowę masztu.  

Pracujemy nad treścią projektu umowy zaproponowanej Gminie, pracujemy nad  najoptymalniejszymi 

warunkami umowy dzierżawy. Wypracowane warunki umowy winny być jak najkorzystniejsze dla naszej 

Gminy, szczególnie ważne jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

14) Bieżąca praca urzędu w szczególności: 

-  spotkania i rozmowy telefoniczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Sztutowo 

w związku z epidemią Covid 19.  

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

 

Wójt Gminy  

Robert Zieliński  

 

 


