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OR.0057.4.2013.DM            Wierzchowo 22.04.2013 r. 

 

 

 

Informacja Wójta Gminy 
          z prac w okresie międzysesyjnym 

 

 

Przedstawiana przeze mnie informacja zawiera 2 grupy tematyczne, są to :  

 

1. wydane Zarządzenia Wójta Gminy  

2. sprawy bieżące 
 

1. Wydane zarządzenia Wójta Gminy. 
 

 W omawianym okresie wydałem 4 zarządzenia, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 174/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 marca 2013 r. w 

sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Wierzchowo za rok 2012. 

Powyższe zarządzenie zostało przekazane radnym na posiedzeniu Komisji. 

  

2) zarządzenie nr 175/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2013 r. w 

sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

3) zarządzenie nr 176/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2013 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 roku. 

 

4) zarządzenie nr 177/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 kwietnia 2013 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych.   

 

5) zarządzenie Nr 178/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty w 2013 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej informacji. 
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2. Sprawy bieżące  

 

- Gmina Wierzchowo w imieniu swoim jak i gminnych jednostek 

organizacyjnych przystąpiła wraz z innymi podmiotami z powiatów: pilskiego, 

złotowskiego, wałeckiego i czarnkowsko- trzcianeckiego do porozumienia, 

której liderem jest Powiat Wałecki tworząc Wałecka Grupę Zakupową               

w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania   i udzielenia zamówienia 

na zakup energii elektrycznej w okresie 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do publikacji w dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.03.2013 r. Planowany termin otwarcia 

ofert wyznaczono na dzień 30.04.2013 r. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej 

tj. w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części, z których I część dotyczy 

dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów – i w tej części zamówienia 

uwzględniona jest gmina Wierzchowo – szacunkowa wartość przedmiotu 

zamówienia I części wynosi 4.973.469,62 zł      o wolumenie 14.129,72 MWh, 

II część zamówienia dotyczy dostawy energii elektrycznej dla potrzeb 

oświetlenia drogowego. 

Nad całością prawidłowego przebiegu procedury zmiany dostawcy energii 

elektrycznej odpowiada Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy. 

Uczestnictwo w w/w porozumieniu ma na celu optymalizację kosztów 

związanych z energią elektryczną zarówno pod względem obniżenia stawek za 

energię jak i prawidłowy dobór parametrów technicznych i grup taryfowych dla 

poszczególnych jednostek.  

W chwili obecnej zostały wypowiedziane przez Gminę umowy na dostawę 

energii elektrycznej ze skutkiem na dzień 30  czerwca 2013 r. oraz 31 grudnia 

2013 r. (data późniejsza dla jednostek posiadających oferty promocyjne)             

z zastrzeżeniem, że rozwiązanie umów nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym 

przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. 

Nowa umowa na świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta zostanie ze 

skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r. po wyborze dostawcy 

energii elektrycznej i zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej, 

 

- w dniu 29 marca 2013 r. w naszej gminie odbył się XXXVI powiatowy 

konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczennica 

Zespołu Szkół w Świerczynie Maria Nowakowska zajęła II miejsce w grupie 

młodszej, 
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- zgodnie z zaplanowanymi środkami w budżecie Gminy Wierzchowo 

podpisałem umowy o udzielenie dotacji celowych dla klubów sportowych:  

MLKS „Kolejarz” kwota dotacji 14.500zł 

LKS „Drzewiarz” kwota dotacji 14.500zł 

 

- przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo Nr 178/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 

roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert zatwierdzono do 

realizacji i przyznano dotację dla Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej 

w Wierzchowie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sport, uśmiech, 

zabawa – unihokej to dla nas ważna sprawa”. Przyznana kwota dotacji to 

15.000,00 zł. 

 

- dnia 27 marca o godz. 14:oo i 16:oo odbyły się rozprawy administracyjne 

dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na "Wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon 

samochodowych w cyklu ciągłym na działce nr 854/7 i 854/8 obręb 

Wierzchowo, wszczętego na wniosek Dudek&Kostek Sp. z o. o. ul. Orląt 

Lwowskich 56/39 02 – 495 Warszawa, 

 

- w dniach od 20 marca do 10 kwietnia 2013 r. odbyły się spotkania z 

mieszkańcami, na których omówione zostały główne zasady i obowiązki 

mieszkańców wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Wierzchowo, 

 

- do 30 kwietnia 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Do dnia 22 kwietnia wpłynęło 161 deklaracji co stanowi 20,69% 

wymaganych deklaracji z czego deklaracje obejmują 8,92% osób 

zameldowanych na terenie Gminy Wierzchowo, 

 

- w dniu 24 kwietnia 2013r. (środa) w godzinach od 10:oo do 14:oo w sali 

wiejskiej w Świerczynie dyżurować będzie pracownik Urzędu Gminy 

Wierzchowo w celu przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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- złożono projekt uchwały dotyczący zmiany Regulaminu o trzymaniu czystości 

i porządku na terenie Gminy Wierzchowo. Proponowana zmiana dotyczy 

zdjęcia z właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażania nieruchomości w 

pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Według proponowanego 

regulaminu obowiązek ten przejęty zostanie przez Gminę Wierzchowo.  

 

- dnia 22 kwietnia ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie zadania na 

usuwanie odpadów zawierających azbest, 

 

- w dniu 2 kwietnia 2013 r. zostały podpisane akty notarialne na sprzedaż dwóch 

nieruchomości: 

1) działka nr 54/10 o pow. 0,0599 ha położona w obrębie Żabinek na 

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 54/5 za 

kwotę 8.800,00 zł., 

2) użytek kopalniany położony w obrębie Żabin, oznaczony w ewidencji 

gruntów i budynków nr 23 o pow. 0,14 ha za cenę 7.503,00 zł. 

 

- w dniu 17 kwietnia 2013 r. ogłoszono 3 przetargi na zbycie: 

1) lokal mieszkalny nr 36a/1 o pow. 58,10 m
2
 za cenę wywoławcza 87.000,00zł. 

2) lokal mieszkalny nr 36a/2 o pow. 67,00 m
2
 za cenę wywoławczą 89,000,00zł. 

3) działka nr 555/67 o pow. 0,0808 ha położona w obrębie Wierzchowo pod 

zabudowę jednorodzinną i/lub usługową (osiedle w Wierzchowie) za cenę 

wywoławczą 15.550,00 zł.  

Przetargi zakończyły się wynikiem  negatywnym z powodu braku chętnych do 

nabycia, 

 

- we wszystkich jednostkach OSP zakończyły się zebrania sprawozdawcze za 

rok 2012, 

 

- strażacy z OSP Świerczyna, Wierzchowo i Żabinek biorą udział w szkoleniu 

szeregowego, które prowadzi PSP Drawsko Pomorskie, 

 

- w dniu 4 kwietnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na stanowisko urzędnicze 

do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy. Termin 

składania ofert upłynął w dniu 22.04.2013 r., w tym terminie wpłynęły 4 oferty. 

W dniu 23.04.2013 r. powołana zostanie komisja konkursowa, która wyłoni 

kandydata na w/w stanowisko.  

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  
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- 10 kwietnia 2013 r. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Złocieńcu, 

 

- 17 kwietnia  2013 r. Powiatowy Urząd Pracy (podział środków finansowych) 

w Drawsku Pomorskim, 

 

- 18-19 kwietnia  2013 r. Konwent Wójtów i Burmistrzów w Siemczynie. 


