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Or I. 0057.1.2013      Wierzchowo 28.01.2013 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 7 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 157/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2012. 

 

2) zarządzenie nr 158/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu 

Dziś nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo. 

 

3) zarządzenie nr 159/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012. 

 

4) zarządzenie nr 160/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 

2012 – 2018. 

 

5) zarządzenie nr 161/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 stycznia 2013 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu 

Dziś nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo.  
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6) zarządzenie nr 162/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 stycznia 2013 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Przebudowę i nadbudowę budynku remizy OSP wraz z 

wyposażeniem w miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo.  

 

7) zarządzenie nr 163/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 stycznia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej informacji. 
 

2.Sprawy bieżące  

 

-  w dniu 10 stycznia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert dla przetargu 

nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych dla uczestników 

projektu „Dziś nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów w Gminie Wierzchowo”. Do przetargu stanęła jedna firma tj. PKS w 

Szczecinku. Zaoferowana cena świadczenia usługi to kwota 109 010,80 zł. Cena 

obejmuje dowożenie dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu oraz 

wyjazdy na wycieczki. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2014 roku, 

 

- w dniu 11 stycznia 2013 r. złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Drawsku Pomorskim na zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej na okres 

6-ciu miesięcy. Stażystka rozpocznie staż od 1 lutego 2013 r. na stanowisku 

pracownika administracyjnego, 

 

- w dniu 17 stycznia 2013 r.  odbyło się otwarcie ofert dla przetargu 

nieograniczonego na „Przebudowę i nadbudowę remizy OSP wraz z 

wyposażeniem w miejscowości Żabinek Gmina Wierzchowo”. Kwota 

przeznaczona na sfinansowanie zadania wynosiła 180 000 zł. Złożonych zostało 

12 ofert. Oferty cenowe wahały się od kwoty 150 880,07 zł. do 468 049,44 zł. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 17 lutego 2013 r., 

     

- w dniu 22 stycznia 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na 

dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, 

urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych w 

ramach projektu „Dziś nauka - jutro sukces – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  

1 lutego br. 

 

- w dniu 25 stycznia 2013 r. złożono wniosek na prace społecznie – użyteczne 

dla 20 osób, 
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- w dniu 26 stycznia 2013 r. dziewięcioosobowa delegacja z Gminy 

Wierzchowo wzięła udział w corocznie organizowanym w Henstedt – Ulzburg 

Balu burmistrza, 

 

- w miesiącu styczniu przeprowadzono analizę poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń. W wyniku analizy ustalono, iż wydatki 

poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli stażystów w 2012 r. są niższe o 

kwotę 3 233,20 zł. od wynagrodzeń jakie winni otrzymać, aby osiągnąć średnie 

wynagrodzenie. Wyrównanie dla nauczycieli stażystów będzie wypłacone do 

końca stycznia br.  

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 3 stycznia 2013 r. spotkanie opłatkowe w Koszalinie na zaproszenie Biskupa 

Koszalińsko- Kołobrzeskiego, 

 

- 9 stycznia 2013 r. spotkanie w Złocieńcu na temat przyłączenia nieruchomości 

do sieci kanalizacyjnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz wybudowania w ramach tych środków 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiejszy nie ma 

zainteresowania tematem przydomowych oczyszczalni ścieków. Z programu 

mogłyby skorzystać miejscowości Nowe Laski i Garbowo, 

 

- 10 stycznia 2013 r. spotkanie w biurze poselskim Posła Suchowiejko  w 

Szczecinku, 

  

 - 11 stycznia 2013 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i kierownikiem 

USC odwiedziłem jubilatów Panią Marcelinę Zdeb zamieszkałą w Nowych 

Laskach, która obchodziła 91 urodziny, Pana Kazimierza Wandachowicza który 

obchodził 91 urodziny i Pana Michała Zwierzyńskiego który obchodził 92 

urodziny, zamieszkałych w Świerczynie. Jubilatom złożono życzenia, upominki 

i kwiaty, 

 

- 22 stycznia 2013 r. Sesja Celowego Związku Gmin RXXI w Nowogardzie, 

 

- 25 stycznia 2013 r. Gimbal w Gimnazjum w Wierzchowie.   

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 28.01.2013 r. 

 


