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Or I. 0057.7.2011      Wierzchowo 25.08.2011 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 19 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla 

miejscowości Żabinek oraz budowa pięciu przyłączy kanalizacyjnych w 

miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”. 

 

2) zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2011. 

 

3) zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 lipca 2011 r. w 

sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawu w 

miejscowości Świerczyna.   

 

4) zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 lipca 2011 r. w 

sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – 

ORLIK 2012 w miejscowości Wierzchowo działki nr 558/1, 731/1, 553/10”. 
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5) zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 lipca 2011 r. w 

sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz 

budowa pięciu przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie 

Wierzchowo”. 

 

6) zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 lipca 2011 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

7) zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 lipca 2011 r. w 

sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

8) zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 lipca 2011 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą. 

 

9) zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo.  

 

10) zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lipca 2011 r. w 

sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 

Wierzchowo oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy. 

 

11) zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 lipca 2011 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

12) zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 02 sierpnia 2011 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dróg gminnych w 

miejscowościach: Wierzchowo oraz Żabin. 

 

13) zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 sierpnia 2011 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą. 

 

14) zarządzenie nr 57/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 sierpnia 2011 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę armatury wodociągowej i kanalizacyjnej”. 
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15) zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 

Wierzchowie. 

 

16) zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo 

oraz ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Wierzchowo. 

 

17) zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Wierzchowo za pierwsze półrocze 2011 roku. 

Powyższe zarządzenie zostanie przekazane radnym w terminie późniejszym. 

 

18) zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 sierpnia 2011 

roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy sporządzania aktów 

pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 

2011 roku. 

 

19) zarządzenie nr 62/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo Obwodowej Komisji 

Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i 

do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.  

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 do niniejszej informacji. 
 

2.Sprawy bieżące  
 

- w wyniku przetargu, który został rozpisany na dzień 27 czerwca 2011 r. na 

wykonanie boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 wybrano oferenta, 

który zaproponował najniższą cenę 1.100.000 zł. Przetarg wygrała firma Kaszub 

Dariusz Kaszuba z Kiełpina Leszna. Roboty budowlane mają zostać zgodnie z 

umową zakończone do dnia 12 października 2011r.  
 

- w dniach od 29 lipca do 5 sierpnia 2011 r. 9-cioro dzieci wraz z opiekunem 

wzięło udział w projekcie realizowanym przez Gminę Henstedt-Ulzburg pn. 

„Hotel na wakacje”. Pobyt był finansowany w całości przez partnerską gminę, 

natomiast nasza gmina pokryła koszty dojazdu i powrotu dzieci z dworca PKP w 

Szczecinie, 
 

- od dnia 18 lipca 2011 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 4 osoby 

(robotnik gospodarczy) na okres 2 miesięcy z zobowiązaniem zatrudnienia 2 

osób na okres 1 miesiąca, 
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- od 11 sierpnia 2011 r. w ramach stażu przyjęto 1 osobę (sprzątaczka biurowa) 

na okres 4 miesięcy z zobowiązaniem zatrudnienia na okres 6 miesięcy na ½ 

etatu, 

 

- od 18 sierpnia 2011 r. powołano Panią Martę Łapińską na stanowisko 

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie, 
  

- w dniach 17 – 18 sierpnia 2011 r. gościliśmy trzy osobową delegację Gminy 

Henstedt-Ulzburg  z burmistrzem na czele oraz z przedstawicielami Kola 

Przyjaciół Wierzchowa. Celem wizyty było bliższe poznanie naszej gminy przez 

nowego burmistrza Henstedt-Ulzburg. Odwiedziliśmy Zakłady Przemysłu 

Drzewnego, Nadleśnictwo, prywatne zakłady drzewne, zakład przetwórstwa 

owoców w Żabinie, zakłady zajmujące się obróbką metali oraz Starostwo 

Drawskie,  

 

- w miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone. 

Pierwszy dotyczył budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla 

miejscowości Żabinek i budowę pięciu przyłączy kanalizacyjnych w 

miejscowości Wierzchowo. Przetarg wygrał Zakład Instalacyjno – Budowlany 

„INŻBET” Danuta Kowalik ze Szczecinka, która wykona zadanie na kwotę 

192 414,57 zł. 

Drugi przetarg ogłoszony został na dostawę armatury wodociągowej i 

kanalizacyjnej w związku z budową wodociągu dosyłowego Świerczyna – 

Otrzep. Inwestycja realizowana jest sposobem gospodarczym. Przetarg wygrał 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „PIL GAZ” z  Piły, który zaoferował 

dostawę armatury na kwotę 61 560,29 zł. netto, 75 719,16 brutto,   

  

- w gospodarce nieruchomościami prowadzone są obecnie cztery podziały i tak: 

a) działka nr 236 o pow. 0,54 ha w obrębie Żabinek w celu sprzedaży na 

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 17/3, 

 b) działka nr 522/9 o pow. 0,1854 ha w Wierzchowie, dzielona na pięć działek 

w celu sprzedaży i zagospodarowania, 

c) działka nr 555/34 o pow. 0,1413 ha w Wierzchowie w celu sprzedaży i 

dzierżawy, 

d) działka nr 188/18 o pow. 1,9864 ha będąca współwłasnością osób fizycznych, 

zajęta w części 0,1005 ha pod składowisko odpadów komunalnych w  

Wierzchowie w celu przejęcia na rzecz gminy. 

 

- obecnie przygotowywane są do sprzedaży dwa garaże, działka pod budowę 

wiat dla wspólnoty i zamiana gruntów, 
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- w dniu 25 sierpnia ogłoszony został nabór na stanowisko strażnika straży 

gminnej oraz na stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i 

promocji gminy. Termin składania ofert upływa 9 września 2011 r.  

 

- w dniu 26 sierpnia 2011r. w Kaliszu Pomorskim nastąpi uroczyste podpisanie 

umowy o przyznanie pomocy na realizację inwestycji „Przebudowa i 

nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w miejscowości 

Żabinek, Gmina Wierzchowo”.  

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 15 lipca 2011 r. uroczyste otwarcie Wieży Przeciwpożarowej w Sośnicy i 

Biesiada z okazji Międzynarodowego Roku Lasu,  

 

- 21 lipca 2011 r. uroczystość podpisania Listu Intencyjnego dotyczącego 

Projektu „Rewitalizacji Nieczynnej Linii Kolejowej Nr 410 na odcinku : 

Połczyn Zdrój – Złocieniec – Wierzchowo Pomorskie – Mirosławiec – Kalisz 

Pomorski – Drawno – Choszczno – Pełczyce – Barlinek dla celów rozwoju 

Turystyki Aktywnej” pod nazwą „Bałtycka Kolej Turystyczna” (BKT), która 

odbyła sie w Szczecinie,  

 

- 26 lipca 2011 r. uroczysta odprawa z okazji „Święta Policji” w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 20 sierpnia 2011 r. uroczystość wręczenia sztandaru dla Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych Drawsko w Drawsku Pomorskim, 

 

- 23 sierpnia 2011 r. spotkanie z Marszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego w sprawie uruchomienia kolei turystycznej na trasie 

Barlinek – Połczyn Zdrój, które odbyło się  w Drawnie i Kaliszu Pomorskim, 

  

- 24 sierpnia 2011 r. oficjalne otwarcie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka w Szczecinku połączone z konferencją, 

 

- 26 sierpnia 2011 r. uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w 

Wierzchowie. 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 25.08.2011 r. 


