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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 6 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 września 2019r. w sprawie 

wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności. 

2) zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 

3) zarządzenie nr 81/2019 Wójta gminy Wierzchowo z dnia 02.10.2019r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w m. Otrzep. 

4) zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 października 2019r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru robót w ramach remontu sali przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wierzchowie. 

5) zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 

6) zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 października 2019r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2020. 

 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr 6 do niniejszej informacji. 

 

 

 

 



2. Sprawy bieżące 

 

1. W dniu 21 października b.r. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

“Przebudowa drogi gminnej w m. Otrzep” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Wartość zadania wg umowy to koszt 296.898,34 zł a termin wykonania to 29 

listopada b.r.  Wykonawcą robót jest firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa. 
Przebudowa drogi będzie obejmowała wyrównanie nawierzchni w profilu poprzecznym, wykonanie 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej, 

ścinkę poboczy w miejscu ich zaniżenia oraz uzupełnienie poboczy po wykonaniu warstw 

konstrukcyjnych. Projektowana szerokość jezdni  będzie wynosiła 3,5 oraz 4,0m., a łączna jej 

długość to 463m. 

 
2. Zakończono prace remontowe sali przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie na 

podstawie zlecenia. Wykonawcą jest Firma KANGUS pana Macieja Augustyniaka z Żabinka. Usługa 

remontowa została wyceniona na kwotę 16.000 zł brutto. Prace remontowe dotyczyły:  naprawy 

instalacji elektrycznej, położenia terakoty, szpachlowania i pomalowania ścian oraz położenia tynku 

mozaikowego. Protokół odbioru końcowego został spisany 14 października 2019r. 

 

3. W dniu 12 października br. w sali wiejskiej w Sośnicy odbyła się uroczystość 10-lecia Koła 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sośnicy. Jan Szewczyk – Wójt Gminy Wierzchowo złożył 

jubilatom serdeczne gratulacje i przekazał upominek. 

 

4. Gmina Wierzchowo realizuje projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje 

Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Na jego realizację Gmina Wierzchowo pozyskała kwotę 148.320 zł. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 288 osób. W 

ramach projektu zostały zakupione 24 przenośne komputery. W miesiącu październiku zostało 

przeszkolonych 48 osób. Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, 

materiały promocyjne oraz mają zapewniony obiad i serwis kawowy. W dniu 18.10.2019r. w 

Głosie Koszalińskim ukazało się ogłoszenie prasowe o realizowaniu przez Gminę Wierzchowo ww. 

projektu grantowego. 

 

 

5. Gmina Wierzchowo wspólnie z Nadleśnictwem Świerczyna zorganizowały akcję „Jedno 

dziecko, jedno drzewo”, której celem było upamiętnienie narodzin dziecka poprzez zasadzenie 

drzewka. W ramach projektu rodzice dziewczynek mogli posadzić lipę drobnolistną z plantacji 

nasiennej, a rodzice chłopców świerczyńskiego dęba bezszypułkowego. Każde drzewko zostało 

opatrzone dedykowaną imienną tabliczką z datą urodzenia. Członkowie rodzin mogą przychodzić z 

dzieckiem, by wspólnie podziwiać, podlewać i pielęgnować swoje drzewo. Do wzięcia udziału w 

wydarzeniu zgłosiło się 6 rodzin z dziećmi urodzonymi od 01.09.2018r. do 31.08.2019r. Wójt 

Gminy Jan Szewczyk wręczył dzieciom i ich rodzicom drobne upominki. W wydarzeniu sadzenia 

drzew uczestniczyła Wiceminister Środowiska Pani Małgorzata Golińska. 

 

6. W dniu 21.10.2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku 

Pomorskim odbyło się spotkanie robocze w związku z realizacją w ramach organizacji ćwiczeń 

taktyczno-bojowych pk. BRYZA 19, zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 



7. W październiku br. podpisany został akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego 

położonego w Wierzchowie na rzecz najemców. 
 

8. W miesiącu październiku br. pracownicy Urzędu Gminy Wierzchowo przekazali upominek oraz 

kwiaty Pani Cecylii Paluszek  z okazji 91 rocznicy urodzin. 

 

9. . Dnia 8 października 2019r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku 

Pomorskim odbyło się otwarcie ofert w ramach prowadzonego postępowania przetargowego dla 

zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II. 
Złożono cztery oferty dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino: 

1)  Kazimierz Gozdal  Pomiłowo 22a, 76 – 100 Sławno, kwota:  2 334 896,70 zł brutto, 

2) ZUBWiT Resko Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żeromskiego 43, 72 – 315 Resko, kwota: 2 056 673,78 zł 

brutto, 

3) DOMAR Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz, kwota: 2 200 545,37 zł brutto, 

4)  PPH ARTEX Sp. z o.o. ul. Na Skarpie 17, Koszalin kwota: 2 186 000,00 zł brutto. 

Złożono trzy oferty dotyczące budowy przepompowni ścieków w miejscowości Otrzep: 

1)  Kazimierz Gozdal  Pomiłowo 22a, 76 – 100 Sławno, kwota:  928 999,32 zł zł brutto, 

2) ZUBWiT Resko Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żeromskiego 43, 72 – 315 Resko, kwota: 1 208 652,07 zł 

brutto, 

3) DOMAR Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz, kwota: 883 977,27 zł brutto. 

Na początku listopada 2019r. podpisane zostaną umowy na wykonanie wyżej wymienionych zadań. 

 

10. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 

posiedzeniu w dniu 18.10.2019r.  udzielił Gminie Wierzchowo dofinansowania w wysokości 

16 226,28 zł na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wierzchowo”. 

 
 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- 1 października br.  odbył się Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójta Powiatu Drawskiego w 

Smołdzięcinie, w moim imieniu gminę reprezentował Sekretarz Pan Tomasz Suchoński. 

 

- 2 października br. uczestniczyłem w konferencji dotyczącej oferty kardiologicznej w regionie 

strefy centralnej, połączonej z uroczystym otwarciem oddziału kardiologicznego w Drawskim 

Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim. 

 

- 11 października br. uczestniczyłem w Obchodach Święta Edukacji Narodowej połączone z 

pasowaniem uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Wierzchowie. 

 



- 14 października br. z okazji Święta Edukacji Narodowej odwiedziłem Przedszkole w Wierzchowie, 

wraz z pracownikami Urzędu przekazałem życzenia i kwiaty. 

 

- 15 października br. wziąłem udział w uroczystości pasowania uczniów klas pierwszych w Zespole 

Szkół w Świerczynie. 

 

- 25 października br. uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Celowy Związek Gmin R-

XXI w Drawsku Pomorskim. Tematyka spotkania: 

1) Plan finansowy CZG R-XXI na rok 2020. 

2) Wieloletni Plan Inwestycyjny CZG R-XXI na lata 2020-2023. 

3) Budowa systemu recyklingu - „gniazda podziemne”. 

4) Temat powołania przez Związek spółki operacyjnej. 

 

 


