
 

 

                   Wierzchowo 23.05.2019 r. 
 

 

OR.0057.5.2019.TW            
 

 

 

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 10 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 
 

2) zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza 

w Wierzchowie za 2018 rok. 
 

3) zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Turystyki w Wierzchowie za 2018 rok. 
 

4) zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
 

5) zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w formie 

bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Wierzchowo z 

jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej 

wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 
 

6) zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  15 maja 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 
 

7) zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, o nazwie 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” 



 

 

8) zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo oraz powołania komisji 

przetargowej. 
 

9) zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji 

wolontariatu” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 
 

10) zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania 

publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie. 
 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr 10 do niniejszej informacji. 
 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. W dniu 25 kwietnia została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Budowa 

Przedszkola w Wierzchowie. Wartość ofertowa inwestycji to kwota 3 220 000 zł. Inwestycja 

będzie realizowana przez firmę STEF-BUD Przemysław Stefaniak z Wielenia. Również w 

tym dniu została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 

przez firmę Pana Krzysztofa Rozmarynowskiego Zakład Usługowo-Handlowy ze Złocieńca. 

Wartość pełnienia nadzoru na czas inwestycji to kwota 31 980 zł. 

 

2. W dniu 30 kwietnia odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęły 3 oferty, z czego jedna 

została wycofana. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na 

stanowisko dyrektora Panią Joannę Skraba- Śliwę. 

 

3. W dniu 23.04.2019 r. złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup 

pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Świerczynie w ramach Rządowego programu 

„Aktywna tablica”. Szkoła otrzymała 14 tys. zł na zakup tablicy interaktywnej z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym. 

 

4. W dniu 24 kwietnia złożono również wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 

realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu”. Wsparcie finansowe może być udzielone na realizację zadania obejmującego 

m.in. doposażenie i poprawę funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni). 

Wysokość dofinansowania o które ubiega się gmina to kwota 158 tys. zł, z czego na Szkołę 

Podstawową w Wierzchowie przypada kwota 78 336,00 zł, a na Zespół Szkół 80 000,00 zł. 

W chwili obecnej wniosek jest na etapie oceny formalnej. 

 



 

5. Gmina przystąpiła do projektu unijnego pn. „Wsparcie kadry kierowniczej systemu 

oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i 

kompetencji kluczowych uczniów woj. zachodniopomorskie.” Korzyści z uczestnictwa w 

projekcie: szkolenia dla przedstawicieli JST w zakresie tworzenia lokalnego planu 

podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju 

kluczowych kompetencji uczniów, doradztwo podczas tworzenia lokalnego planu rozwoju 

oświaty, stworzenie planu rozwoju oświaty, diagnoza oświaty w ujęciu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim, wsparcie wdrożeniowe dla szkół. 

6. W bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 

z 2019r. poz. 52 ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, rady gmin 

powinny dokonać wyboru nowych ławników. 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 30 kwietnia 2019 roku,  

w oparciu o art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 52 ze zm.) na kadencję 2020 – 2023 Rada Gminy 

Wierzchowo powinna wybrać następującą liczbę ławników: 

- do Sądu Rejonowego w Białogardzie z zakresu prawa pracy – 1 osobę 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba 

wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Zasady i tryb zgłaszania 

kandydatów na ławników oraz wzory dokumentów (w tym oświadczeń) są dostępne w 

pokoju nr 3, Biuro Rady Gminy Wierzchowo, na stronie internetowej Gminy Wierzchowo 

oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

7. Dnia 23 maja 2019 r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na wybór operatora 

regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Operatorem zostało 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ze 

Złocieńca, wysokość przyznanych środków 4 000 zł. 

 

8. Dnia 24 maja 2019 r. ogłoszony został przetarg na „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa 

pojemników”. 

  

9. W związku z planowaną w 2019 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od 

nieruchomości obejmującej podstawę opodatkowania (powierzchnię gruntów oraz 

powierzchnię użytkową budynków lub ich części) Wójt Gminy Wierzchowo zwraca się z 

prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej 

posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków 

pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości 

zgodnej ze stanem faktycznym. 

 

10. Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów 

zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo – etap VIII”, którego realizacja 



 

przewidziana jest na rok 2019. Wnioski składać mogą składać osoby fizyczne nie będące 

przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się azbest 

oraz wspólnoty mieszkaniowe, w części której właścicielami są osoby fizyczne. Termin 

naboru wniosków do 14 czerwca 2019 r. Dodatkowych informacji w sprawie udzielają 

pracownicy Referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska w siedzibie 

Urzędu Gminy Wierzchowo pokój nr 13. 

  

11. Dnia 29.03.2019r. w biurze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 

Złocieńcu odbyło się otwarcie ofert dla przetargu pn. „Wykonanie robót budowlanych w 

gminie Wierzchowo w ramach projektów pod wspólną nazwą Wodnik II, Szuwarek”. 

Powyższe zadanie podzielono na trzy części, tj.: 
 

- część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo: 
               - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2 034,0 m (koszt kwalifikowany) 
               - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 363,0 m (koszt kwalifikowany) 
               - przepompownie ścieków 3 szt. (koszt kwalifikowany) 
               - przyłącza kanalizacyjne 886,5 m (koszt niekwalifikowany) 
      
- część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świerczyna i Otrzep w     
                gminie Wierzchowo: 
                - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 5 001,5 m (koszt kwalifikowany) 
               - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 2 061,5 m (koszt kwalifikowany) 
               - przepompownie ścieków 5 szt.  w tym 1 w Otrzepie pneumatyczna (koszt        
                 kwalifikowany) 
               - przyłącza kanalizacyjne 3 007,5 m (koszt niekwalifikowany) 
 

- część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w gminie 
                 Wierzchowo: 
                - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2 220,0 m (koszt kwalifikowany) 
                - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 301,5 m (koszt kwalifikowany) 
                - przepompownie ścieków 1 szt. (koszt kwalifikowany) 
                - przyłącza kanalizacyjne 1 054,5 m (koszt niekwalifikowany) 
 

Na wykonanie wyżej wymienionych zadań złożono następujące oferty: 
 

Lp

. 
Nazwa i adres oferenta Cena oferty 

 

1. 
 

 

MK Kontrakt Sp. z o.o. 
ul. Balińskiego 8  70 – 893 Szczecin 
 

 

Część I:  2 475 818,62 zł netto 
               3 045 256,90 zł brutto 

 

2. 
  

 

EkoWodrol Sp. z o.o. 
Ul. Słowiańska 13  75 – 846 Koszalin 
 

 

Część I:   2 426 000,00 zł netto 
                2 983 980,00 zł brutto 
 

Część II:  7 184 000,00 zł netto 
                 8 836 320,00 zł brutto 
 

Część III: 2 184 000,00 zł netto 
                 2 686 320 00 zł brutto 
 



 

 

3. 
 

 

ZUBWiT Mętlowie Cezary Mętel, Dariusz Mętel 
ul. Żeromskiego 43  72 – 315 Resko 
 

 

Część I: 2 018 760,26 zł netto 
              2 483 075,12 zł brutto 
 

Część II: 6 357 049,90 zł netto 
                7 819 171,38 zł brutto 
 

Część III: 1 831 273,09 zł netto 
                  2 252 465,90 zł brutto 
 

 

4. 
 

 

DOMAR Kazimierz Domaracki 
Tatów 3  76 – 039 Biesiekierz 
 

 

Część I: 2 407 278,27 zł netto 
              2 960 952,27 zł brutto 
 

Część II: 6 576 235,17 zł netto 
               8 088 769,26 zł brutto 
 

Część III: 1 861 990,36 zł netto 
                 2 290 248,14 zł brutto 
 

 

5. 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe 
ARTEX Sp. z o.o. 
ul. Na Skarpie 17 
75 – 343 Koszalin 
 

 

Część I: 2 095 388,52 zł netto 
              2 577 327,88 zł brutto 
 

Część III: 1 776 099,04 zł netto 
                 2 184 601,82 zł brutto 

 

Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert ustalono, iż należy unieważnić przetarg dla 

części I i II z uwagi na brak środków finansowych. Przetarg na wykonanie kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Będlino i Świerczyna został powtórzony. Otwarcie ofert nastąpi 

07.06.2019r. 
Dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w gminie 

Wierzchowo” w dniu 25.04.2019r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania. 
 

Dnia 17.05.2019r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania pn.”Modernizacja ujęcia 

wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”.   
Na powyższe zadanie Gmina Wierzchowo zamierzała przeznaczyć środki w wysokości 

919 867,80 zł brutto.  Podczas postępowania przetargowego złożono jedną ofertę przez 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.  

ul. Śłowiańska 13, 75 – 846 Koszalin oraz Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. ul. 

Przyjaciół 21, 76 – 024 Koszalin, na kwotę 1 365 300,00 zł brutto. Ze względu na brak 

wystarczających środków przetarg zostanie unieważniony. 
 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- 26 kwietnia br. uczestniczyłem w uroczystej zbiórce z okazji Święta 16 Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego w Olesznie. 
 



 

- 7 maja br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie z uczniami z naszej gminy 

i Partnerskiej Gminy Henstedt-Ulzburg z Niemiec, którzy jak co roku biorą udział 

w wymianie młodzieży. 
 
- Dnia 8 maja brałem udział w uroczystości związanej z zakończeniem II Wojny Światowej w 

Wierzchowie. 

 

- 16 maja br. uczestniczyłem w uroczystości ustanowienia świętego Andrzeja Boboli 

patronem Miasta Złocieniec. 

 

- Dnia 17 maja 2019 r. brałem udział w sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin 

R-XXI w Słajsinie. 

 

- 18.05.2019 r. uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Czaplinku. 

 

- 23 maja brałem udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną w Drawsku Pomorskim. 

 

- Dnia 24 maja uczestniczyłem w Gali z okazji 20-lecia Samorządu Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim. 

 

- W dniu 28 maja uczestniczyłem w Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku 

Pomorskim. 

 

 


