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OR.0057.4.2019.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 28/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe 
i inne podmioty w 2019 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

2) zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2018 rok. 
 

3) zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25.03.2019 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa przedszkola 
w Wierzchowie. 
 

4) zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 
 

5) zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Warszawskiej Dywizji 

Piechoty gen. J. H. Dąbrowskiego w Wierzchowie. 
 

6) zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
 

7) zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego 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. 
 

8) zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku zlecanych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
9) zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na 

stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty gen. J. H. 

Dąbrowskiego w Wierzchowie. 
 

10) zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w 

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

publicznego i wolontariacie. 
 

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

 

2. Sprawy bieżące 
 

1. Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Wierzchowo w 2019 r. 
 

 

 

Lp. 
 

Nazwa oferenta 

 

Nazwa zadania 

 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

1. 

Stowarzyszenie „Nasza 

Świerczyna” 

78-531 Świerczyna 86 

 

Bieg wilczym tropem 3 000,00 zł 

2. 

MLKS „Kolejarz” KPPD S. A. 

Wierzchowo 

ul. Parkowa 7 

78-530 Wierzchowo 

Sprawni inaczej 2 000,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie Centrum 

Aktywności Lokalnej w 

Wierzchowie 

ul. Długa 26a 

78-530 Wierzchowo 

W unihokeja granie – wspiera 

dziecka wychowanie 
18 000,00 zł 

4. 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów 

ul. Piłsudskiego 12 

78-500 Drawsko Pomorskie 

„Promowanie i wspieranie 

aktywnych form spędzania czasu 

wolnego przez osoby starsze” 

7 000,00 zł 

 



 

 

2. W dniu 25 kwietnia zostanie 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 zostanie podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. W 

drodze zapytania ofertowego wyłoniono firmę Pana Krzysztofa Rozmarynowskiego Zakład 

Usługowo-Handlowy ze Złocieńca. Wartość pełnienia nadzoru na czas inwestycji to kwota 31 

980 zł. 

 

3. W dniu 30 kwietnia odbędzie się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie.  Termin składania ofert upłynął w dniu 16 kwietnia br. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o konkursie wpłynęły 3 oferty. 

4. Dnia 29.03.2019 r. 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 m (koszt kwalifikowany) 

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 363 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 

 

Część I:  2 426 000,00 zł netto 

                2 983 980,00 zł brutto 



 

 75 – 846 Koszalin 

 

 

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 

 

Najtańszą ofertą dla części I i II była oferta nr 3. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej wynosi 

łącznie 10 302 246,50 zł brutto z tego 1 872 822,60 zł to koszt budowy przyłączy 

kanalizacyjnych. Dofinansowanie RPO wynosi 2 883 546,71 zł do wartości netto. 

Najtańszą ofertą dla części III była oferta nr 5. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej wynosi 

łącznie 2 184 601,82 zł brutto z tego 371 597,32 zł to koszt budowy przyłączy 

kanalizacyjnych. Dofinansowanie RPO wynosi 1 458 459,03 zł do wartości netto. 

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

części I i II z uwagi na brak środków finansowych. Dla części III, po uzupełnieniu wkładu 

finansowego, podpisana zostanie umowa na wykonanie robót budowlanych. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- 4 kwietnia br. uczestniczyłem w III sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza 

Drawskiego w Złocieńcu. 
 



 

- Dnia 3 kwietnia brałem udział w spotkaniu w sprawie reaktywacji linii kolejowej nr 410 w 

Kaliszu Pomorskim. 

 

- 15 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu odnośnie „Organizacji Publicznego Transportu 

Zbiorowego w Powiecie Drawskim” w Drawsku Pomorskim. 

 

- Dnia 16 kwietnia 2019 r. brałem udział w sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin 

R-XXI w Słajsinie, podczas której dyskutowano nad działalnością Celowego Związku Gmin 

R-XXI oraz nad projektem cennika opłat za przyjęcie odpadów do Regionalnego Zakładu 

Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz Stacji Przeładunkowych Odpadów w Mielenku 

Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu za 1Mg odpadów. - w załączeniu projekt cennika 2019 

i uchwały w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów. 

 

- 17.04.2019 r. uczestniczyłem na zaproszenie Pani Marty Łapińskiej Dyrektor GOKSiT-u 

w wernisażu malarskim Pana Dariusza Gumnego pt. „Moja Pasja”. 

 

 

 

 

 

 

 


