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 Wierzchowo 18.10.2017 r. 

 

OR.0057.8.2017.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 5 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 221/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 września  2017r. w sprawie  

zmian w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2017 rok. 

2) zarządzenie nr 222/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017 rok. 

3) zarządzenie nr 223/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie  

powołania  komisji  do odbioru robót  w ramach zadania „ Wymiana posadzki w garażu remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wierzchowie  oraz  utwardzenie nawierzchni przed remizą 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie”. 

4) zarządzenie nr 224/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 października  2017 r. w 

sprawie  zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2017r. 

5) zarządzenie nr 225/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1  października 2017 r. 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 2003 r.o działalności  

pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 

- W dniu 11 października b.r. została  podpisana umowa na kompleksową sprzedaż paliwa 

gazowego na rok 2018 dla Gminy Wierzchowo (w tym OSP Wierzchowo), Szkoły 

Podstawowej w Wierzchowie oraz GOKSiT w Wierzchowie. Wykonawcą umowy jest 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zamówienie było realizowane 

poprzez Wągrowiecką Grupę Zakupową, której liderem był Powiat Wągrowiecki. 

Przewidywane łączne wynagrodzenie dla wykonawcy na rok 2018 wynosi ok. 118.272,74 zł 

brutto (paliwo gazowe wraz z dystrybucją), 
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 W dniu 17 października b.r. została  podpisana umowa na sprzedaż energii 

elektrycznej dla gminy Wierzchowo i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz Biblioteki 

Publicznej i  GOKSiT w Wierzchowie. Wykonawcą umowy jest Corrente sp. z o.o. z siedzibą 

w Ożarowie Mazowieckim. Zamówienie było realizowane poprzez Wałecką Grupę 

Zakupową, której liderem był Powiat Wałecki.  Przewidywane łączne wynagrodzenie dla 

wykonawcy na rok 2018 wynosi ok. 85.175,96 zł brutto, przy uśrednionej cenie jednostkowej 

brutto za 1 MWh: 260,27 zł. 

 

- Zakończono zadanie pn. „Wymiana posadzki w garażu remizy OSP w Wierzchowie oraz 

utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie. Wykonawcą zadania była firma 

BTL Budownictwo Transport Logistyka Przemysław Domański z Kalisza Pomorskiego. 

Łączny koszt zadania 90.000 zł w tym 30.000 zł z Gminy Wierzchowo, 15.000 zł dotacja z 

Powiatu Drawskiego, 45.000 zł OSP Wierzchowo. 

-  Zgłoszono do konkursu „Aktywni dla Seniorów” organizowanego przez Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza kandydaturę Pana Stanisława 

Lipy. W dniu 17.10.2017 uczestniczono w Regionalnych obchodach Dnia Seniora w 

Szczecinie, gdzie podczas uroczystości Pan Lipa odebrał z rąk Marszałka wyróżnienie w 

kategorii Senior Roku. 

-  Od 18.10.2017 r. trwają konsultacje społeczne 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 2018. Uwagi i opinie 

można wnosić do dnia 03.11.2017 r. 

- Informuję, że w dniu 17 listopada planowany jest bezpłatny wyjazd osób powyżej 50 roku 

życia do Drawskiego Centrum Specjalistycznego na badania RTG klatki piersiowej. Osoby 

chętne prosi się o kontakt z Urzędem Gminy pokój nr 17. 

- Gmina Wierzchowo podpisała umowę z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w 

ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W ramach umowy będzie możliwość 

zakupu przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie 3 tablic z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym za łączną kwotę 17500 zł, z czego dofinansowanie wynosi 14000 zł. 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

 

 

- W dniu 29 września 2017r. uczestniczyłem  w uroczystościach nadania  Sztandaru 

Nadleśnictwu  Drawsko Pom. z okazji 55 lecia Nadleśnictwa  w Drawsku Pom. 

 

- Dnia 7 października br. wziąłem udział w zabawie  zorganizowanej przez  Związek 

Emerytów  w Wierzchowie. 
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- Dnia 10 .10.2017r. brałem udział w posiedzeniu  wspólników  spółki PKS w Złocieńcu. 

 

- Dnia 13 i 16 października br. uczestniczyłem w ślubowaniu kl.I  w Szkole Podstawowej w 

Wierzchowie i  w Świerczynie  połączone z  obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 

 

- Dnia 17 października br. uczestniczyłem w posiedzeniu  Powiatowej Rady Rynku Pracy w 

Drawsku Pom./program  w załączeniu/. 

 

- W dniach  18-20.10.2017 r.  będę uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich  

Rzeczpospolitej Polskiej  wraz  z Sekretarzem Gminy i Skarbikiem Gminy ,który odbędzie się 

w Rawie Mazowieckiej . 

 

- Dnia 24 .10.br. zamierzam uczestniczyć w sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  

R-XXI  w Słajsinie. 

 

- Dnia 25 października br. zamierzam wziąć udział  w konferencji nt. Terytoryzacji  rozwoju 

regionalnego w Kołobrzegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 18.10.2017r. 
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