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 Wierzchowo 23.06.2017 r. 

 

OR.0057.5.2017.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 13 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1)zarządzenie nr  193/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie   

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych Gminy 

Wierzchowo  poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 r. zlecanych na 

podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie. 

2) zarządzenie nr 194/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 kwietnia  2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017 rok. 

3) zarządzenie nr 195/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 maja 2017r.  w sprawie 

prowadzenia treningu  Systemu Wykrywania i Alarmowania na obszarze gminy Wierzchowo w 

roku 2017. 

4) zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 maja 2017roku w sprawie  

przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu Lokalnego Programu  Rewitalizacji Gminy 

Wierzchowo  do 2023r. 

5) zarządzie nr 197/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2017r. w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  w gminie Wierzchowo. 

6) zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2017r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im.Ignacego Solarza  w 

Wierzchowie  za 2016r. 

7) zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 22 maja 2017r. w sprawie 

zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury ,Sportu i 

Turystyki  w Wierzchowie  za 2016r. 

8) zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmian 

w budżecie  Gminy Wierzchowo na rok 2017. 

9) zarządzenie nr 201/2017Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  29  maja 2017r. w sprawie 

zwołania  zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Sośnica w celu odwołania sołtysa. 

10) zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 maja 2017r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej  do oceny ofert  złożonych  w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego na: Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy 

Wierzchowo oraz dostawa pojemników. 
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11) zarządzenie nr 203/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2017r.  w sprawie  

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2017r. 

12) zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja  2017r. w sprawie 

organizacji i działania  systemu wykrywania i alarmowania  oraz systemu wczesnego 

ostrzegania  w  Gminie Wierzchowo. 

13) zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie 

zwołania  zebrania wiejskiego mieszkańców  sołectwa Sośnica w celu wyboru sołtysa. 

 

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

informacji. 

 
2. Sprawy bieżące 

 
- Dnia 25 maja 2017r.  w Ośrodku Kultury w Wierzchowie  odbyła się uroczysta Sesja Rady 

Gminy Wierzchowo z okazji  obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego .Wręczono na niej 

tytuły „Zasłużony dla Gminy Wierzchowo”.Tytuł ten jest przyznawany  osobom jako 

zaszczytne wyróżnienie  za zasługi  na rzecz rozwoju  Gminy Wierzchowo . Taki tytuł 

otrzymali :  Pan Roman  Beńko,  Pani Danuta Ryfińska, Pan Jan Kordek,  Pan Stefan Ryder, 

Pan Jerzy Lauersdorf i Pani Maria Samulewska. 

 

-  31 maja 2017 r. zmarł  Uwe Schmidt – Przewodniczący Rady Gminy Henstedt-Ulzburg. 

W dniu 16.06.2017 r. delegacja z Gminy Wierzchowo wzięła udział w ceremonii 

pogrzebowej w Henstedt-Ulzburg.  

 

- W dniu 21 czerwca br.  z wizytą u Wójta Gminy Wierzchowo  była młodzież szkolna z 

zaprzyjaźnionej Gminy z Niemiec-  Henstedt-Ulzburg ,która przyjechała do Wierzchowa w 

ramach wymiany  młodzieży. 

 

-W miesiącu maju i czerwcu br.  Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk , Przewodniczący 

Rady Gminy Andrzej Kaczorkiewicz oraz Sekretarz Gminy  Tomasz Suchoński  odwiedzili 

jubilatów : z okazji  92 rocznicy urodzin Panią Ludwikę Zielonka , Pana Stefana Oleksiejuk z 

okazji 90 urodzin i Panią Irenę  Wojdecką z okazji 90  urodzin. 

 

- W dniu 13 czerwca br.  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  

dotyczącą podpisania  Listu Intencyjnego w sprawie współpracy  z powiatami 

(drawskim,łobeskim,świdwińskim) oraz  gminami Centralnej Strefy  Funkcjonalnej 

Województwa Zachodniopomorskiego  w ramach projektu”Koncepcja Rozwoju  

Odnawialnych Źródeł Energii  dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej”. 

Podpisanie Listu intencyjnego  zaplanowano na 13 lipca 2017r.  w siedzibie  Świdwińskiego 

Ośrodka  Kultury   na Zamku w Świdwinie. 

- W dniu 6 czerwca  2017r. w sołectwie Sośnica odbyło się  na wniosek mieszkańców 

zebranie wiejskie w celu odwołania Pana Łukasza Tarnowskiego z funkcji sołtysa. W 

zebraniu uczestniczyło 53 mieszkańców sołectwa. W wyniku tajnego głosowania  mieszkańcy 

odwołali  Pana Łukasza Tarnowskiego  z funkcji sołtysa. 

W dniu 19 czerwca 2017r. w sołectwie Sośnica odbyło się zebranie wiejskie w celu wyboru 

sołtysa. W zebraniu uczestniczyło 45 mieszkańców. W wyniku  tajnego głosowania sołtysem 

wybrany został Pan Ryszard Borowicz. 
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- W dniu 8 maja b.r. Wójt Gminy Wierzchowo uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem 

Oddziału PSG Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Koszalinie Panem Robertem 

Parafianowiczem, którego tematem był rozwój sieci gazowej na terenie gminy Wierzchowo. 

Rezultatem tego spotkania jest przeprowadzone przez PSG rozeznanie rynku w zakresie 

zainteresowania mieszkańców przyłączeniem się w przyszłości  do sieci gazowej. W tym celu 

w UG jak i na stronie internetowej urzędu dostępne były ankiety w zakresie potencjalnego 

obiektu przyłączanego do sieci gazowej.  

- W dniu 16 maja Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu Drawskiego, 

którego tematem była planowana przebudowa drogi powiatowej w Będlinie na odcinku ok 2 

km (cała miejscowość) realizowana w ramach współpracy Gminy Wierzchowo z Powiatem 

Drawskim przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego. Całość projektu została wyceniona na 3.530.000,00 zł 

przy 85% dofinansowania z RPO. 

- W dniu 5 maja b.r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Wierzchowie poświęcone ocenie opracowania „Analiza zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wierzchowo” będącego podstawą do podjęcia 

dalszych prac planistycznych dotyczących opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. 

 

-  W chwili obecnej trwa wyłonienie wykonawcy bieżącego  utrzymania dróg gminnych 

(droga do Wierzchówka, droga na ul Leśnej  - osiedle domków jednorodzinnych, ul. Długa 

48, 50, 52  i  droga w Sośnicy przy  kościele). Planowany termin rozpoczęcia robót to 

przełom czerwca i lipca br. 

- W miesiącu czerwcu zlecono firmie  EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu 

wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych  ul. Szkolnej. Planowany termin 

wykonania robót to przełom czerwca i lipca b.r. 

-  Dnia 02.06.2017r. złożone zostały dwie oferty w ramach prowadzonego postępowania 

przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawę pojemników. Postępowanie 

przeprowadzono w formie przetargu nieograniczonego z aukcją elektroniczną. 

Oferty złożone zostały przez: 

 1. ATF Sp. z o.o. Sp. k. Chojnica 2, 78 – 650 Mirosławiec na kwotę 798 000,00 zł brutto, 

  2.REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61 – 483 Poznań na kwotę 

810 545,08 zł brutto. 

Dnia 13.06.2017r. przeprowadzono aukcję elektroniczną, podczas której oferenci obniżyli 

wartości swoich ofert, które przedstawiają się następująco: 

1. ATF Sp. z o.o. Sp. k. Chojnica 2, 78 – 650 Mirosławiec na kwotę 758 000,00 zł brutto, 

2. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61 – 483 Poznań na kwotę 

770 545,08 zł brutto. 
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Przetarg wygrała ATF Sp. z o.o. Sp. k. Chojnica 2, 78 – 650 Mirosławiec, która będzie 

obsługiwać Gminę Wierzchowo w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  

od 1 lipca 2017r. przez okres 2 lat. 

-  Dnia 11.04.2017r. Gmina Wierzchowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro w Koszalinie  

o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu. 

Pismem z dnia 10.05.2017r. zostaliśmy poinformowani o wyczerpaniu środków 

przeznaczonych w 2017 roku na dofinansowanie tego zadania dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Jednocześnie WFOŚiGW w Szczecinie poinformował o możliwości udzielenia 

dotacji w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, które pochodzić będą ze 

środków statutowych Funduszu. Gmina Wierzchowo wyraziła zgodę na powyższe 

dofinansowanie.  

W chwili obecnej oczekujemy na decyzję Zarządu Funduszu w przedmiotowej sprawie.   

 

- W dniach 26-28 maja br. w trzech miejscowościach gminy Wierzchowo 

tj.Żabinie,Wierzchowie i Żeńsku  odbyły się festyny połączone z konsultacjami społecznymi  

Lokalnego Programu Rawitalizacji Gminy Wierzchowo do 2023 r. Podczas spotkań 

zaprezentowano  Lokalny Program Rewitalizacji  dla gminy Wierzchowo ,zorganizowano 

poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci m.in.bańki mydlane, malowanie  twarzy , kurs tańca dla 

dzieci. Żołnierze 12 Bazy Bezzałogowych Statków  Powietrznych  z Mirosławca wystawili 

sprzęt wojskowy ,a jednostki Ochotniczch  Straży Pożarnych  ze Świerczyny , Wierzchowa i 

Żabinka  zagwarantowali dzieciom  wodne atrakcje i przejażdżki samochodami. Dziękuję za 

pomoc i zaangażowanie  w przeprowadzeniu konsultacji społecznych Pani Alinie Kunat 

Sołtys Żabina ,Pani Renacie Michalskiej Sołtys Żeńska , Jednostkom OSP gminy 

Wierzchowo  12 BBSP z Mirosławca  , dyrekcji i pracownikom przedszkola , Gimnazjum i 

Szkoły Podstawowej w Wierzchowie oraz pracownikom gminy. Opracowanie „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchowo na lata 2017-2023” dofinansowano ze środków 

Funduszu  Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

- 17 czerwca 2017r. na stadionie w Wierzchowie odbyło się zakończenie sezonu piłkarskiego 

2016/2017   zorganizowane  przez Klub Sportowy MLKS Kolejarz Wierzchowo , w którym 

na zaproszenie Klubu wziął udział  Wójt Gminy  Wierzchowo. 

 

-W dniu 23 czerwca 2017 roku  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego we 

wszystkich szkołach  w gminie Wierzchowo ,w którym udział wzięli przedstawiciele Władz 

Gminnych Wierzchowo. 
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W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

 

- W dniu 24 kwietnia 2017 r. uczestniczyłem w Sumie Odpustowej ku czci Św.Wojciecha w 

Kościele  w Wierzchowie  na którą zostałem  zaproszony przez  Proboszcza Parafii 

o.Dariusza Szczecińskiego CR i współbraci. 

 

- dnia  24 kwietnia byłem  też na spotkaniu  dot. sieci gazowej woj.zachodniopomorskiego 

które odbyło się w Delegaturze Urzędu woj. W Koszalinie. 

 

- W dniu 6  maja br. byłem na uroczystym jubileuszu  20 lecia  pełnienia funkcji  

Przewodniczącego Koła Emerytów w Wierzchowie przez Pana Stanisława Lipę. 

 

- 13 .05.2017r. brałem udział w uroczystym  Apelu z okazji Dnia  Strażaka  w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. 

 

- Dnia 19 maja 2017 r.  uczestniczyłem w pożegnaniu  z mundurem  Komendanta Policji 

Powiatowej w Drawsku Pom. Jarosława Smolarka. 

 

- Dnia 25 maja br.  uczestniczyłem  Dniach  Otwartych Starostwa  połączonych z Dniem 

Godności Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną  w Drawsku Pom. 

 

- 30 maja 2017r.  brałem udział  w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  w Starostwie 

Powiatowym w Drawsku Pom. 

 

- 10 czerwca  br.  na zaproszenie Zakładu Karnego z Wierzchowa  byłem na Turnieju  

Smoczych Łodzi  o puchar Dyrektora Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  w 

Koszalinie  połączony z Dniem Dziecka  ,który odbył się  nad  jeziorem w Siecinie. 

- Również w tym dniu uczestniczyłem w obchodach Dnia Leśnika  w Otrzepie. 

 

-  Dnia 13 czerwca 2017r.  brałem udział w  naradzie Powiatowej Rady  Rynku Pracy  w 

Drawsku Pom., również tego dnia  uczestniczyłem  w  posiedzeniu  wspólników  

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu . 

 

- Dnia 27 czerwca będę uczestniczył  w Walnym  posiedzeniu  wspólników PKS w Złocieńcu. 

 

-  27 czerwca br. będę uczestniczył  również w  Sesji  Związku Miast i Gmin Poj.Drawskiego  

 

- 20 czerwca 2017r.  brałem udział w Sesji CZG R-XXI w Słajsinie. 

 

 

  

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 23.06.2017r. 
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