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Wierzchowo 29.10.2015 r. 

 

OR.0057.8.2015.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 6 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

1)zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września  2015r.wsprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy. 

 

2) zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września 2015 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru częściowego  robót budowlanych w związku z termomodernizacją 

budynków Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Wierzchowie. 

 

3) zarządzenie nr 70/2015Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września  2015 r. w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dróg gminnych. 

 

4) zarządzenie nr 71 /2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2015r. w sprawie  

powołania koordynatora gminnego  oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych 

komisji wyborczych w Gminie Wierzchowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na dzień 25 października  2015r. 

 

5) zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie  

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015r. 

 

6)zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie  

powołania komisji do oceny wniosków  złożonych przez sołectwa gminy Wierzchowo w ramach 

funduszu sołeckiego na 2016r. 

 

7)zrządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 października 2015r. w sprawie 

powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 

października 2015r. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 ,4,5, 6 i 7 do niniejszej informacji. 
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2. Sprawy bieżące   

 
 

 

 

W dniu 30 września została podpisana umowa sprzedaży energii elektrycznej na 

rok 2016.  

 

Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energa Obrót SA z siedzibą w Gdańsku    

cena jednostkowa netto za 1 MWh = 208,80 zł (brutto 256,82 zł) 

 

Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia 

drogowego  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Enea SA z siedzibą w Poznaniu - cena 

jednostkowa netto za 1 MWh = 188,30 zł (brutto 231,61 

 
W dniu  5 października br. został złożony wniosek  do Zarządu Powiatu Drawskiego  o 

udzielenie dofinansowania gminie  na realizację zadania remontu drogi gminnej publicznej  nr 

585003Z ul. Szkolna  w Wierzchowie  w wysokości 50% wartości zadania. Koszt inwestycji 

szacowany jest na kwotę 700.000 zł. Zakładając wielkość dofinansowania  z PROW w 

wysokości 60% wartości zadania gmina zobowiązana będzie  pokryć wkład  własny w 

wysokości 420 000zł .Stosując zasadę obowiązującą  przy dofinansowaniu inwestycji  w 

zakresie  remontu dróg  powiatowych przez gminy w wysokości 50% , co daje 210 000 zł 

wkładu własnego gminy. 

Do Zarządu Dróg Powiatowych został złożony wniosek o rozpoczęcie procedury związanej z 

opracowaniem dokumentacji na remont drogi powiatowej Wierzchowo-Sośnica. 

 

- W lipcu br. Gmina wystąpiła ponownie do Starostwa Powiatowego w Drawsku z prośbą  o 

zabezpieczenie  w budżecie  powiatu na rok 2016 kwoty 150 tyś. Zł  na dofinansowanie 

inwestycji.pn.”Budowa  boiska wielofunkcyjnego  wraz z ogrodzeniem  w miejscowości 

Świerczyna . W dniu 14.09.2015r. otrzymaliśmy odpowiedź  ,że Zarząd Powiatu Drawskiego 

jest przychylny udzieleniu wsparcia  finansowego  na powyższe  zadanie  i prosi aby w IV 

kwartale  2015r.  przedstawić szczegółową  kalkulację zamierzenia.  Wspomniana kalkulacja 

została przesłana do  Przewodniczącego Zarządu Powiatu Drawskiego  w dniu 2 października  

2015r. W chwili obecnej czekamy na ostateczną decyzję władz powiatu. 

- W dniach 15-18 Października br. Gimnazjum w Wierzchowie  gościło  na terenie  gminy 8-

osobową delegację nauczycieli z Litwy. Wymiana polsko- litewska  odbyła się  w ramach 

realizacji projektu „Szkoła  to nie wszystko –jak młodzież w Polsce i na Litwie spędza wolny 

czas?” dofinansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.  W dniu 

16.10.2015r. Wójt Gminy  Uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami z Litwy i naszego 

gimnazjum, które  odbyło się w Urzędzie Gminy. 

 

- Gmina Wierzchowo w ramach  działań promocyjnych   dofinansowała  zakup koszulek z  

herbem Gminy oraz  z adresem strony WWW dla Gminnego Koła PZW nr 80 w Wierzchowie 

do udziału  w IX edycji zawodów „KOLESI” ,które odbyły się 10 października 2015r. 

Gmina Wierzchowo pokryła 50% kosztów tj.600 zł  brutto za 60 szt.koszulek  resztę kwoty  

pokryło  Gminne Koło PZW  nr 80 w Wierzchowie. 
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-W dniu 18 października br. odbyły się II zawody o „Puchar Wójta Gminy Wierzchowo” a na 

starcie zgłosiło się 19 zawodników ,którzy walczyli o zwycięstwo oraz cenne nagrody.  

Pięciogodzinna rywalizacja wyłoniła zwycięzców. Zawody wygrał Piotr Humański łowca 

szczupaka  56 cm  zdobywając statuetkę  łowcy  największej ryby zawodów. Kolejne miejsca 

zdobyli  - Prezes Koła Dariusz Nawrocki , trzecie miejsce zdobył  Nikodem Białecki. 

Rozlosowane zostały cenne nagrody wśród wszystkich uczestników zawodów , puchary i 

nagrody wręczył Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk  oraz  przyjaciel naszego koła 

Wiesław  Burkiewicz , który ufundował  dodatkowo nagrodę , która przypadła dla zwycięzcy 

zawodów. Wójt Gminy został uhonorowany  „Medalem  Okręgowym  PZW w Koszalinie 

za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.  Otrzymaliśmy zapewnienie dalszej współpracy  oraz 

pomocy w realizacji działań statutowych.  Gmina Wierzchowo dofinansowała  zawody  w 

kwocie 500 zł brutto ,w ramach  dofinansowania  zakupione zostały puchary oraz nagrody dla 

uczestników zawodów.  

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- W dniu 5 października 2015r. brałem udział w Konwencie Starosty Drawskiego  w Drawsku  

Informacja  o sytuacji  rynku pracy  w powiecie  Powiatowego Urzędu Pracy w załączeniu. 

 

-  Dnia 9 października br. uczestniczyłem w Konferencji  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w Siemczynie. 

 

- Dnia 7 i 8 października br. brałem udział z Sekretarzem Gminy Tomaszem Suchońskim i 

Zastępcą Skarbnika  Martą Chłopek w XVI Kongresie Gmin  Wiejskich  w Serocku a 

tematem  Kongresu  były debaty dotyczące aktualnego procesu legislacyjnego związanego z 

ustawami  istotnymi dla gmin ,w tym mogącymi mieć poważne skutki finansowe,  

- debata nt.„Współpraca na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich- rola lokalnych instytucji 

finansowych”. 

- debata z przedstawicielami głównych ugrupowań  politycznych, którzy odnieśli  się do  

zadanych przez  nas pytań oraz  zaprezentowali  część swoich programów wyborczych 

związanych z obszarami  wiejskimi i rozwojem lokalnym, 

-debata nt.„Finanse samorządowe po 25latach ,doświadczenia i wyzwania”. 

 

 

-13 października uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu kl.I w Zespole Szkół w 

Świerczynie. 

-14 października uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu kl.I gimnazjum w Wierzchowie 

- 16 pąździernika uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu kl. I w Szkole Podstawowej w 

Wierzchowie. 

- W dniu 15 października 2015r. uczestniczyłem w  uroczystym otwarciu Hali Produkcyjnej 

przy Zakładzie Karnym w Wierzchowie oraz  uroczystościach  40-lecia powstania ZK w 

Wierzchowie. 

 

- Dnia 22 października uczestniczyłem w spotkaniu  na zaproszenie Marszałka 

Woj..Zachodniopom. Olgierda Geblewicza  na prezentację założeń Regionalnego programu 

Operacyjnego Wojewówdztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ,które odbyło się 

Złocienieckim Ośrodku Kultury. 
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- Dnia 21 października 2015r. byłem na spotkaniu  z przedstawicielami Centralnej Strefy 

Funkcjonalnej  Kontraktu Samorządowego ,którego przedmiotem  była  delimitacja obszaru  

funkcjonalnego Strefy Centralnej  w kontekście wymogów ustawowych  odbytego w  

Starostwie Powiatowym w Łobzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek  29.10.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


