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Wierzchowo 29.01.2015r. 

 

OR.0057.1.2015.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 1/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 03 grudnia  2014 r. 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.        

  

2) zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 grudnia  2014 r. w sprawie 

upoważnienia  do wydawania decyzji  administracyjnych z zakresu administracji publicznej  w 

imieniu Wójta Gminy Wierzchowo  oraz do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu  

administracji  publicznej. 

 

3) zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  12 grudnia 2014 r. 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. 

 

4) zarządzenie nr 4/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 grudnia  2014 r. 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. 

 

5) zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  31 grudnia 2014 r. w sprawie  

Zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2014r. 

 

 

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

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do 

przyznawania Karty Dużej Rodziny. 
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W/w  zarządzenia  stanowią załączniki  nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej informacji. 

 

2. Sprawy bieżące   

 

-  Dnia 24 grudnia 2014r.  zakończono postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia  na 

„Odbiór transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

z terenu  Gminy Wierzchowo  oraz dostawę pojemników”. Jako najkorzystniejszą wybrano 

ofertę firmy Remondis Sanitech Poznań  Sp.z o.o.  ul.Górecka 104 ,61-483 Poznań. Cena 

oferty 917.900,10 zł brutto. 

 

- Dnia 31 grudnia 2014r. Wójt Gminy Wierzchowo podpisał umowę na świadczenie w/w  

usługi .Termin obowiązywania nowej umowy od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca  2017r. 

 

- Od miesiąca stycznia 2015r.  Gmina zleciła a wykonawcę zobowiązała  w terminie od 1 

stycznia 2015r.  do 30 kwietnia 2015r. do wykonania usług odśnieżania  dróg gminnych , 

chodników i placów będących w administracji Gminy Wierzchowo  w sezonie  zimowym 

2015r.  Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą „Zakład Usług Leśnych Zbigniew Mosek”. 

 

- W dniu 12 stycznia  Panie z terenu   gminy  w wieku  50-69 lat  miały możliwość 

skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Badania przeprowadziła  firma  LUX 

MED. Z Gdyni. Z badań skorzystało 88 kobiet. 

 

- W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. zaopiniowano  

pozytywnie projekt uchwały Rady powiatu Drawskiego  w sprawie określenia  rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego. Po podjęciu uchwały 

przez powiat wykaz i czas pracy aptek zostanie umieszczony na  stronie internetowej tut. 

urzędu oraz na tablicach ogłoszeń sołectw. 

 

- W wyniku przetargu 23 grudnia 2014 r.  Wójt w imieniu Gminy Wierzchowo podpisał akt 

notarialny na sprzedaż  działki nr 555/85 w Wierzchowie. 

W grudniu na danym stanowisku  zostały podpisane umowy dzierżawy i najmu  lokali  

mieszkalnych.   W tym czasie zostało  przygotowane sprawozdanie z procesu  ujawniania  

nieruchomości  Skarbu Państwa  i  Jednostek  Samorządu Terytorialnego a także 

przygotowane  zostało  zestawienie środków trwałych za 2014r. w związku ze zbyciem i 

nabyciem nieruchomości. 

 

- 30.12.2014r.  została podpisana umowa na roboty budowlane projektu pt.”Poprawa 

efektywności  energetycznej budynków Urzędu Gminy ,Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Wierzchowie oraz  Zespołu Szkół w Świerczynie „  Termomodernizacja jest 

współfinansowana z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego  na zadanie  jak wyżej.  W postępowaniu 

przetargowym wpłynęło   5 ofert. Wygrała oferta firmy Zakład Budowlany  Zenon 

Wojtkiewicz ul. Kopernika  23 ,78-400  Szczecinek . Cena oferty wynosi 1.774.349,37 zł 

brutto. Dodatkowo zostały wyłonione firmy, które przygotują promocję projektu w skład  

której wchodzić będzie organizacja  3 konferencji ,przygotowanie strony  www oraz  
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przygotowanie  materiałów promocyjnych . Została podpisana umowa z firmą POB 

Szczecinek na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

 

 - 21 stycznia 2015 r. osoby do podpisania umowy /P.Wójt i P.Skarbnik/  dnia 27 stycznia  

2015r.  w Szczecinie podpiszą umowę  do wniosku  o przyznanie pomocy  w ramach  Małych 

Projektów  na wykonanie  map gminy. Wniosek został złożony  we wrześniu do LGD 

„Partnerstwo Drawy”. 

 

- 21 stycznia 2015 r.  została wybrana ośmioosobowa delegacja na  bal burmistrza w 

Henstedt-Ulzburg, który odbędzie się 31 stycznia 2015r. 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym  uczestniczyłem  w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

 

- W dniu 8 grudnia 2014r.  byłem na posiedzeniu  Konwentu Wójtów i Burmistrzów w 

Starostwie  w Drawsku Pom. 

 

- W dniach 11 i 12 grudnia 2014r.  byłem na konferencji WFOŚiGW  zorganizowanej w 

Kołobrzegu pt. Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z programu operacyjnego  

infrastruktura i środowisko  w perspektywie  2007-2013. 

 

- W dniu 13 grudnia 2014r. byłem zaproszony na strzelnicę Zakładu Karnego w Wierzchowie 

i spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych  w Czaplinku w których 

uczestniczyłem 

 

- 18 grudnia 2014r. brałem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Drawsku  

a po południu  uczestniczyłem w  Kolędowaniu w  Świerczynie 

 

- W dniu 19 grudnia 2014r. w godzinach rannych uczestniczyłem  w spotkaniu opłatkowym w 

Zespole Szkół w Świerczynie ,następnie  w spotkaniu wigilijnym  z pracownikami w 

Urzędzie Gminy i po południu w wigilii w Klubie Samotnych Serc w Wierzchowie w Lasku 

Arkońskim 

 

- 20 grudnia 2014r. brałem udział w uroczystym zamknięciu IV Ogólnopolskiego Turnieju 

Unihokeja Juniorów „Pomerania Cup 2014”oraz IV edycji Mikołajkowego Turnieju 

Unihokeja Młodzików w Gimnazjum w Wierzchowie. 

 

- W dniu 8 stycznia 2015 r. wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym  w Diecezji 

Koszalińsko-Kołobrzeskiej  w Koszalinie  na zaproszenie Biskupa Edwarda Dajczaka. 

 

- 12 stycznia 2015r. byłem na spotkaniu noworocznym  organizowanym przez Starostę 

Powiatu Drawskiego  w Drawsku Pom. 

 

- W dniu 15 stycznia 2015r. byłem na spotkaniu dot. prac nad  Kontraktem Samorządowym w 

Świdwinie 
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- 16 stycznia 2015r.  brałem udział w posiedzeniu  Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sali 

narad starostwa w Drawsku Pom. 

 

- Również 16 stycznia  2015r.  w godzinach popołudniowych uczestniczyłem  w uroczystym  

gimbalu  młodzieży gimnazjalnej w Gimnazjum Wierzchowo. 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 29.01.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


