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OR.0057.1.2014.DM            Wierzchowo 23.01.2014 r. 

 

 

 
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 2 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 227/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 

  

2) zarządzenie nr 228/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo 

poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2014 roku zlecanych na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2 do niniejszej informacji. 

 

2. Sprawy bieżące  

 

- Dnia 18 grudnia 2013 r. do Urzędu Gminy Wierzchowo wpłynęło pismo z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące złożenia stosownych 

wyjaśnień i uzupełnień do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa 

efektywności budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie 

oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”.  

Wyjaśnienia zostały wysłane dnia 24 grudnia 2013 r. w chwili obecnej czekamy na dalszą 

weryfikację wniosku.     

 

- Dnia 9 stycznia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 

została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Gmina Wierzchowo przyjazna 

lokalnym przedsiębiorcom” projekt zakłada zamontowanie gablot promocyjno-

informacyjnych na terenie gminy Wierzchowo.  

 

- Dnia 15 stycznia 2014 r. do Urzędu Gminy Wierzchowo wpłynęło pismo z Urzędu 

Zamówień Publicznych z Warszawy w sprawie przeprowadzania kontroli postępowania 
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przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup 

zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci” w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W niniejszej sprawie Prezes Urzędu uznał za celowe zwrócenie się do biegłego sądowego o 

wydanie opinii czy parametry techniczne ciągnika marki ZETOR PROXIMA POWER 120 tj. 

skrzyni biegów oraz sprzęgła można uznać za równoważne do parametrów określonych przez 

Gminę Wierzchowo a tym samym czy oferta w zakresie oferowanego zestawu asenizacyjnego 

jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Mając na uwadze treść opinii biegłego sądowego należy stwierdzić, iż Zamawiający 

dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty nie naruszył obowiązujących przepisów ustawy. 

W świetle przedstawionych ustaleń Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził także, 

że zarzuty wnioskodawcy nie znalazły potwierdzenia.      

 

- Dnia17 stycznia 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku 

zadań publicznych na terenie Gminy Wierzchowo. Wsparcie przewidziane jest dla trzech 

rodzajów zadań: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

3) promocja i ochrona zdrowia. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań wynosi 

21 600,00 zł.    

 

- W dniach 24-26 stycznia 2014 r. dziewięcioosobowa delegacja z Gminy Wierzchowo 

uczestniczyła w corocznie organizowanym w Hensted-Ulzburg Balu burmistrza. 

  

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

- 8 stycznia 2013 r. w moim imieniu Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarz Gminy  

i Kierownik USC odwiedzili jubilatkę Panią Marcelinę Zdeb zamieszkałą  

w Nowych Laskach, która obchodziła 92 urodziny. Jubilatce złożono życzenia, upominki i 

kwiaty, 

 

- 8 stycznia 2014 r. w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli samorządu lokalnego z terenu 

diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie   

 

- 10 stycznia 2014 r. w spotkaniu noworocznym u Starosty Drawskiego w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 13 stycznia 2014 r. w uroczystym otwarciu linii energetycznej napowietrznej w Mirosławcu, 

a następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem Gminy i Kierownikiem 

USC odwiedziłem jubilata Pana Kazimierza Wandachowicza zamieszkałego w Świerczynie, 

który obchodził 92 urodziny. Jubilatowi złożono życzenia, upominki i kwiaty,      
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- 15 stycznia 2014 r. w jubileuszu 15-lecia samorządów województw i powiatów w 

Szczecinie, 

 

- 17 stycznia 2014 r. w spotkaniu w sprawie PKS w Starostwie w Drawsku Pomorskim.  

Informacja dotycząca działań zmierzających do uzyskania uprawnień do prowadzenia 

działalności spółki oraz sposobu nabycia majątku od PKS Szczecinek – załącznik Nr 3,  

 

-  18 stycznia 2014 r.  w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci księdza Motały 

w Sośnicy, a następnie w noworocznym kolędowaniu w Świerczynie,  

 

-  22 stycznia 2014 r. w Sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w 

Nowogardzie.  

Porządek obrad sesji Zgromadzenia CZG R-XXI  - załącznik nr 4. 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 23.01.2014 r.  


