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Or I.0057.6.2013               Wierzchowo 23.08.2013r. 

 

 

 

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 195/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

 

2) zarządzenie nr 196/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi 

sieci" 

 

3) zarządzenie nr 197/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie nadania 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo 

 

4) zarządzenie nr 198/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 

młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

nauczycieli w placówkach oświatowych. 

 

5) zarządzenie nr 199/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok.  
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6) zarządzenie nr 200/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 sierpnia 2013r.w sprawie 

wprowadzenia do użytku służbowego procedury postępowania dyżurnego po otrzymaniu sygnału  

i uruchomieniu realizacji zadań operacyjnych albo wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu sygnału  

w ramach systemu stałego dyżuru w gminie Wierzchowo.  

 

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

 

2.Sprawy bieżące  

 

1) 2 lipca 2013 odbyło się szkolenie dla mieszkańców gminy Wierzchowo zainteresowanych 

składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie w 

ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 

polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i 

aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 – 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013". Spotkanie miało wysoką frekwencję. odwiedzili nas nawet mieszkańcy 

gmin sąsiednich. 

2) 6 lipca 2013 nad jeziorem Busko w miejscowości Żabinek odbyła się impreza pt. Święto Wody II 

organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie. Imprezę, 

tradycyjnie już rozpoczęto paradą chińskich smoków (w paradzie uczestniczyło 6 smoków 

wykonanych przez dzieci z Przedszkoli i Szkół Powiatu Drawskiego). 

3) Dnia 17 lipca zakończono postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep  

i Świerczyna oraz zakupu zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci. Jako najkorzystniejsze 

wybrano oferty: 

a. Część pierwsza roboty budowlane – firma EKO-BET Sp. z o.o. Rzęśnica 9, 78-520 Złocieniec 

cena oferty 644 632,40 zł brutto 

b. Część druga zakup zestawu – Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA 

S.A. ul. Letnia 12, 78-813 Szczecin cena oferty 253 495,62 zł brutto 

Podpisanie umów z wykonawcami nastąpiło dnia 24.07.2013r. z Przedsiębiorstwo Handlu 

Sprzętem Rolniczym AGROMA S.A. natomiast dnia 02.08.2013r. z firmą EKO-BET  

Sp. z o.o. 
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4) Od 1 lipca do 30 września zatrudniono 7 osób w ramach robót publicznych. Pracownicy wykonują  

prace melioracyjne na terenie Gminy Wierzchowo. 

5) Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 518,00 zł na zadanie związane  

z usunięciem wyrobów zawierających azbest od WFOŚ i GW w Szczecinie oddział  

w Koszalinie. Realizacja projektu obejmuje usunięcie materiału zawierającego azbest z 10 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchowo. 

6) W Świerczynie 20.07.2013r. odbyły się Gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach brały 

udział cztery zespoły z Gminy Wierzchowo: OSP Żabinek, OSP Świerczyna, oraz OSP 

Wierzchowo, które miało trzy drużyny męską, kobiecą i młodzieżową męską. Zawody wygrało 

OSP Żabinek. OSP Żabinek oraz kobieca drużyna OSP Wierzchowo reprezentowali gminę na 

Powiatowych zawodach, które odbyły się 27 lipca na Stadionie Miejskim w Drawsku Pomorskim. 

Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach w sztafecie oraz w ćwiczeniu bojowym. 

Dziewczyny z OSP Wierzchowo wygrały zawody i jako mistrzynie Powiatu pojadą w przyszłym 

roku na zawody Wojewódzkie. OSP Żabinek zajęło 5 miejsce. Zawody Powiatowe wygrało OSP 

Ostrowice. 

7) W ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” gmina złożyła 

wniosek na realizację zadania pt. "Gmina Wierzchowo przyjazna dla lokalnych przedsiębiorców" 

promowanie lokalnych przedsiębiorców na obszarach wiejskich poprzez montaż Gablot 

promocyjno-informacyjnych. Wniosek otrzymał rekomendacje i został przekazany do Urzędu 

Marszałkowskiego w Szczecinie 

8) W ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku jednostka OSP 

Wierzchowo złożyła wniosek pt. „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi 

formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Wierzchowo”. Wniosek jest w trakcie oceny. 

9) W dniu 30 lipca rozstrzygnięty został przetarg na byłą hydrofornię w Żabinku dz. nr 54/8  

o pow. 0,1673 ha za kwotę 25 300 zł. Przewidywany termin podpisania umowy do 10 września 

2013r. 

10) W okresie lipiec – sierpień 2013 ogłaszane były przetargi na sprzedaż działek: 

1. dz. nr 54/11 o pow. 0,24 ha położona w obrębie Żabinek za cenę wywoławczą 29 500 zł, 

2. dz. nr 522/12 o pow. 0,0527 ha położona w obrębie Wierzchowo za cenę wywoławczą 9 800 zł, 

3. lokal mieszkalny nr 36a/1 o pow. 58,10 m
2
 położony w obrębie Osiek za cenę wywoławczą 

87 000,00 zł, 

4. lokal mieszkalny nr 36a/2 o pow. 67,00 m
2 

 położony w obrębie Osiek za cenę wywoławczą 

89 000,00 zł, 
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5. działka nr 555/67 o pow. 0,0808 ha położona w obrębie Wierzchowo pod zabudowę 

jednorodzinną i/lub usługową (osiedle w Wierzchowie) za cenę wywoławczą 15 550,00 zł. 

Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do nabycia. 

11) Dnia 24 czerwca Wójt Gminy Wierzchowo podpisał umowę na świadczenie usługi odbioru i 

zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchowo. Przedsiębiorcom 

świadczącym w/w usługę jest Konsorcjum firm Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o z partnerem 

PHU EKO-FIUK s.c. W związku z niewywiązywaniem się przedsiębiorcy świadczącego usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi z zapisów umowy i nieprawidłowym 

świadczeniem w/w usługi dnia 1  sierpnia zorganizowano spotkanie z przedstawicielami 

Konsorcjum. Podczas spotkania poinformowano przedsiębiorcę o problemach pojawiających się 

w pierwszym miesiącu świadczenia usługi i konsekwencjach niewywiązywania się z podjętych 

zobowiązań. 

12) Dnia 02.08.2013r. wspólnie z Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Kaczorkiewicz, 

Kierownik USC Pani Teresa Pajor i Sekretarz Gminy Pan Tomasz Suchoński odwiedziliśmy 

Państwa Genowefę i Józefa Wiercioch zamieszkałych w Żabinku, którzy świętowali swoją 52 

rocznicę ślubu, a 03.08.2013r. swoje 90 urodziny obchodził Pan Edmund Wyborski. Jubilat został 

odwiedzony przez władze Gminy. Pan Edmund był bardzo zadowolony z wizyty i dziękował za 

pamięć. 

13) W dniu 08.08.2013 r. został podpisany wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na  

poprawie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy Wierzchowo, Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie. Środki na ten cel 

przeznaczone są w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych 

źródeł energii, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wniosek 

został opracowany przez firmę ARCHICO ze Szczecina. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu 

2 363 625 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 890 900 zł. 

14) W dniach 09-11.08.2013 na zaproszenie Koła Przyjaźni Wierzchowo przedstawiciele Gminy 

Wierzchowo oraz Powiatu Drawskiego wzięli udział w obchodach 10 rocznicy powstania Koła 

Przyjaźni Wierzchowo. W wyjeździe uczestniczyli Pan Jan Szewczyk Wójt Gminy Wierzchowo, 

Pan Andrzej Kaczorkiewicz Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo, Pan Jerzy Lauersdorf 

Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego, Pan Mariusz Moga Dyrektor Gimnazjum  

w Wierzchowie, Pani Maria Samulewska Przedstawicielka Caritas Parafii Wierzchowo, Pan 

Janusz Przybyła Prezes OSP Wierzchowo, Pan Stanisław Lipa Prezes Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów koło w Wierzchowie oraz Jarosław Leszkiewicz pracownik Gminy 

Wierzchowo.   
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15) Dnia 16 sierpnia 2013r. do Urzędu Gminy Wierzchowo wpłynęła decyzja Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy 

Wierzchowo w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia 

polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych 

w cyklu ciągłym na gruntach działek nr 854/7 i 854/8 obręb 0061 Wierzchowo. Odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wydanej przez Wójta Gminy Wierzchowo decyzji 

wniosła Spółka z o.o. Dudek & Kostek z siedzibą w Warszawie. 

16) Dnia 26.08.2013 r. złożono wniosek „Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Turystyki w Wierzchowie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 

rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program 

Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” na realizację zadania polegającą na podniesieniu standardu istniejącego ośrodka 

poprzez gruntowny remont i doposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu. 

17) Ponadto tego samego dnia złożono wniosek „ Wodna awangarda” w ramach środka 4.1. Rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na 

funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania polegającą na 

zagospodarowaniu i oznakowaniu plaży nad jeziorem Dramienko w celu stworzenia lepszych 

warunków do uprawiania turystyki wodnej i wędkarskiej dla mieszkańców gminy Wierzchowo i 

odwiedzających nas turystów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Tomasz Suchoński 26.08.2013r. 


