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Or I. 0057.3.2013      Wierzchowo 20.03.2013 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 4 zarządzenia, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 170/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 marca 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

2) zarządzenie nr 171/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 marca 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2013 

roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

3) zarządzenie nr 172/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 marca 2013 r. w 

sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. 

 

4) zarządzenie nr 173/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 marca 2013 r. w 

sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu pn.: Dziś nauka – 

jutro sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   

 

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

 

- w dniu 7 marca 2013 r. w miejscowości Będlino, Sośnica, Świerczyna odbyły 

się zebrania wiejskie z mieszkańcami dotyczące opracowania dokumentacji 

technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W zebraniach uczestniczyli 

projektanci, którzy zapoznali mieszkańców z ogólną koncepcją projektu, 

 

- w dniu 11 marca 2013 r. otrzymaliśmy fax z Urzędu Marszałkowskiego w 

Szczecinie, informujący o tym, że przekazano do Agencji Modernizacji i 

Restrukturyzacji Rolnictwa w Szczecinie zlecenie płatności na kwotę 

124 158,00 zł. za wybudowanie placów zabaw, 

 

- w dniach 13 i 22 marca przy Urzędzie Gminy ustawione były dwa 

mammobusy (właściciele Geneva – Trust Polska Sp. z o.o. z Gdańska i NS ZOZ 

Diagnostyk z Zielonej Góry). Kobiety w wieku 50 – 69 lat mogły skorzystać z 

bezpłatnych badań mammograficznych, 

 

- w dniu 15 marca 2013 r. wystąpiłem do Dyrektora Drawskiego Centrum 

Specjalistycznego Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz ZOZ Ova 

– Med Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim i NZOZ „Szymmed” również w 

Drawsku Pomorskim z prośbą o rozważenie możliwości objęcia opieką 

ginekologiczną kobiet z gminy Wierzchowo przynajmniej raz w tygodniu w 

Ośrodku Zdrowia w Wierzchowie, 

 

- w dniu 20 marca 2013 r. odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości 

Świerczyna, którego tematem było zapoznanie mieszkańców z nowym 

systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Kolejne 

zebranie odbędzie się 27 marca 2013 r. w miejscowości Wierzchowo o godz. 

17
30

. Zebrania w pozostałych sołectwach odbędą się po świętach, 

 

- w dniu 19 marca 2013 r. wpłynął wniosek od inicjatora referendum o 

przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie prowadzonego postępowania 

administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii 

recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na działce nr 854/7 

i 854/8 obręb Wierzchowo” wszczętego na wniosek Dudek & Kostek Sp. z o. o. 

Wniosek powyższym zgodnie z wymogami o referendum lokalnym przekazany 

został w dniu 20 marca 2013 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Wierzchowo,  

 

- w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 16
00

 w Szkole Podstawowej w Wierzchowie 

odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa nawiązująca 

do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
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wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych 

w cyklu ciągłym na działce nr 854/7 i 854/8 obręb Wierzchowo, wszczętego na 

wniosek Dudek & Kostek Sp. z o. o. ul. Orląt Lwowskich 56/39, 02-495 

Warszawa,   

 

- w miesiącu marcu 2013 r. w jednostkach OSP Świerczyna i Wierzchowo 

odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2012, 

 

- obecnie przygotowywane są następujące nieruchomości do zbycia: 

  1) użytek kopalniany położony w obrębie Żabin, oznaczony w ewidencji 

gruntów i budynków nr 23 pow. 0,14 ha za cenę 7 503,00 zł. – umowa zawarta 

będzie 2 kwietnia 2013 r. 

  2) działka 54/10 o pow. 0,0599 ha położona w obrębie Żabinek na polepszenie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 54/5, 

  3) działka nr 54/8 o pow. 0,1673 ha położona w obrębie Żabinek, pozostała po 

wydzieleniu przepompowni, 

  4) działka nr 54/11 o pow. 0,24 ha położona w obrębie Żabinek, działka po 

SKR, 

  5) działka nr 555/67 o pow. 0,0808 ha położona w obrębie Wierzchowo pod 

zabudowę jednorodzinną – usługową (osiedle w Wierzchowie),      

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 1 marca 2013 r. uroczystość pod pomnikiem „ Bohaterów poległych w walce z 

faszyzmem o Wał Pomorski w 1945” w Wierzchowie w rocznicę wyzwolenia 

Ziemi Wierzchowskiej, 

 

- 4 marca 2013 r. uroczystość pod pomnikiem poległych żołnierzy w 

Świerczynie w rocznicę wyzwolenia Świerczyny,  

 

- 11 marca 2013 r. spotkanie z delegacją z Niemiec z Powiatu Segeberg w 

Siemczynie, 

 

- 12 marca 2013 r. spotkanie delegacji z niemieckiego Powiatu Segeberg w 

Wierzchowie, 

 

- 15 marca 2013 r. spotkanie informacyjno – szkoleniowe w Drawsku 

Pomorskim z przedstawicielami administracji państwowej: Wydziału 

Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Zachodniopomorskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Starostw oraz 

Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, 
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 - 16 lutego 2013 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i kierownikiem 

USC odwiedziłem jubilatkę Panią Halinę Furykiewicz zamieszkałą w 

Wierzchowie która obchodziła 90 urodziny. Jubilatce złożono życzenia, 

upominki i kwiaty, 

 

- 19 marca 2013 r. Targi pracy i edukacji pt. „Już dziś zaczynam odnosić sukces 

i realizować własne cele i marzenia” w Drawsku Pomorskim. 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 20.03.2013 r. 

 


