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Or I. 0057.10.2012     Wierzchowo 19.12.2012 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 9 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 148/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy 

Wierzchowo dokonujących czynności kontrolnych.   

 

2) zarządzenie nr 149/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie 

Gminy Wierzchowo. 

 

3) zarządzenie nr 150/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz 

sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

4) zarządzenie nr 151/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego budowy placów 

zabaw w miejscowościach: Wierzchowo, Żabin, Żeńsko, Świerczyna, Sośnica, 

Będlino, Otrzep, Wielboki, Radomyśl. 

 

5) zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 listopada 2012 r. 

w sprawie powołania Zespołów Spisowych. 

 

6) zarządzenie nr 153/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 listopada 2012 r.  

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
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7) zarządzenie nr 154/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 listopada 2012 r. 

w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy 

Wierzchowo. 

 

8) zrządzenie nr 155/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 listopada 2012 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości 

Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy Wierzchowo”. 

 

9) zarządzenie nr 156/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok.   

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej 

informacji. 
 

 

2.Sprawy bieżące  

 

-  w dniu 6 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 

uchwałą nr 2079/12 zatwierdził listę operacji w ramach działania 321 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki 

wodnościekowej. W związku z powyższym dnia 18.12.2012 r. odbyło się 

uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i 

Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci, 

 

- w dniach 14 – 16 grudnia 2012 r. gościliśmy na terenie gminy 7- osobową  

delegację z gminy Henstedt – Ulzburg. W piątek tj. 14 grudnia delegacja wzięła 

udział w Wigilii dla samotnych, obdarowując ich paczkami. Również 

przywieziono paczki dla uczniów Zespołu Szkół w Świerczynie. W dniu 15 

grudnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z delegacją na temat programu 

współpracy na 2013 rok. Podczas spotkania podjęto następujące tematy: 

- zaproszenia na imprezy kulturalne w gminach w 2013 r. (ze strony 

niemieckiej: zaproszenie na Bal Burmistrza i Bal Strażaków; ze strony 

naszej: zaproszenie na Dożynki Gminne i Powiatowe, na „Święto Wody” 

i „Wielkie rżnięcie”, 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi z Gminy Wierzchowo oraz   

z GOKSiT, 

 - nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Świerczyna, 
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 - praktyki dla młodzieży ponadgimnazjalnej i staże w Niemczech, 

 - wymiana uczniów, 

 - opracowanie kalendarium spotkań na 2013 i następne lata,  

  

-  w dniu 17 grudnia 2012 r. Gmina Wierzchowo nabyła aktem notarialnym trzy 

nieruchomości od PKP : 

1) działka nr 522/6 o pow. 0,3052 ha w Wierzchowie koło byłego dworca PKP z 

przeznaczeniem na ogródki przydomowe za cenę 20 340,00 zł. dla właścicieli 

lokali w budynku nr 58 w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. Ordynacja podatkowa w celu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego 

wobec gminy, 

2) działka nr 124/3 o pow. 0,0029 ha w Osieku Drawskim – przepompownia 

ścieków za cenę 7 970,00 zł. w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 

2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” na cele związane z inwestycjami 

infrastrukturalnymi, nieodpłatnie, 

3) działka nr 124/4 o pow. 0,3314 ha w Osieku Drawskim – budynek po byłym 

dworcu kolejowym za cenę 198 830,00 zł. w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 

września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” na potrzeby 

mieszkaniowe, nieodpłatnie, 

 

- w dniu 19 grudnia 2012 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o 

płatność za budowę placów zabaw.    

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

 - 28 listopada 2012 r. wspólnie z V-ce Przewodniczącą Rady Gminy i 

kierownikiem USC odwiedziłem jubilatkę Panią Natalię Długołęcką 

zamieszkałą w Świerczynie, która obchodziła 92 urodziny. Jubilatce złożono 

życzenia, wręczono bukiet kwiatów oraz kosz słodkości, 

 

- 3 grudnia 2012 r. w moim imieniu Przewodniczący Rady Gminy, kierownik 

USC i inspektor ds. organizacyjnych i kadr odwiedzili jubilata Pana Piotra 

Hładyn zamieszkałego w Żabinie, który obchodził 92 urodziny. Jubilatowi 

złożono życzenia, wręczono bukiet kwiatów oraz kosz słodkości, 

 

- 3 grudnia 2012 r. konferencja szkoleniowa pt.: „Rola WFOŚiGW w Szczecinie 

w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie 

zachodniopomorskim oraz możliwości pozyskiwania środków z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków krajowych” w 

Kołobrzegu, 
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- 7 grudnia 2012 r. spotkanie wigilijne Koła Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Wierzchowie, 

 

- 11 grudnia 2012 r. uroczyste otwarcie linii produkcyjnej w Zakładzie 

Produkcyjno Handlowym DRAWEX  w Siennicy, 

 

- 12 grudnia 2012 r. posiedzenie Zarządu Gminnego OSP wspólnie z Komisją 

Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Wierzchowie. Omawiano bieżące 

sprawy jak i problemy w jednostkach OSP. Przedstawiono wykorzystanie 

budżetu za rok 2012,   

 

- 14 grudnia 2012 r. spotkanie wigilijne dla osób samotnych w Wierzchowie, 

  

- 15 grudnia 2012 r. spotkanie wigilijne Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Wierzchowie wraz z delegacją z Gminy Henstedt Ulzburg, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 19.12.2012 r. 

 


