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Or I. 0057.9.2012      Wierzchowo 20.11.2012 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 6 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 142/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 października 

2012 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów 

stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 

 

2) zarządzenie nr 143/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 

2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 

 

3) zarządzenie nr 144/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 

2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo 

na lata 2012 – 2018. 

 

4) zarządzenie nr 145/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

5) zarządzenie nr 146/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

6) zarządzenie nr 147/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 listopada 2012 r.  

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 1. Dziś nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2. Wykonywanie usługi 
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zarządzania projektem pn.: Dziś nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 

 

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

 

2.Sprawy bieżące  

 

-  w dniu 30 października 2012 r. rozstrzygnięty został V przetarg na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego Nr 36a/3 w Osieku Drawskim za cenę 52 500,00 zł.  a 16 

listopada 2012 r. na sprzedaż budynku gospodarczego przy dworcu w 

Wierzchowie za cenę 9 300,00 zł.   

 

- w dniu 9 listopada 2012 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji 

projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarno 

ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie 

Gminy Wierzchowo”. Termin składania wniosków mija 26 listopada 2012 r. o 

godz. 10
00

. 

  

-  w dniu 20 listopada 2012 r. podpisane zostały akty notarialne na zbycie 

nieruchomości: 

a) lokal mieszkalny nr 1 w budynku Nr 58 przy ulicy Długiej w Wierzchowie na 

rzecz najemcy za cenę 1 548,75 zł. po udzieleniu bonifikaty 96,25 %, 

wynikającej z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego PKP (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z późn. 

zm.), 

b) lokal mieszkalny nr 3 w budynku Nr 36a w Osieku Drawskim z przetargu za 

cenę 52 500,00 zł. 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

-  9 listopada  2012 r. uroczysta Sesja z okazji Święta Niepodległości w 

Złocieńcu,  

 

-  9 listopada 2012 r. uroczyste otwarcie Centrum Kultury – Kino „Drawa” w 

Drawsku Pomorskim, 

 

- 12 listopada 2012 r. uroczystość z okazji Dnia Niepodległości w Wierzchowie, 

 

- 15 listopada 2012 r. konferencja pt. „Rola rodziny a bezpieczeństwo dzieci” 

połączona z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego w Złocieńcu,   
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 - 16 listopada 2012 r. wspólnie z V-ce Przewodniczącym Rady Gminy, 

kierownikiem USC oraz Sekretarzem Gminy odwiedziłem jubilatkę Panią 

Józefę Wyciszkiewicz zamieszkałą w Wierzchowie, która obchodziła 90 

urodziny. Jubilatce złożono życzenia, wręczono bukiet kwiatów oraz kosz 

słodkości, 

 

-  16 i 17 listopada 2012 r. szkolenie nt.: „Urząd Pracy w obliczu nadchodzących 

zmian” w Mielnie, 

 

- 21 listopada 2012 r. obchody Dnia Pracownika Socjalnego w GOPS w 

Wierzchowie.   

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 20.11.2012 r. 

 


