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Or I. 0057.8.2012      Wierzchowo 19.10.2012 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 133/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 września 2012 r. 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 

rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2013 roku. 

 

2) zarządzenie nr 134/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 września 2012 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Budowę placu zabaw w miejscowościach: Wierzchowo, 

Żabin, Żeńsko, Świerczyna, Sośnica, Będlino, Otrzep, Wielboki, Radomyśl.   

 

3) zarządzenie nr 135/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej. 

 

4) zarządzenie nr 136/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

5) zarządzenie nr 137/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

6) zarządzenie nr 138/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 września 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 
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7) zarządzenie nr 139/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 października 

2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu gospodarowania 

odpadami w Gminie Wierzchowo. 

 

8) zarządzenie nr 140/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 października 

2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 

uczniów do realizacji projektu pt. „Dziś nauka – jutro sukces” – wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską Funduszu Społecznego. 

 

9) zarządzenie nr 141/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 października 

2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu 

uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2013.   

  

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

informacji. 
 

2.Sprawy bieżące  

 

-  dnia 10 września 2012 r. Gmina zbyła nieruchomość po byłej kopalni żwiru w 

Żabinku nr 164 o pow. 0,20 ha za cenę 2 835,00 zł.  

 

-  w dniu 24 września 2012 r. podpisane zostały również akty notarialne na 

zbycie nieruchomości: 

działka nr 84/1  o pow. 0,2802 ha za cenę 36 285,00 zł. 

działka nr 83/1   o pow. 0,2794 ha za cenę 36 186,60 zł. 

działka nr 111/19  o pow. 0,0496 ha za cenę 8 505,45 zł. 

 

Od początku roku sprzedano 10 nieruchomości na kwotę 128 878,25 zł. w tym 

dwie nieruchomości na raty, których cena sprzedaży wyniosła 36 038,00 zł.  a 

wpłaty z rat do końca roku z tych dwóch nieruchomości wyniosą 5 125,70 zł. 

W związku z tym wpływy ze sprzedaży na 30 września 2012 r. wynoszą 

97 133,43 zł. 

Do końca roku 2012 sprzedane zostaną dwie nieruchomości (lokal mieszkalny i 

budynek gospodarczy przy ulicy Długiej 58 w Wierzchowie) za cenę 

10787,00zł.    
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- w dniu 26 września 2012 r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń 

zabawowych na placu w Świerczynie przy Zespole Szkół. Umowę podpisano z 

firmą „Fraja” s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Motycz na kwotę 

21 986,87zł. Prace zostały wykonane w dniu 11 października 2012 r. 

 

- w dniu 8 października 2012 r. została podpisana umowa z firmą „Maja” 

Ewelina Piotrowska z Małkini Górnej na budowę dziewięciu placów zabaw. 

Umowa została podpisana na kwotę 193 437,00 zł. 

 

- w miesiącu październiku rozpoczęto prace nad regulaminem utrzymania 

czystości i porządku w gminie oraz nad określeniem stawki za odbiór odpadów,   

  

-  Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydłużył do 7 

grudnia 2012 r. termin wydania opinii do prowadzonego postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania 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”. Wniosek złożony 

został przez firmę Dudek & Kostek Sp. z o. o. z Warszawy. 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 21 września 2012 r. dożynki w Siemczynie organizowane przez AGRI PLUS,   

 

- 22 września 2012 r.  uroczyste obchody 50-lecia Banku Spółdzielczego w 

Kaliszu Pomorskim, 

 

- 25 września 2012 r. Sesja Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R XXI w 

Kulicach K/ Nowogardu,  

  

 - 26 września 2012 r. wspólnie z V-ce Przewodniczącym Rady Gminy, 

kierownikiem USC oraz Sekretarzem Gminy odwiedziłem jubilata Pana 

Ludwika Bełzowskiego zamieszkałego w Świerczynie,  który obchodził 92 

urodziny. Jubilatowi  złożono życzenia, wręczono bukiet kwiatów oraz kosz 

słodkości, 

 

-  12 października 2012 r. ślubowanie pierwszych klas w Zespole Szkół w 

Świerczynie i ślubowanie pierwszych klas gimnazjalistów w Wierzchowie, 

 

-  13 października 2012 r. spotkanie z zespołem „Sami Swoi” w Żabinku, 

 

-  14 października 2012 r. Kulturalne Spotkania Pokoleń w Świerczynie, 
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-  15 października 2012 r. otwarcie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Czaplinku, 

-  16 października 2012 r. uroczystość poświęcenia odnowionego sztandaru 

Szkoły Podstawowej w Wierzchowie oraz ślubowanie pierwszych klas Szkoły 

Podstawowej w Wierzchowie, 

 

-  18 października 2012 r. z okazji Dnia Pocztowca przekazałem wiązankę 

kwiatów wraz z życzeniami  dla pracowników Placówki Pocztowej w 

Wierzchowie, 

 

-  18 października 2012 r. 25 rocznica Międzynarodowego Dnia Walki z 

Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Lasku Arkońskim w Wierzchowie, 

 

- 20 października 2012 r. Piknik Strzelecki w Zakładzie Karnym w 

Wierzchowie, 

 

-  24 października 2012 r. II Międzynarodowy Turniej Tańca Osób 

Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 19.10.2012 r. 

 


