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Or I. 0057.5.2012      Wierzchowo 17.05.2012 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 4 zarządzenia, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 105/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

2) zarządzenie nr 106/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

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

 

3) zarządzenie nr 107/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 maja 2012 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 lipca 

2011 r. w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawu w 

miejscowości Świerczyna. 

 

4) zarządzenie nr 108/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 maja 2012 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

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

2.Sprawy bieżące  

 

- w dniu 19 kwietnia 2012 r. Gmina zbyła budynek mieszkalny o pow. ogólnej 

39,70 m
2  

z budynkiem  gospodarczym o pow. 25,80 m
2
 znajdujących się na 

działce 522/3 o pow. 0,0809 ha za cenę 13 365,00 zł. w rozłożeniu na 120 rat,  
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- w dniu 9 maja 2012 r. w sali wiejskiej w Świerczynie odbyło się zebranie 

wiejskie, którego tematem było:  

1. Zapoznanie z informacją dotyczącą zamiaru budowy farmy fotowoltaicznej w 

Świerczynie 

2. Informacja na temat stanu zaawansowania inwestycji budowy instalacji 

technologicznej do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy poniżej 0,5 MW na 

działce nr 849, obręb Świerczyna. 

W trakcie zebrania przedstawiciele inwestorów omówili szczegółowo każde z 

wyżej wymienionych przedsięwzięć. Najwięcej emocji wzbudziła inwestycja 

dot. budowy biogazowni. Niektórzy z uczestników zebrania sprzeciwiali się na  

lokalizację określoną w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego. Chcą aby usytuowana została w odległości około 5 km od 

miejscowości.  Pan Marcin Rachuta przedstawiciel Pana Głowy poinformował, 

iż rozważy możliwość przesunięcia budowy biogazowni w obrębie linii 

rozgraniczającej teren inwestycji, 

 

-  w dniu 15 maja 2012 r. podpisana została umowa użyczenia na część działki 

nr 258/8 będącej własnością Pana Krzysztofa Głowy o pow. 1085 m
2
 z 

przeznaczeniem na boisko szkolne. Umowa zawarta jest na 30 lat z klauzulą 

przygotowania nieruchomości do przejęcia na mienie gminne w drodze zamiany 

lub nabycia, 

 

- wróciła sprawa zamiany gruntów z Nadleśnictwem Złocieniec podjęta uchwałą 

Nr XLIV/212/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2009 r. w 

sprawie zamiany nieruchomości. Nadleśnictwo Złocieniec posiada zgodę 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na dokonanie zamiany gruntów 

bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ale na 

podstawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości zbywanych przez 

Skarb Państwa Lasy Państwowe,  

 

- trwają prace nad zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół na rok 

szkolny 2012/2013. 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

-   17 maja 2012 r. Powiatowa Gala Sportu 2012 w Drawsku Pomorskim, 

 

- 18 maja 2012 r. konferencja zorganizowana przez Henrykowskie 

Stowarzyszenie w Siemczynie nt. odnawialnych źródeł energii.   

 

 
Opracowała Danuta Majewska 17.05.2012 r. 


