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Or I. 0057.4.2012      Wierzchowo 18.04.2012 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 99/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2012 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą. 

 

2) zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 marca 2012 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 

 

3) zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

4) zarządzenie nr 102/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze 

przetargu nieograniczonego.  

 

5/ zarządzenie nr 103/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej. 

 

6/ zarządzenie nr 104/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.   

 

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

 

- pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy na 

nową lokalizację  placu zabaw w Wierzchowie zwrócono się do Urzędu 

Marszałkowskiego z prośbą o zmianę lokalizacji placu. Uzyskano odpowiedź 

pozytywną, niemniej wszelkie dokumenty zgodnie z pismem należy dostarczyć 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma, które wpłynęło do Urzędu dnia 

10.04.2012 r., co jest nie wykonalne. Biorąc po uwagę fakt, że w piśmie nie 

określono żadnych sankcji w przypadku przekroczenia terminu oraz informację 

z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z opiekunem wniosku w Urzędzie 

Marszałkowskim dokumenty zostaną dostarczone w terminie późniejszym. 

Obecnie geodeta wykonuje mapę do celów projektowych. Następnie na 

podstawie mapy zostanie wykonana nowa koncepcja zagospodarowania terenu, 

która musi zostać jeszcze zaakceptowana przez Starostwo Powiatowe. Na 

podstawie nowego kosztorysu zostanie poprawiona część finansowa wniosku i 

wówczas zwrócimy się o anektowanie umowy. Nadmienię, że może ulec 

wysokość dofinansowania.   

 

 - z dniem 1 kwietnia 2012r. Gmina oddała cztery lokale mieszkalne do remontu 

w terminie na dwa lata na dworcu w Wierzchowie. Komisja Mieszkaniowa 

zaproponowała oddanie czterech lokali dla rodzin, jej zdaniem najbardziej 

potrzebujących. Wzięto pod uwagę warunki mieszkaniowe w jakich 

zamieszkują oraz możliwości finansowe, jak również zaradność kandydatów. 

Lokal nr 52/2 o pow. 81,70 m
2
 na piętrze przyznano rodzinie z sześciorgiem 

dzieci p. Czarneckiej Wiesławie i jej konkubentowi Sebastianowi Hrycaj. Lokal 

nr 52/3 o pow. 67,90 m
2
 na parterze przyznano rodzinie z trojgiem dzieci p. 

Ilonie i Przemysławowi Górskim. Lokal nr 54/4 o pow. 69,20 m
2
 na parterze 

przyznano rodzinie z dwojgiem dzieci p. Danucie i Rafałowi Kołdej. Lokal nr 

58/5 o pow. 68,90 m
2
 przyznano rodzinie z trojgiem dzieci p. Marzenie Juszczak 

i jej konkubentowi Mariuszowi Borowczyk.  

Termin wykonania remontu określono na dwa lata z prawem zawarcia umowy 

na czas nieoznaczony, a w przypadku sprzedaży z zaliczeniem kosztów 

poniesionych na remont na poczet ceny sprzedaży. W umowie zawarte są 

podstawowe prace budowlane wymagające zgłoszenia do odpowiedniego 

organu w Starostwie Powiatowym oraz klauzule o przeprowadzeniu remontu 

zgodnie ze sztuką budowlaną,   

 

- w dniu 4 kwietnia 2012 r. Gmina zbyła dwie nieruchomości: 

 1. działkę nr 236/2 o pow. 0,2413 ha położoną w Żabinku stanowiącą 

drogę na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

za cenę  3 936,00 zł. 
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 2. działkę nr 522/16 o pow. 0,0307 ha zabudowaną magazynem o 

pow.108,8 m
2
 (z podziału dworca w Wierzchowie) za cenę 22 710,00 zł. w 

rozłożeniu na 16 rat kwartalnych , 

  

- w dniu 16 kwietnia 2012 r. uzyskaliśmy informację od firmy ze Szczecina 

ARCHICO, która robiła nam dokumentację na termomodernizację  budynków 

użyteczności publicznej, o planowanym na maj terminie naboru wniosków o 

dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania energią w ramach 

programu System Zielonych Inwestycji z którego można otrzymać 30 % 

bezzwrotnej pomocy, pozostałą część stanowią: 60% pożyczka z NFOŚiG, a 

10% wkład własny, 

 

- w miesiącu kwietniu wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Koszalinie oraz Sanepidu w Drawsku Pomorskim z pismem w 

sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

biogazowni w Żabinie i Żeńsku, 

 

- w miesiącu kwietniu planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo do 

WFOŚiGW. Wartość kosztorysowa zadania to 49 204,63 zł. brutto, 

 

- w dniach 22-24 kwietnia 2012 r. na terenie gminy gościć będzie delegacja z 

Henstedt-Ulzburg. Pobyt delegacji związany będzie z organizacją w naszej 

parafii uroczystej mszy poświęconej śp. Reinhardowi Schaar – inicjatorowi 

współpracy i Honorowemu Obywatelowi Gminy Wierzchowo. Po uroczystości 

mszy zostanie w kruchcie kościoła odsłonięta tabliczka ku pamięci śp. 

Reinharda, 

 

- w dniach 16-17 maja 2012 r. odbędzie się zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 

podziałem: 

16 maja 2012 r. w miejscowościach : Wierzchowo, Żabin, Żabinek, Żeńsko, 

         Radomyśl, Osiek Drawski, Bonin 

17 maja 2012 r. w miejscowościach : Będlino, Sośnica, Świerczyna, Wielboki, 

       Otrzep, Nowe Laski, Garbowo.   

 

 

W okresie międzysesyjnym w dniu 18 kwietnia 2012 r. uczestniczyłem w 

Złocieńcu w Polsko – Niemieckich Targach Pracy.  

 

 
Opracowała Danuta Majewska 18.04.2012 r. 


