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Or I. 0057.3.2012      Wierzchowo 28.03.2012 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 5 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 lutego 2012 r. w 

sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wierzchowo Regulaminu udzielania 

zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 14.000 euro. 

 

2) zarządzenie nr 95/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 lutego 2012 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i zbycia. 

 

3) zarządzenie nr 96/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 lutego 2012 r. w 

sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem 

na terenie gminy Wierzchowo w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

 

4) zarządzenie nr 97/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 lutego 2012 r. w 

sprawie powołania Zespołu ds. racjonalizacji kosztów funkcjonowania oświaty w 

Gminie Wierzchowo. 

 

5/ zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 marca 2012 r. w 

sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Wierzchowo za rok 2011. 

Powyższe zarządzenie zostanie przekazane radnym w dniu Sesji.  

 

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

 

- w dniu 27 lutego 2012 r. gmina nabyła grunt zajęty pod składowanie stałych 

odpadów komunalnych od współwłaścicieli działki 188/20 o pow. 1006 m
2  

za 

cenę 1500,00 zł. 

 

- od 1 marca 2012 r. zatrudniono Pana Grzegorza Pajora na stanowisku do spraw 

bezpieczeństwa i higieny pracy (1/10 etatu), 

  

- w dniu  9 marca 2012 r. złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Drawsku Pomorskim o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 6 osób 

bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy. W dniu 16 marca 2012 r. otrzymaliśmy 

zgodę na zorganizowanie stażu tylko dla 4 osób bezrobotnych na okres trzech 

miesięcy. Osoby bezrobotne kierowane będą przez Filię Urzędu Pracy w 

Złocieńcu, które jeszcze z tej formy aktywizacji nie korzystały, 

 

- we wszystkich jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 

2011, 

 

- w dniu 22 marca 2012 r. młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum 

wzięła udział w konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Udział wzięło 13 osób.  

Najlepsze wyniki w grupie młodszej       - Maria Nowakowska     I miejsce 

            - Kacper Mroczek           II miejsce 

            - Michał Janicki              III miejsce 

 

a w grupie starszej najlepszy okazał się   - Rafał Woźniak              I miejsce 

            - Jan Zwierzyński            II miejsce 

            - Wojciech Cygiel           III miejsce 

 

Maria Nowakowska, Kacper Mroczek, Rafał Woźniak i Jan Zwierzyński wezmą 

udział w konkursie powiatowym, który odbędzie się 30 marca 2012 r. w 

Ostrowicach, 

 

- dnia 23 marca i 26 marca 2012 r. wszczęto postępowanie administracyjne w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,8 i 1,2 

MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami oraz siecią przesyłową dla 

fermy Żabin i Żeńsko, 
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- dnia 23 marca 2012 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy 

SolarWorld, którzy zamierzają w miejscowości Świerczyna (działka po byłej 

bazie SKR-u) zamontować farmę fotovoltaiczną (solary),   

 

- w dniu 26 marca 2012 r. podpisany został aneks do umowy na remont remizy 

OSP w Żabinku. Aneksem przesunięto ostateczny termin wykonania zadania na 

31.10.2012 r.   

 

- w dniach 27 i 28 marca 2012 r. w miejscowościach Osiek Drawski, Żabinek i 

Wierzchowo odbyły się zebrania wiejskie. Tematem zebrań było zapoznanie 

mieszkańców z planowaną, na terenie po byłej bazie PKP w Wierzchowie, 

inwestycją w zakresie przetwarzania zużytych opon.   

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

-    22 lutego 2012 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i kierownikiem 

USC odwiedziłem w domu Jubilatkę Panią Władysławę Jewtuch z okazji 90-

tych urodzin, 

 

- 16 marca 2012 r. konferencja zorganizowana przez Henrykowskie 

Stowarzyszenie w Siemczynie nt. odnawialnych źródeł energii, 

 

-   26 marca 2012 r. uroczyste otwarcie BRICO MARCHE w Złocieńcu,  

 

-   26 marca 2012 r. spotkanie zorganizowane przez Koło Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Świerczynie. Omawiano sprawy dotyczące funkcjonowania 

Ośrodka Zdrowia w Świerczynie, remontu drogi  Świerczyna – Sośnica, budowa 

kanalizacji w Świerczynie.   

  

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 28.03.2012 r. 


