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Or I. 0057.11.2011     Wierzchowo 19.12.2011 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 78/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie 

zajęć dla uczestników projektu „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego 

w Wierzchowie” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie 

Wierzchowo. 

 

2) zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 listopada  2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

3) zarządzenie nr 80/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 01 grudnia 2011 r. w 

sprawie powołania komisji do dokonania kontroli wykonania przyłączy 

kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo i Żabinek. 

 

4) zarządzenie nr 81/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 01 grudnia 2011 r. w 

sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu 

monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 wraz z instrukcją 

zarządzania systemem informatycznym dla podsystemu monitorowania 

Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Gminie Wierzchowo”.   
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5) zarządzenie nr 82/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 07 grudnia 2011 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej. 

 

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

2.Sprawy bieżące  

 

- w ostatnich miesiącach br. firma DUDEK & KOSTEK sp. z o.o. z Warszawy 

zgłosiła zamiar nabycia od PKP działki Nr 854 /7 o pow. 4,71 ha w 

Wierzchowie, na której zamierza realizować inwestycję pod nazwą 

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu opon w 

metodzie ciekłej”. Inwestycja realizowana będzie ze środków unijnych w 

ramach programu operacyjnego – innowacyjna gospodarka. Na powyższe 

zadanie konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej o czym został 

poinformowany inwestor.  

Inwestor zabiega o spotkanie w celu przedstawienia zamierzeń, o których radni i 

mieszkańcy zostaną powiadomieni po ustaleniu terminu,  

  

- w miesiącu listopadzie 2011 r. podpisana została umowa na wykonanie 

Programu ochrony środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2012 – 2015 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019. Informacja o opracowaniu 

dokumentu przekazana została mieszkańcom poprzez komunikaty Wójta Gminy 

Wierzchowo, które wywiesili sołtysi. Dnia 15 grudnia otrzymaliśmy wyżej 

wymieniony dokument. Następnie program ochrony środowiska przesłany 

zostanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie celem 

wydania opinii do przedmiotowego dokumentu, 

  

- w dniu 1 grudnia 2011 r. podpisano umowę zamiany gruntów położonych w 

Żabinku pomiędzy Gminą Wierzchowo, a Państwem Krystyną i Marianem 

Chorban. Gmina nabyła działkę nr 135 o pow. 0,08 ha koło remizy, P. Chorban 

działkę nr 54/5 o pow. 0,09 ha po byłym SKR, 

 

- nadal trwa remont w Ośrodku Zdrowia w Wierzchowie. Pozostały do 

wykonania następujące prace: w niewielkiej części wyrównanie ścian, 

malowanie, położenie terakoty w toaletach i w poszerzonym korytarzu – 

poczekalni,  montaż urządzeń sanitarnych i oświetlenia oraz częściowa wymiana 

c.o. i założenie trzech panelowych grzejników, 

   

- od 2 grudnia 2011 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę 

(robotnik gospodarczy) na okres 1 miesiąca, 
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- do dnia 13 grudnia 2011 r. wpłynęły 22 wnioski o zwrot kosztów w związku z 

budową przyłączy kanalizacyjnych. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na mapy 

geodezyjne powykonawcze,      

 

- w dniach 16-18 grudnia 2011 r. gościliśmy na terenie gminy 7-osobową 

delegację z gminy Henstedt-Ulzburg. W piątek tj. 16 grudnia delegacja wzięła 

udział w Wigilii dla samotnych, obdarowując ich paczkami. Również 

przywieziono paczki dla osób potrzebujących oraz dla uczniów szkół 

podstawowych. Przywieziono także zabawki dla przedszkola w Wierzchowie. 

W dniu 17 grudnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z delegacją na temat 

programu współpracy na 2012 rok. Podczas spotkania podjęto następujące 

tematy : 

 - współpraca z Caritasem, Strażą Pożarną i pozostałymi organizacjami, 

 - kontynuacja tematyki i debat na temat zapobieganiu nałogom, 

 - problemy socjalne, 

 - wyjazd młodzieży ponadgimnazjalnej na praktyki do Niemiec, 

 - wymiana uczniów, 

 

- w dniu 21 grudnia 2011 r. zostanie podpisana w Urzędzie Marszałkowskim 

umowa na dofinansowanie w ramach PROW budowy placów zabaw. 

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 24 listopada 2011 r. uroczyste otwarcie Oddziału BGŻ w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 5 grudnia 2011 r. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  - Gala Wolontariatu 

w Siemczynie,  

 

- 8 grudnia 2011 r. Finał Wierzchowskiej Ligi Unihokeja Młodzików w 

Wierzchowie,   

 

- 10 grudnia 2011 r. Wigilia Koła Emerytów i Rencistów w Wierzchowie, 

 

-  14 grudnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Celowego Związku Gmin R XXI w 

Nowogardzie,  

 

- w dniach 15-16 grudnia 2011 r. w moim imieniu Sekretarz Gminy uczestniczył 

w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa 

Zachodniopomorskiego, który połączony był z IV Zachodniopomorskim Forum 
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Turystyki. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w 

Wałczu, 

 

- 16 grudnia 2011 r. Wigilia Samotnych w Wierzchowie, 

   

- 17 grudnia 2011 r. Zjazd Powiatowego Związku OSP w Złocieńcu. 

 

- 18 grudnia 2011 r. Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie w Lasku Arkońskim. 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 19.12.2011 r. 


