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Or I. 0057.9.2011      Wierzchowo 25.10.2011 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 70/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września 2011 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie trzech przecisków pod drogą powiatową  dla 

sieci kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej Świerczyna – Otrzep”.  

 

2) zarządzenie nr 71/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

3) zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 października   

2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji 

„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz 

budowa pięciu przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie 

Wierzchowo”. 

 

4) zarządzenie nr 73/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 października 

2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

5) zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 października 

2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji 



2 

 

„Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – 

ORLIK 2012 w miejscowości Wierzchowo działki nr 558/1, 731/1, 553/10”. 

 

 

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

2.Sprawy bieżące  
 

- w Ośrodku Zdrowia w Wierzchowie na podstawie projektu technologicznego 

prowadzony jest remont polegający na przebudowie przejścia do gabinetów 

ginekologicznego i stomatologicznego wraz z wymianą trzech okien, 

przebudowaniem toalet. Prace prowadzone są przy pomocy osób zatrudnionych 

w ramach prac interwencyjnych i stażu oraz pracownika Urzędu. Przewiduje się 

zakończenie prac do połowy grudnia b.r.  

 

- Komisja mieszkaniowa przeprowadziła wizje lokalną u rodzin, które są w 

trudnej sytuacji mieszkaniowej. Po dokonaniu wyceny lokali w byłym budynku 

dworca kolejowego oraz ustaleniu warunków sprzedaży przez radę gminy i 

wójta, przedstawi się zainteresowanym warunki nabycia tychże lokali, 

 

W dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa z Panią Wiolettą 

Katrycz – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Kaskada” ze 

Świerczyny na wykonanie robót polegających na ułożeniu kostki chodnikowej 

na placu przed kościołem w Wierzchowie. Zgodnie z umową prace mają zostać 

zakończone na początku grudnia, 

 

- w dniu 17 października 2011 r. został odebrany remont drogi gminnej w 

miejscowości Sośnica na odcinku 300 m., wykonawcą był Pan Witold 

Witkowski z Wielbok, 

 

- w miesiącu październiku została podpisana umowa z Powiatem Drawskim na 

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi w wysokości 150.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na poszerzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2007Z droga 

woj. Nr 177 – Świerczyna – Wielboki – granica powiatu, na odcinku do drogi 

wojewódzkiej nr 177 do miejscowości Świerczyna. Zgodnie z umową środki 

zostaną przekazane na rachunek Powiatu w terminie do 31 października 2011 r. 

natomiast niewykorzystane mają zostać zwrócone Gminie Wierzchowo w 

terminie do 15 grudnia 2011 r.   

 

- w dniu 20 października 2011 r. komisja składająca się z przedstawicieli 

Urzędu, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru dokonała odbioru kompleksu 

boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
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2012”. Po uzyskaniu stosownych dokumentów oraz pozwolenia na użytkowanie 

planuje się uroczyste otwarcie kompleksu w drugiej połowie listopada, 

 

- od dnia 24 października 2011 r. zatrudniono strażnika Straży Gminnej w 

Wierzchowie Panią Barbarę Gadomską w  ramach przeniesienia ze Straży 

Miejskiej w Złocieńcu – art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, 

 

- w dniu 16 listopada 2011 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 

organizuje przy Urzędzie Gminy Wierzchowo bezpłatne badania 

mammograficzne dla kobiet w wieku 60-69 lat. Panie zainteresowane badaniem 

powinny się zarejestrować pod numerem telefonu 91 425 15 93, 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- w dniach 6 – 7 października 2011 r. szkolenie dla Wójtów, Burmistrzów  z 

zakresu finansów publicznych w Kołobrzegu, 

 

- 8 października 2011 r. Święto Pieczonego Ziemniaka na zaproszenie Koła 

Emerytów ze Świerczyny,  

 

- 13 października 2011 r.  Ślubowanie w Gimnazjum Wierzchowo,  

 

- 15 października 2011 r. Zakończenie Lata na zaproszenie Koła Emerytów w 

Wierzchowie, 

 

- w dniach 21 – 22 października 2011 r. szkolenie nt. „Powiatowa Rada 

Zatrudnienia jako instytucja kształtująca politykę lokalnego rynku pracy wobec 

nowych możliwości aktywizacji klientów Powiatowego Urzędu Pracy” w 

Dźwirzynie oraz Konwent Wójtów i Burmistrzów. 

Tematy na Konwencie to: 

1. System oznakowania drogi Nr 1962 i Nr 1985 – przedstawił Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, 

2. Wspólne inwestycje drogowe na rok 2012 – przedstawił Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, 

3. Zakończenie opracowania i przedstawienie do zatwierdzenia Staroście 

gminnych planów Zarządzania Kryzysowego (ustawowy termin upłynął 

5.08.2011 r.) – przedstawił Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

4. Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 

30.11.2011 r. i 01.12.2011r.  

5. Ankieta dla Gimnazjalistów – przedstawił Wydział Edukacji, 
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6. Współpraca medialna z gminami Powiatu Drawskiego w zakresie 

wspólnego wydawania Biuletynu Informacyjnego, 

7.  Ustalenie dalszych terminów Konwentu na rok 2012, 

8. Zmiany w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej – przedstawiła Wielofunkcyjna 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Drawsku Pomorskim, 

9. Sprawy różne.  

 

- 24 października 2011 r. IV Sesja Zgromadzenia Związku Miast i Gmin 

Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pomorskim, 

   

- 26 października 2011 r. uroczystość wręczenia upominków i życzeń dla 

rodziców „trojaczków” Państwu Magdalenie i Arturowi Majerowskim z 

Wierzchowa.  

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 25.10.2011 r. 


