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Or I. 0057.6.2011      Wierzchowo 27.06.2011 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 8 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1/ zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 maja 2011 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

 

2/ zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2011 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2011. 

 

3/ zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 09 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2011 w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabin oraz Żabinek.   

 

4/ zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 

 

5/ zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego 

ruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 

 

6/ zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
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nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 

Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Wierzchowo działki nr 558/1, 731/1, 

553/10. 

 

7/ zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 czerwca 2011 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze przetargu nieograniczonego w drodze bezprzetargowej.    

 

8/ zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zapewnienia całodobowego dyżuru Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Wierzchowie w sytuacji reagowania kryzysowego i usuwania 

skutków zagrożeń oraz organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa  i wojny.    

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej 

informacji. 

 
 

2.Sprawy bieżące  
 

- w dniu 26 maja 2011 r. Gmina ogłosiła przetarg na „Wykonanie boisk 

sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012” w 

miejscowości Wierzchowo działki 558/1, 731/1, 553/10. Otwarcie ofert 

nastąpiło 13 czerwca 2011 r. po przeanalizowaniu ofert wezwano wykonawców 

do złożenia wyjaśnień, w tym wykonawcę, który zaproponował najniższą cenę. 

W związku z tym, wspomniany wykonawca nie przedstawił w wymaganym 

terminie wyjaśnień oraz, że cena kolejnej oferty przewyższyła kwotę jaką 

dysponuje gmina, przetarg został unieważniony. Kolejny przetarg rozpisano w 

dniu 27 czerwca 2011 r. Otwarcie ofert nastąpi 12 lipca br.  

 

- w dniu 1 czerwca 2011 r. otrzymaliśmy odmowną odpowiedź na 

zorganizowanie stażu dla 10 osób. 

Odpowiedź stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji. 
  

- w dniu 9 czerwca 2011 r. odbyły się konsultacje w spawie podziału sołectwa 

Żabin i Żabinek.  

Informacja o wynikach konsultacji stanowi załącznik nr 10, 11 do niniejszej 

informacji. 

 

- w dniu 10 czerwca 2011 r. na stadionie w świerczynie odbyły się gminne 

zawody sportowo-pożarnicze. Udział wzięły 3 jednostki OSP tj. Świerczyna, 

Wierzchowo i Żabinek. Pierwsze miejsce zdobyła jednostka OSP Wierzchowo, 
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drugie OSP Żabinek a trzecie OSP Świerczyna. Jednostka OSP Wierzchowo 

będzie brała udział jako drużyna zwycięska na zawodach powiatowych, 

  

- w dniu 17 czerwca 2011 r. podpisana została umowa o nabycie na mienie 

komunalne Gminy nieruchomości od PKP S.A. Ostatecznie przyjęto następujące 

nieruchomości: 

 1) Nr 522/10 i 522/1 o ogólnej powierzchni 0,3718 ha tworzące ciąg 

komunikacyjny od dworca i sięgający do ostatnich budynków mieszkalnych 

wzdłuż linii kolejowej. Wartość tych nieruchomości wynosi 19 210,00 zł. i jest 

przejęta nieodpłatnie, 

 2) Nr 522/3 o pow. 0,0809 ha zabudowana budynkiem przystosowanym 

na mieszkanie o wartości 13 240,00 zł. przejęte nieodpłatnie na zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych gminy, 

 3) Nr 522/9 o pow. 0,1854 ha za cenę 80 140,00 zł. zabudowana dworcem 

kolejowym, o pow. użytkowej 264 m
2
, budynku magazynowego o pow. 108,80 

m
2
 i budynku gospodarczego o pow. 61,30 m

2
, obciążone umową najmu na lokal 

mieszkalny i dwoma budynkami użytkowymi, również obciążone umowami 

najmu.  Nieruchomość przejęta w trybie art. 66 § 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - na pokrycie zaległych zobowiązań 

podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.  

 

- w dniu 22 czerwca 2011 r. do Urzędu wpłynęło pismo z Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie uzupełnień do wniosku dotyczącego budowy 

placów zabaw. Wniosek został opracowany przez Zastępcę Wójta w sierpniu 

ubiegłego roku. Z pisma wynika, że był on niekompletny. Do wniosku nie 

zostały załączone żadne załączniki oprócz Planów Odnowy Miejscowości,  

które i tak trzeba dostosować do obecnych przepisów. W chwili obecnej 

opracowywane są dokumenty, niezbędne do tego, aby wniosek otrzymał 

dofinansowanie, 

 

- w dniu 24 czerwca 2011 r. w Świerczynie odbył się Zjazd Gminny Związku 

OSP.  

Wybrano projektanta Pan Zdzisława Czaplickiego z Drawska Pomorskiego do 

opracowania projektu na rozbudowę remizy OSP Wierzchowo.  

 

       

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach: 

 

- 01-02 czerwca 2011 r. szkolenie podstawowe dla Starostów, Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydentów Miast województwa zachodniopomorskiego  pn.                                    

„Planowanie i wykonywanie zadań obronnych w jednostkach samorządu 
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terytorialnego. Zarządzanie w stanach zagrożeń. System ochrony ludności” w 

Łukęcinie,  

 

- 10 czerwca 2011 r. uroczystość 65-lecia Szkoły Polskiej w Złocieńcu i 

Siemczynie, 

 

- 11 czerwca 2011 r. uroczystość 10–lecia Koła Terenowego Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Świerczynie, 

 

- 17 czerwca 2011 r. konferencja z okazji 20-lecia Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej na Pomorzu Zachodnim w Szczecinie, 

 

- 20 czerwca 2011 r. Konwent Starosty i Powiatowej Rady Zatrudnienia w 

Drawsku Pomorskim,  

  

- 21 – 22 czerwca uroczystość zakończenia roku szkolnego w szkołach i 

przedszkolach na terenie naszej gminy.   

 
 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 27.06.2011 r. 


