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Or I. 0057.5.2011      Wierzchowo 23.05.2011 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 31/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych. 

 

2/ zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Wierzchowo – Szefa Obrony Cywilnej z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji przyjęcia ewakuowanej ludności na 

teren gminy Wierzchowo w ramach ewakuacji III stopnia.  

 

3/ zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

4/ zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

5/ zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 maja 2011 r. w 

sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa Żabin oraz Żabinek. 

    
 

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

- w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się 

posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym poruszano 

tematy dotyczące występowania zagrożeń na terenie gminy Wierzchowo oraz o 

sposobie alarmowania ludności. 

 

- dnia 5 maja 2011 r. odbyła się kontrola doraźna projektu dotyczącego budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabinek i Wierzchowo, którą 

przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Kontrolowano 

dokumenty związane z zakresem budowlanym inwestycji. W chwili obecnej 

oczekujemy na protokół pokontrolny. 

 

- w dniu 11 maja 2011 r. otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Finansów w 

sprawie likwidacji urzędu pocztowego placówki w Świerczynie. 

Pismo stanowi załącznik nr 6. 

 

- w dniu 13 maja 2011 r. gmina złożyła zgłoszenie do konkursu „100 placów 

zabaw na 100 lat Nivea”. W ramach konkursu firma wyłoni 100 gmin, którym 

zakupi wyposażenie placu zabaw. Montaż będzie wykonany przez gminę. O 

zakwalifikowaniu się do projektu decydować będą mieszkańcy gmin poprzez 

głosowanie internetowe. Gmina Wierzchowo złożyła zgłoszenie na plac zabaw 

w Świerczynie. Wszelkich informacji można zasięgnąć na stronie 

www.100latNIVEA.pl. Głosowanie rozpocznie się dnia 06.06.2011 r.  

 

- w dniu 16 maja 2011 r. złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Drawsku Pomorskim o zorganizowanie stażu dla 10 osób. 

    

- od dnia 16 maja 2011 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 5 osób na 

okres 3 miesięcy (wnioskowano na 6 miesięcy), z zobowiązaniem zatrudnienia 1 

osoby na czas nieokreślony. 

 

- dnia 16 maja 2011 r. zakończył się staż dla 4 osób, który trwał trzy miesiące.  

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim nie wyraził  zgody na 

przedłużenie stażu o kolejne trzy miesiące.   

 

- w dniu 18 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie 

osób bezrobotnych z Gminy Wierzchowo z przedstawicielem Kabel – Technik – 

Polska Spółka z o.o. która poszukuje osób chcących podjąć pracę. W spotkaniu 

uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku 

Pomorskim, Kierownik GOPS-u w Wierzchowie oraz przedstawiciele Urzędu 

http://www.100latnivea.pl/
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Gminy Wierzchowo. Od dnia 19 maja 2011 r. - pięć osób podjęło zatrudnienie, 

dalsze 20 osób wpisało się na listę do późniejszego zatrudnienia. 

  

- w dniu 18 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo swoje 50-lecie 

pożycia małżeńskiego obchodziły 2 pary Państwo Anna i Piotr Bury oraz 

Państwo Franciszka i Mieczysław Mirek. Zostali odznaczeni przez Wójta 

Gminy medalami za długoletnie pożycie przyznanymi przez Prezydenta RP. 

Były życzenia, kwiaty, upominki od władz Gminy i rodzin. 

 

- dnia 19 maja 2011 r. odbył się przegląd sieci kanalizacji sanitarnej 

wybudowanej w II etapie inwestycji. W trakcie przeglądu stwierdzono, iż należy 

usunąć usterki i niedoróbki, które powstały po zrealizowanej inwestycji do dnia 

20 czerwca 2011 r. 

 

- w dniu 21 maja 2011 r. delegacja z gminy Wierzchowo wspólnie z zespołem 

„Sami Swoi” uczestniczyła w targach ogrodniczych w Norderstedt w 

Niemczech na zaproszenie partnerskiej gminy Henstedt – Ulzburg. 

 

- w chwili obecnej trwają rozmowy z przedstawicielem przedsiębiorstwa 

wykonującego remonty dróg w sprawie kosztów remontu placu szkolnego w 

Wierzchowie  oraz innymi firmami remontującymi drogi w zakresie remontów 

dróg gminnych. 

 

- w związku z przejmowaniem nieruchomości od PKP S.A. na rzecz Gminy 

Wierzchowo trwają negocjacje zmierzające do przejęcia nieruchomości 

związanych inwestycjami infrastrukturalnymi tj. działki 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 24.820,00 zł. i będzie przejęta nieodpłatnie na 

podstawie art. 39 ust.3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 

Natomiast działkę zabudowaną dworcem kolejowym i tzw. byłym schroniskiem 

z budynkiem gospodarczym gmina planuje przejąć w zamian za zadłużenia 

podatkowe wobec Gminy, które na dzień 16 czerwca 2011 r. będą wynosiły ok. 

80.185,60 zł. Wartość działki Nr 522/9 (z dworcem) i 522/1 (plac) wyszacowana 

jest na kwotę 93.380,00 zł.  Przejęcie nieruchomości na własność gminy nastąpi 

do wysokości zadłużenia tj. kwoty 80.140,00 zł. w tym „dworzec” za kwotę 

66.945,60 zł., a „schronisko” za 13.194,40 zł. pozostała kwota 13.240,00 zł. 

dająca 14,2% wartości obu nieruchomości przekazana zostanie na rzecz Gminy 

nieodpłatnie.   
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- w dniu 9 czerwca 2011 r. w sali wiejskiej w Lasku Arkońskim w Wierzchowie 

i sali wiejskiej w Żabinku odbędą się konsultacje z mieszkańcami sołectwa 

Żabin i Żabinek w sprawie podziału sołectw. 

Informacja o konsultacjach stanowi załącznik Nr 7 i Nr 8. 

 

       

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach: 

 

- 6 maja 2011 r. spotkanie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 7 maja 2011 r. uroczystość 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wierzchowie, 

 

- 9 maja 2011 r. uroczystość pod pomnikiem z okazji Dnia Zwycięstwa w 

Wierzchowie, 

 

- 12 maja 2011 r.  konkurs „Nasze talenty” organizowanym przez GOKSiT, 

Gimnazjum w Wierzchowie oraz Szkołę Podstawową  w Wierzchowie. Konkurs 

odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Wierzchowie, 

  

- 14 maja 2011 r. akcja „Polska biega”, bieg uliczny w Świerczynie.  

 
 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 23.05.2011 r. 


