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Or I. 0057.4.2011      Wierzchowo 19.04.2011 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 9 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1/ zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 marca 2011 r. w 

sprawie ustalenia procedur procesu windykacji należności, do których stosuje się 

przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i do których nie stosuje się przepisów 

ustawy Ordynacja podatkowa. 

 

2/ zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 marca 2011 r. w 

sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Wierzchowo za rok 2010. 

Powyższe zarządzenie zostanie przekazane radnym w dniu Sesji.  

 

3/ zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2011 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

4/ zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 kwietnia 2011 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wierzchowo. 

 

5/ zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 kwietnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez gminę Wierzchowo 

usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo oraz 



2 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie 

usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. 

 

6/ zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 kwietnia 2011 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia  Wójta Gminy Wierzchowo. 

 

7/ zarządzenie nr 28/2011  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

8/ zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Regulaminu bieżących prac 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wierzchowie”. 

 

9/ zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia     

 

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

informacji. 

 
 

2.Sprawy bieżące  
 

- w miesiącu kwietniu podano do publicznej wiadomości ogłoszenie Wójta 

Gminy Wierzchowo dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie zadań 

związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest. W roku bieżącym 

Gmina Wierzchowo wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie 

wyżej wymienionego zadania. Dofinansowanie będzie obejmowało koszty 

związane z demontażem, transportem i utylizacją tych odpadów. Wysokość 

dofinansowania będzie uzależniona od wysokości otrzymanej dotacji.  

Wnioski należy składać do dnia 10 maja 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy 

Wierzchowo. Wnioski do pobrania znajdują się w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

a także zamieszczone są na stronie internetowej. 

Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, że wnioski o powyższe dofinansowanie 

mogą składać osoby, które w tym roku zamierzają przystąpić do zmiany 

pokrycia dachowego. Wniosków na dzień dzisiejszy nie mogą składać osoby, 

które na własny koszt dokonały demontażu, transportu i utylizacji odpadów 

azbestowych w latach poprzednich. 

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy w latach poprzednich dokonali 

zmiany pokrycia dachowego, muszą się wstrzymać do czasu opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały, która 

podjęta została 31 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom 

fizycznym środków z budżetu Gminy Wierzchowo przeznaczonych na 
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dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania 

pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest  pochodzących z budynków 

mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Wierzchowo. 

W chwili obecnej uchwała jest sprawdzana przez organ nadzoru Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie, pod względem prawnym i merytorycznym. 
    

- w dniu 5 kwietnia 2011 r. odbył się nabór na stanowisko do spraw wymiaru 

podatków i opłat. Z pośród 14 kandydatów wyłoniono jednego  jest nim pani 

Agnieszka Grubczak zamieszkała w Będlinie. W/w osoba zatrudniona została od 

15 kwietnia 2011 r. 

  

- w dniu 8 kwietnia 2011 r. Urząd Gminy Wierzchowo otrzymał Certyfikat 

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Certyfikat nadany został na trzy 

lata. Certyfikat potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez Urząd 

Gminy. 

Certyfikat stanowi załącznik nr 9. 

 

- w dniu 8 kwietnia 2011 r. w przetargu nieograniczonym zostały zbyte 

następujące nieruchomości: 

a) nieruchomość zabudowana nr 25/1 o pow. 0,21 ha za cenę 45.450,00 zł. w 

Otrzepie. Nabywcą został pan Rafał Jasnowski, 

b) nieruchomość o pow. 0,0138 ha w Świerczynie Nr 389/1 – z podziału drogi 

gminnej Nr 389. Nabywcą został pan Edward Szczerbala, za cenę 4.674,00 zł. 

brutto. 

  

- w dniach 15 – 17 kwietnia 2011 r. na terenie Gminy Wierzchowo gościła 

czteroosobowa delegacja niemiecka z Gminy Henstedt – Ulzburg.  

Głównym celem wizyty było omówienie programu współpracy na 2011 rok. 

Delegacja przywiozła do Caritasu nowe garnitury męskie i żakiety damskie. 

W wyniku rozmów ustalono następujące kierunki współpracy: 

- udział delegacji z Henstedt – Ulzburg w dożynkach w dniu 10 września br., 

- udział delegacji z Henstedt – Ulzburg w wigilii dla samotnych, 

- udział zespołu Sami Swoi i przedstawicieli Caritasu w targach 

ogrodniczych w Niemczech w dniach 19-22 maja br., podczas których będzie 

przedstawiona prezentacja naszej gminy i powiatu, 

- zaproszenie 9-cioro dzieci z najuboższych rodzin wraz z opiekunem do 

Henstedt do udziału w realizowanym projekcie „Hotel na wakacje” w dniach 

29.07. – 05.08. w tym  roku udział wezmą dzieci ze Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie, 

- zaoferowano wzorem lat ubiegłych dla dwóch osób – młodzież w wieku 16 

– 19 lat odbycie stażu w Henstedt np. w przedszkolu lub w bibliotece. Osoby 

te muszą znać podstawy języka niemieckiego, 
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- wymiana młodzieżowa – w roku bieżącym Gimnazjum w Wierzchowie 

będzie gościć 16-osobową grupę młodzieży  w dniach 06.06. – 12.06.2011 r.  

- kontynuowane będą spotkania dotyczące profilaktyki i uzależnień, 

- zaplanowano także udział strażaków polskich i niemieckich w symulacjach 

dotyczących ewentualnych katastrof, 

- w pierwszym tygodniu września gościć będziemy także na terenie gminy 

wędkarzy z Henstedt – Ulzburg. 

Ponadto w dniach 17 i 18 sierpnia br. gminę Wierzchowo odwiedzi burmistrz 

Henstedt – Ulzburg. Wizyta będzie miała charakter objazdowy i zapoznawczy w 

celu poznania charakteru naszej gminy.  

       

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach: 

 

- 7 kwietnia  2011 r. konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu, 

  

- 8 kwietnia  2011 r. konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Drawskiego w 

Cieszynie k/Złocieńca,  

 

-  15 kwietnia 2011 r. uroczyste otwarcie Orlika w Czaplinku, 

 

- 16  kwietnia 2011 r. spotkanie w Urzędzie Gminy Wierzchowo z delegacją 

niemiecką  

 

- 19 kwietnia 2011 r. spotkanie Polsko – Niemieckie w Starostwie Powiatowym 

w Drawsku Pomorskim. 
 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 19.04.2011 r. 


