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Or I. 0057.3.2011      Wierzchowo 21.03.2011 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 17/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia nr 16/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 07.02.2011 r. 

 

2/ zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 

zwołania zebrań wiejskich na terenie Gminy Wierzchowo, na których dokonany zostanie wybór 

sołtysów i członków rad sołeckich. 

 

3/ zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 lutego 2011 r. w  sprawie 

organizacji przyjęcia ewakuowanej ludności na teren gminy Wierzchowo w ramach ewakuacji 

III stopnia. 

 

4/ zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 

 

5/ zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie 

powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.  

 

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

 

 

2.Sprawy bieżące  
 

- w dniach od 1 do 4 marca 2011 r. w sołectwach na terenie Gminy Wierzchowo odbyły się 

zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru sołtysów oraz członków rad sołeckich. Skład 

osobowy Rad Sołeckich stanowi załącznik nr 6. 
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- w dniu 8 marca 2011 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę o 

dofinansowaniu budowy Orlika w wysokości 333 tys. zł. 

 

- w dniu 8 marca 2011 r. przy Urzędzie Gminy w Wierzchowie były  prowadzone  bezpłatne 

badania mammograficzne, dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Badania przeprowadziła firma 

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  z Gdańska, 

 

-w  dniu 16 marca 2011 r. otrzymałem pismo z Poczty Polskiej S.A. informujące, iż skrzynki 

nadawcze w miejscowościach Garbowo oraz Nowe Laski zostaną ponownie zainstalowane w 

dotychczasowej lokalizacji. Opróżnianie skrzynek następować będzie codziennie, 

 

- w VIII ustnym przetargu nieograniczonym została zbyta działka rolna nr 209/4 o pow. 

0,4516 ha za cenę  9 500,00 zł. Nabywcą został P. Witold Witkowski. 

 

- obecnie ogłoszony jest przetarg na dzień 8 kwietnia 2011 r. na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i stodołą w Otrzepie za cenę 45 000,00 

zł. brutto oraz działka w Świerczynie nr 389/1 o pow. 138 m
2
 za cenę 3 700,00 zł. + VAT,     

 

- w dniu 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych. W 

chwili obecnej przygotowywany jest spis osób uprawnionych do głosowania.   

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach: 
 

- 3 marca 2011 r. uroczystość pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w Wierzchowie w 66- 

rocznicę Odzyskania Ziem Wierzchowa, 

  

- 7 marca 2011 r. uroczyste otwarcie placówki opiekuńczo - wychowawczej w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 9 marca 2011 r. I posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim, 

   

- 14 marca 2011 r. Sesja Celowego Związku Gmin RXXI w Nowogardzie, 

 

- 18 marca 2011 r. posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Drawsku Pomorskim. 

Zestawienie środków przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych z 

powiatu drawskiego w 2011 roku stanowi załącznik nr 7.  

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 21.03.2011 r. 


