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Or I. 0057.2.2011      Wierzchowo 15.02.2011 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 4 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1/ zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie 

wskazania, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym 

sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy 

Wierzchowo. 

 

2/ zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie 

wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

3/ zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 lutego 2011 r. w  sprawie listy 

rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Wierzchowo, które nie są otwierane przez 

punkt kancelaryjny. 

 

4/ zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie 

powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji „Budowa sieci kanalizacji 

grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji 

uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”. 

 

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

 

2.Sprawy bieżące  

 
- w dniu 10 lutego 2002 r. odbyło się posiedzenie komisji odbiorowej powołanej 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo Nr 16/2011 z dnia 07.02.2011r. której zadaniem 

było dokonanie odbioru końcowego inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji 

grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji 

uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo. 



 
 

2 

 

W trakcie odbioru dokonano wizji w terenie a także inspektorzy razem z koordynatorem 

dokonali wglądu do przedłożonej dokumentacji przez Wykonawcę. 
Komisja stwierdziła co następuje: 

1) nie odtworzono dróg gruntowych z uwagi na panujące warunki gruntowe i 

atmosferyczne,  

2) nie odtworzono drogi asfaltowej przy ulicy Leśnej, 

3) przy przepompowni PP3 i przy drodze gruntowej 641 oraz 216/16 brak słupków 

granicznych. Teren nie został uporządkowany, 

4) brak słupków granicznych przy ulicy Leśnej droga nr 739 od strony lewej od drogi 

powiatowej, 

5) na wszystkich studniach o śr. 315 należy wykonać podbudowę oraz dokonać stopień 

zagęszczenia gruntu pod studnie umieszczonych w pasie drogowym, 

6) dokończyć zagospodarowanie przepompowni 3 szt. 

7) należy uruchomić przepompownię OPP1, 

8) nie został dokończony odcinek kanalizacji do przepompowni PP1, 

9) nie zamontowano przepompowni PP1, 

10) brak dwóch przyłączy w ul. Parkowej, 

11) przy drodze nr 727 brak słupków granicznych po lewej i prawej stronie, 

12) przełożyć chodniki oraz drogę wraz z parkingami zgodnie z dołączonym szkicem 

SIWZ, 

     13) wymienić szybę w oknie, 

14) doprowadzić suw do stanu pierwotnego (mycie okien i drzwi), 

15) uzupełnić brakujące przewody odprowadzające instalację odgromowej i jedną 

bednarke uziemienia i przedstawić protokół z badania instalacji, 

16) wykonać miski odpływowe z rur spustowych poprzez zaniżenia polbrukiem, 

17) uporządkować teren przy suw po ustąpieniu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, 

18) po przedstawieniu monitoringu sieci niektóre fragmenty są do przełożenia z uwagi na 

nieprawidłowe spadki, 

19) teren budowy nie został uporządkowany, 

20) koordynator projektu dostarczy do Gminy Wierzchowo dokumentacje fotograficzną. 

Dnia 10.02.2011 r. odbiór został przerwany do czasu usunięcia usterek tj. do dnia 

18.02.2011r.  

 

- w dniu 12 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzchowie odbyło się 

szkolenie bhp strażaków z OSP Świerczyna, Wierzchowo, Żabinek. W szkoleniu udział 

wzięło 60 strażaków, 

 

- zakończono badania lekarskie strażaków, do badań przystąpiło 61 strażaków, 

 

- w dniu 14 lutego 2010 r. przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z kierownikiem Poczty 

Polskiej Oddziału Rejonowego w Koszalinie w sprawie likwidacji skrzynek pocztowych w 

Garbowie i Nowych Laskach oraz likwidacji punktu pocztowego w Świerczynie. Po 

przeprowadzonej rozmowie wystosowano pismo z interwencją w tej sprawie, 

 

- w dniu 14 lutego 2011 r. wspólnie z Powiatem Drawskim oraz gminami Złocieniec, 

Czaplinek i Ostrowice wystosowano pismo do NFZ Oddział w Szczecinie  dotyczące nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej,    
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- w dniu 15 lutego 2011 r. wystąpiono ponownie do  Agri Plus Spółka  z  o.o.  o przekazanie 

w nieodpłatne użyczenie części działki o pow. 0,15 ha w miejscowości Radomyśl, 

 
- w dniu 17 lutego 2011 r. inspektor do spraw infrastruktury społecznej weźmie udział w 

forum dotyczącym realizacji programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, które odbędzie się w 

Warszawie w obecności Ministra Sportu i Turystyki, 

 

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

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

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

 

- 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: 

 

-  2 luty 2011 r. narada w sprawie ufundowania sztandaru dla Jednostki Wojskowej w 

Olesznie, 

- 4 luty 2011 r. spotkanie noworoczne organizowane przez Biskupa Polowego z 

samorządowcami powiatu w Olesznie,   

- 5 luty 2011 r. Bal Sportowca w Lasku Arkońskim w Wierzchowie, organizator GOK,SiT 

oraz Zarząd Klubu Sportowego „Kolejarz”, 

- 8 luty 2011 r. Koncert widowiskowy zatytułowany Teatr Form Różnych w Zespole Szkół w 

Świerczynie, 

- 10 lutego 2011 r. odprawa Policji w Kaliszu Pom. 

- 11 lutego 2011 r.   GIMBAL w hali widowiskowo-sportowej w Wierzchowie, 

- 12 luty 2011 r. Zabawa Walentynkowa w Lasku Arkońskim w Wierzchowie, organizator 

Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, 

- 14 lutego 2011 r. uroczyste przekazanie samochodu specjalnego – podnośnik SHD – 25 dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. 

 


