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Informacja Wójta Gminy 

          z prac w okresie międzysesyjnym 
od 30.12.2010 r. do 31.01.2011 r. 

 

 

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 9/2010 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2010r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. 

Zmiany dotyczyły: 

- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy na kwotę 2.888,00 zł. 

(zmiana dotyczy pomniejszenia dochodów i wydatków  na wyprawkę szkolną oraz 

wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne), 

- przeniesienia wydatków  pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 

30.977,16 zł. 

  

2/ zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 05 stycznia 2011 r. 

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji na 

wykonanie zamówienia dodatkowego w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji 

grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa 

stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”. 

Powołano komisję przetargową w składzie: 

- Tomasz Suchoński – przewodniczący komisji 

- Klaudia Kalinowska – członek komisji 

- Mieczysław Sosnowski – członek komisji. 

 

3/ zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w  sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2011 r. 

W budżetach szkół wyodrębniono środki finansowe na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  
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4/ zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 192/2010 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 

12 marca 2010 r.  

Uchylone zostało Zarządzenie Nr 192/2010 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie 

ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością 

pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.  

 

 

 

 

2.Sprawy bieżące  

 

- prowadzone są rozmowy z przedstawicielami PKP w Szczecinie w sprawie 

przejęcia nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe PKP wobec 

gminy. Są to nieruchomości zabudowane budynkami z przeznaczeniem na 

lokale mieszkalne i niemieszkalne oraz niezabudowane.  Przedmiotem rozmów 

są również nieruchomości przekazywane nieodpłatnie na cele związane z 

inwestycjami infrastrukturalnymi, 

 

 - w dniu 17 stycznia 2011 r. rozwieziono po terenie gminy pojemniki na piasek, 

zostały one głównie usytuowane przy przystankach autobusowych  oraz przy 

świetlicach, 

 

- w dniu 21 stycznia 2011 r. została podpisana umowa z Panią Krystyną 

Sobieszczańską z Piły na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy i lokalizacji celu publicznego, 

 

- w dniu 31 grudnia 2010 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą na 

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wydłużając termin wykonania robót do 31 

stycznia 2011r. W dniu dzisiejszym tj. 31.01.2011r. wykonawca zgłosił 

zakończenie prac objętych umową oraz gotowość odbioru, 

 

- w dniu 10 stycznia 2011 r. podpisano umowę na roboty dodatkowe w związku 

z koniecznością wykonania trzeciej przepompowni ścieków, 

  

- w dniu 25 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie w sprawie inwestycji Pana 

Krzysztofa Głowy w miejscowości Świerczyna. W spotkaniu uczestniczyli: 

1.  Jan Szewczyk – Wójt Gminy 

2. Tomasz Suchoński – Sekretarz Gminy 

3. Andrzej Kaczorkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy 

4. Janina Piasecka – pracownik ODR 

5. Krzysztof Głowa – właściciel gospodarstwa rolnego w Świerczynie 

6. Sylwester Gawlik – pracownik gospodarstwa rolnego w Świerczynie 
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7. Maciej Rachuta – przedstawiciel pana Krzysztofa Głowy, 

8. Klaudia Kalinowska – pracownik UG  

W trakcie spotkania rozważono realizację inwestycji w 3 wariantach, tj. obok 

gospodarstwa, na działce nr 20/4 obok płyty obornikowej, oraz zaproponowano 

nowe rozwiązanie, którym jest budowa biogazowni na działce Pana Krzysztofa 

Głowy. Biogazownia przyjmowałaby gnojowicę, obornik oraz odpady zielone 

(kukurydzę) jako materiał, który będzie przetwarzany. W trakcie spotkania 

ustalono, iż Pan Głowa na kolejnym spotkaniu przedstawi techniczne 

rozwiązanie tego wariantu, 

 

- w miesiącu styczniu 2011 r. podpisano umowę z firmą Struga S.A. z Jezuickiej 

Strugi na odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

 

-  w miesiącu lutym 2011 r. dojdzie do podpisania umowy między Urzędem 

Marszałkowskim a firmą która wygrała przetarg na likwidację mogilników. W 

miesiącu kwietniu prawdopodobnie dojdzie do likwidacji mogilnika w Osieku 

Drawskim, 

 

- w dniu 27 stycznia 2011 r. przeprowadzono bezpłatne badania 

mammograficzne, którymi objęto Panie w wieku 50 – 69 lat. Badania 

przeprowadziła firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdańska, 

 

- w dniach 28 – 30 stycznia 2011 r.  15-osobowa delegacja z Wierzchowa 

uczestniczyła w Balu Burmistrza w Gminie Henstedt-Ulzburg. 

 

- w dniu 28 stycznia 2011 r. wystąpiono do Ministra Sportu i Turystyki o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do założeń programowych programu 

„Moje Boisko Orlik 2012”. Zmiana miałaby polegać na odstąpieniu od budowy 

zaplecza sanitarno-szatniowego przy kompleksie boisk, w zamian za 

wykorzystanie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej na zaplecze sanitarno-

szatniowe. 

 

W wymienionym okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących 

uroczystościach i spotkaniach: 

- spotkanie opłatkowe dla samorządowców w Koszalinie w dniu 5 stycznia 

2011r.  Zaproszenie od Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 

- konwent Wójtów i Burmistrzów w Drawsku Pomorskim w dniu 13 stycznia 

2011 r. 

- spotkanie noworoczne samorządowców w Drawsku Pomorskim w dniu 14 

stycznia 2011 r. Organizator spotkania Starosta Drawski, 

- roczna odprawa Policji w Drawsku Pomorskim w dniu 19 stycznia 2011 r.  
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- uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez Szkołę 

Podstawową w hali widowisko – sportowej w Wierzchowie w dniu 21 stycznia 

2011 r. 

- Noworoczne kolędowanie zorganizowane przez Zespół Szkół i Bibliotekę w 

Świerczynie w sali wiejskiej w dniu 23 stycznia 2011 r. 

- spotkanie noworoczne w Złocieńcu w dniu 25 stycznia 2011 r. Organizator 

spotkania Burmistrz Złocieńca, 

-  Walne Zgromadzenie Lokalne Grupy Działania Partnerstwo Drawy” w 

Siemczynie w dniu 27 stycznia 2011r. Zebranie członków stowarzyszenia.   

  

  

 

 

 
Opracowała  Danuta Majewska  31.01.2011r. 

 


