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 Wierzchowo 25.11.2016 r. 

 

OR.0057.10.2016.TW            

 

 

 

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 149/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 października  2016r. w sprawie  

powołania komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia  egzaminu kończącego  służbę 

przygotowawczą. 

    

2) zarządzenie nr 150/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 października 2016 r. w 

sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z 

przeprowadzeniem  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w  

Żabinku. 

 

3) zarządzenie nr 151/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2016 r. w 

sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo 

w sprawie  przyjęcia programu  współpracy gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności 

pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

 

4) zarządzenie nr 152/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października  2016 r. w 

sprawie  zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2016r. 

 

5)zarządzenie nr 153/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 listopada  2016 r. w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji  z wykonawcą , który złożył najkorzystniejszą  

ofertę na wykonanie zadania „Wykonanie wraz z montażem drewnianych altan ,stołów i ławek 

na działkach wskazanych przez zamawiającego w sołectwach Żabinek, Wierzchowo, Sośnica, 

Żabin ,Żeńsko .” 

 

6) zarządzenie nr 154/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie  

powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających  na 

„Wykonaniu wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania  w budynku świetlicy wiejskiej w 

m.Osiek Drawski gm.Wierzchowo. 
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7) zarządzenie nr 155/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 listopada  2016 roku w sprawie 

ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży. 

8) zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 17 listopada 2016 roku w 

sprawie  ustalenia wysokości  opłat za udostępnienie  informacji publicznej. 

9) zarządzenie nr 157/2016 Wójta Gminy Wierzchowo  w sprawie określenia warunków  

ponownego  wykorzystania informacji  sektora publicznego. 

 

W/w zarządzenia  stanowią załączniki nr  1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 

  
 

-Do 1 grudnia  należy wpłacić wadium  aby wziąć udział w przetargu na sprzedaż lokalu 

użytkowego po byłym ośrodku zdrowia w Świerczynie. Przetarg odbędzie się 5 grudnia  

w Urzędzie Gminy Wierzchowo. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń  

w sołectwach, opublikowane w Głosie Drawskim oraz na stronach internetowych. Jeszcze  

w grudniu odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Żeńsku 

i Będlinie.  

18 listopada został podpisany akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Żabinku. 

 

 

-W terminie od 27.09.2016r. do 17.11.2016r. pracownik Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie  

przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Z przeprowadzonej analizy protokołu wynika, iż należy: 

1. określić warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

2. określić przyjmowanie przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, 

3. uzupełnić uchwałę Nr XXI/116/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. Rady Gminy Wierzchowo 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o zapis dotyczący trybu i sposobu 

zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
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4. zapewnić osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

5. umieścić na stronie internetowej gminy informacje dotyczące: 

-  miejsc zagospodarowania w 2016r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, 

- osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych. 1. W dniu 27 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. 

odbyło się spotkanie robocze dotyczące projektu priorytetowego pt. „Kompleksowy program 

rozwoju edukacji przedszkolnej na obszarze powiatu drawskiego”. Spotkanie dotyczyło 

ustalenia liczby dzieci, jaką każda gmina jest w stanie objąć projektem. Ze strony Gminy 

Wierzchowo po uzgodnieniu z Dyrektor Przedszkola w Wierzchowie podano liczbę 11 dzieci. 

- W dniu 28 października 2016 r. gościliśmy w naszej gminie Honorowego Obywatela Gminy 

Wierzchowo – Horsta Schmidta. Program wizyty obejmował spotkanie w Urzędzie Gminy w 

Wierzchowie oraz zwiedzanie naszej gminy m.in. Kościół Parafialny w Wierzchowie, Zakład 

Karny, Gimnazjum w Wierzchowie.   

- W dniu 08 listopada 2016 r. podpisano umowę z Zakładem Produkcyjno-Handlowym 

Romana Beńko w Wierzchowie, której przedmiotem jest wykonanie wraz z montażem 

drewnianych altan, stołów i ławek na działkach wskazanych przez zamawiającego w 

sołectwach Żabinek, Wierzchowo, Świerczyna, Sośnica, Żabin, Żeńsko. Zamówienie 

finansowane ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia został określony do 20.12.2016 r. 

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie uczestniczyła w ogólnopolskim programie „Śniadanie 

daje moc”, w który włączyli się uczniowie klas I – III wraz z nauczycielami i rodzicami 

Szkoły Podstawowej w Wierzchowie. Uwieńczeniem projektu było przygotowanie przez 

uczniów kl. III a i III b pod opieką nauczycieli i z pomocą rodziców dnia 08.11.2016 r. w 

szkole zdrowego śniadania, w którym uczestniczył Pan Wójt, Sekretarz oraz Inspektor ds. 

Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Wierzchowo. 

- W dniu 09 listopada 2016 r. Pan Wójt uczestniczył w uroczystej odprawie w Zakładzie 

Karnym w Wierzchowie z okazji Święta Niepodległości. 

- W dniu 11 listopada 2016 r. odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości w 

Sośnicy oraz w Wierzchowie.  Uroczystości w Sośnicy rozpoczęła msza święta o godz. 10.00, 

następnie delegacje władz samorządowych, kierownictwo jednostek organizacyjnych oraz 

przedstawiciele szkół, związków, stowarzyszeń i mieszkańcy gminy Wierzchowo złożyli 

wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem. 
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O godzinie 11: 30 odbyła się masz święta w Kościele Parafialnym w Wierzchowie w intencji 

Ojczyzny. Uroczystą oprawę mszy zapewnili pracownicy Zakładu Karnego w Wierzchowie. 

Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem. 

 

- W dniach 11-13 listopada 2016 r. miała miejsce wizyta delegacji straży pożarnej z gminy 

Henstedt – Ulzburg na zaproszenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie, 

która zapewniła przybyłym gościom opiekę i zorganizowała pobyt w naszej gminie.  

 

- W dniach od 02.11.2016 r. do 16.11.2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały 

Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące 

konsultowanego projektu uchwały. 

 

 

 

- W dniu 10 listopada 2016r.  gmina  Wierzchowo wysłała wniosek  do Wojewody 

Zachodniopomorskiego  za pośrednictwem  Kuratorium Oświaty o dofinansowanie zakupu  

książek do bibliotek  szkolnych w ramach „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa.” 

 

- W dniach 1 i 2 grudnia  br.  na terenie gminy (obok  urzędu)  odbędą się badania  

densytometryczne (osteoporoza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- Dnia 3 listopada br. uczestniczyłem w   nadzwyczajnej Sesji  ZMiGPD w Złocieńcu. 

 

- W dniu 21 listopada  br. uczestniczyłem  w uroczystych  obchodach Dnia Pracownika 

Socjalnego w GOPS Wierzchowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 25.11.2016 
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