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Wierzchowo 27.03.2015 r. 

 

OR.0057.3.2015.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 3 zarządzenia`, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 lutego  2015r. w sprawie 

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na 2015 rok, 

określenia maksymalnej kwoty  dofinansowania  opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady  kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy  kształcenia ,na które 

dofinansowanie  będzie  przyznane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Wierzchowo.             

  

2) zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian 

w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2015r. 

 

3) zarządzenie nr 12/2015Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 marca  2015 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo 

poprzez  organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2015r. zlecanych na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

4) zarządzenie nr 13 /2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 marca 2015r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Wierzchowo usługi usuwania 

odpadów  zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo. 

 

5) zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych , w wyborach  

Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień 10 maja 2015r. 

 

 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 ,4i5 do niniejszej informacji. 

 



2 

 

2. Sprawy bieżące   

 
 

- Dnia 27 lutego odbyło się spotkanie w ramach   realizowanego zadania  na wykonanie 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata  2015-2020”. 

-Ogłoszono  nabór  wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów  zawierających 

azbest z terenu  gminy Wierzchowo „,które realizowane będzie w bieżącym roku. Realizacja 

zadania  obejmuje dofinansowanie do kosztów demontażu , transport i utylizacji odpadów  

azbestowo- cementowych pochodzących z nieruchomości. Wysokość dofinansowania 

uzależniona będzie od otrzymanej prze gminę Wierzchowo dotacji z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Szczecinie  Wnioski składać mogą osoby fizyczne 

nie będące  przedsiębiorcami ,posiadające tytuł prawny  do nieruchomości , na której znajduje 

się  azbest i wspólnoty mieszkaniowe, w części której właścicielami  są osoby fizyczne. 

Termin składania  wniosków : do 17 kwietnia 2015r. 

-  W dniach 14-15 kwietnia 2015 r.  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i 

zużytych opon  z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wierzchowo. Zbiórkę 

przeprowadzi  firma REMONDIS  Sanitech  Poznań. 

 

- Dnia 13 marca br. zostały ogłoszone rokowania na zbycie lokali mieszkalnych położonych 

w  Osieku Drawskim w budynku  nr 36, również tego dnia został ogłoszony przetarg 

nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego w Osieku Drawskim. Rozstrzygnięcia odbędą 

się 16 kwietnia br.  Lokale mieszkaniowe zostały wycenione na kwotę  82 000,00 zł i 

75 000,00 zł, zaś cena wywoławcza lokalu użytkowego  wynosi 9 000,00 zł. 

 

- W dniach 4 – 19 marca 2015 roku na terenie Gminy Wierzchowo odbyły się zebrania 

wiejskie wyborcze, w trakcie których dokonano wyboru sołtysów oraz członków rad 

sołeckich. Sołtysami oraz członkami rad sołeckich zostali odpowiednio: 

Sołectwo Będlino: frekwencja – 21,4% 

Sołtys:   - Kordek Jan 

Rada sołecka:   - Augustyniak Maria 

   - Mazurkiewicz Katarzyna 

   - Krzyżański Andrzej 

Sołectwo Garbowo: frekwencja – 20% 

Sołtys:   - Kołata Paulina 

Rada sołecka:  - Banaszek Barbara 

   - Kołata Małgorzata 

Sołectwo Nowe Laski: frekwencja – 18,1% 

Sołtys:   -Dzieciątkowska Agnieszka 

Rada sołecka:   - Sobczak Dorota 

   - Grabiasz Wiesława 

Sołectwo Osiek Drawski: frekwencja – 13,4% 

Sołtys:   - Warec Beata 

Rada sołecka:  - Piórkowska Justyna 

   - Gronowska Monika 

   - Warec Ireneusz 

   - Szumlańska Ewa 

Sołectwo Otrzep: frekwencja – 22,6% 

Sołtys:   - Gaczkowski Zbigniew 

Rada sołecka:  - Augustyniak Wiesława 

   - Mielnik Jadwiga 



3 

 

Sołectwo Radomyśl:  frekwencja – 12,5% 

Sołtys:   - Błądek Agnieszka 

Rada sołecka:  - Andrzejak Sylwia 

   - Świderska Mariola 

   - Suberlak Anita 

Sołectwo Sośnica:      frekwencja 24,1% 

Sołtys:   - Tarnowski Łukasz 

Rada sołecka:  - Kulesza Rafał 

   - Jacyk Gertruda 

   - Sydor Weronika 

Sołectwo Świerczyna: frekwencja – 19,9% 

Sołtys:   - Janicka Stanisława 

Rada sołecka:  - Chrzanowska Bożena 

   - Wojtowicz Zofia 

   - Gołąb Zbigniew 

   - Piecyk Marianna 

Sołectwo Wielboki:     frekwencja – 18,5% 

Sołtys:   - Karpiński Stanisław 

Rada sołecka:  - Wandachowicz Sylwia 

   - Rosicka Joanna 

Sołectwo Wierzchowo: frekwencja – 4,9% 

Sołtys:   - Lisowski Jan 

Rada sołecka:  - Rębelińska Jadwiga 

   - Bogiń Barbara 

   - Ciechowicz Agnieszka 

   - Rasiński Roman 

Sołectwo Żabin:         frekwencja – 10,2% 

Sołtys:   - Kunat Alina 

Rada sołecka:  - Kałandyk Janina 

   - Szkurłat Beata 

   - Janeczek Jadwiga 

   - Kuźmicz Katarzyna 

Sołectwo Żabinek:     frekwencja – 14,9% 

 

Sołtys:   - Jolanta Klonek 

Rada sołecka:  - Teresa Krasowska 

   - Anna Saran 

- Grzegorz Retkowski 

   - Barbara Okrzesiak 

Sołectwo Żeńsko:      frekwencja – 16,3% 

Sołtys:   - Michalska Renata 

Rada sołecka:  - Streik Damian 

   - Miszta Paulina 

   - Kryczkowski Waldemar 

 

 

-  4 marca br.  został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Wierzchowo  poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty  w 2015r. zlecanych na 

podstawie  ustawy o działalności pożytku  publicznego  i wolontariacie. Konkurs trwa do 25 

marca br. 



4 

 

- 13 marca br.  podpisano umowy  na finansowanie w 2015 r.  klubów sportowych .Umowy 

zostały podpisane  z LKS „Drzewiarz” Świerczyna  na kwotę  19 500,00 zł oraz  z UKS Lider 

Świerczyna na kwotę 3 500,00 zł. 

- 25 marca br. odbędzie  się konkurs wiedzy pożarniczej  w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”  w Złocieńcu   dostarczyła  

List intencyjny  dotyczący przyszłej współpracy   w ramach programu  Leader i wspólnego 

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. 

 

- W dniu 18 marca br.  odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy dotyczące  przekazania placu 

budowy   z przedstawicielami  urzędu i zainteresowanymi  stronami  w celu ustalenia  

warunków wykonania robót  pn.”Przebudowa dróg powiatowych  o długości  

12,2 km-II etap i obejście  Kościoła  w miejscowości Wierzchowo”.  Do realizacji zadania 

wybrano  wykonawcę  pn. POL-DRÓG Drawsko Pom. S.A. ul.Podmiejska 2. 

Zakres robót obejmuje  przebudowę nawierzchni  jezdni dróg wraz z przyległymi  poboczami 

i chodnikami , budowę zatok autobusowych , skrzyżowań  oraz udrożnienie rowów  i 

przepustów , przebudowa oraz budowa zjazdów oraz remont  istniejącej kanalizacji 

deszczowej.  Prace  związane z przebudową drogi ruszają  na początku kwietnia. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

- 1 marca br. uczestniczyłem w uroczystościach 70 rocznicy Wyzwolenia  Świerczyny  

Sośnicy i  Wielbok  oraz obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych ,które odbyły się w 

Świerczynie. 

 

- 3 marca  uczestniczyłem  w obchodach  70 rocznicy Wyzwolenia Wierzchowa. 

 

- Od dnia 4 marca do 11 marca br. brałem udział w  wyborczych zebraniach sołeckich. 

 

- Dnia 7 marca br.  uczestniczyłem w zebraniu OSP w Świerczynie. 

 

- 10 marca br. byłem zaproszony  do hali sportowej w gimnazjum gdzie odbył się turniej 

unihokeja  młodzieży szkolnej z  żołnierzami   armii amerykańskiej i kanadyjskiej. 

 

- 13 marca br. brałem udział w konwencie  Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu 

Drawskiego. 

- 17 marca br.  brałem udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Koszalinie  z okazji 

jubileuszu  25-lecia  Samorządu Terytorialnego  w Polsce  z udziałem  Prezydenta  RP 

Panem Bronisławem Komorowskim. 
 

- 18 marca byłem na VI edycji Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pom. 

 

- 20 marca 2015 r. odbyło  się spotkanie w urzędzie  z Dyrektorem Instytutu Rozwoju 

Regionalnego w Szczecinie   w sprawie kolejnego  etapu  projektu „Dojrzałe partnerstwo 

realizowane  przez Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie” .Rozmowy dotyczyły  

przyjęcia uchwały  w sprawie  konsultowania  aktów prawa  miejscowego z mieszkańcami 

gminy. 
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-  24 marca  br. będę uczestniczył  w posiedzeniu Powiatowej  Rady  Rynku Pracy  w 

Drawsku . 

 

- 26 marca br. zaproszony zostałem  przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  

Pana Olgierda Geblewicza   na  uroczystą galę inauguracyjną  „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020” w której wezmę udział. 

 

- 28 marca br. wezmę udział  w uroczystym przekazaniu sztandaru  z okazji 60-lecia  Koła 

„Dzik-Otrzep”  w Wierzchowie – Lasek Arkoński. 

 

- W okresie  od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia  18 marca 2015 r. przyjąłem  osobiście  27 

klientów w sprawach  dotyczących gminy jak również w sprawach prywatnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek  27.03.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


