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Wierzchowo 26.05.2014 r. 

 

OR.0057.5.2014.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 7 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 251/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

zmian w budżecie   Gminy Wierzchowo  na 2014 rok.              

  

2) zarządzenie nr 252/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie  

zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Żeńsko. 

 

3) zarządzenie nr 253/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 maja  2014 r. w sprawie 

powołania  obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do 

Parlamentu Europejskiego. 

 

4) zarządzenie nr 254/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 26/2011Wójta Gminy   z dnia 4 kwietnia  2011 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad realizowania  przez Gminę Wierzchowo usługi usuwania odpadów 

zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo oraz  w sprawie powołania  komisji  do 

rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia  odpadów zawierających azbest. 

 

5) zarządzenie nr 255/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie  

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa  w obwodowej komisji wyborczej. 

6) zarządzenie nr 256/2014 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 14 maja  w sprawie   

wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

równowartości kwoty 30 000 euro. 

7) zarządzenie nr 257/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie  

uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej. 

 

 

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

 

2. Sprawy bieżące   

 
- Gmina Wierzchowo uzyskała dotację z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania 
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polegającego  na opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest  wraz z 

inwentaryzacją  dotyczącą  osób fizycznych i prawnych   oraz przygotowaniem  warstwy 

obrysów  obiektów z przypisami do obiektu  atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer 

obrębu ewidencyjnego , umożliwiającej  eksport wyników  inwentaryzacji do warstw  w 

formacie  shp i pdf, zgodnie z załącznikiem  zamieszczonym na stronie internetowej  MG, 

której wyniki zasilą  Bazę Azbestową.  

Koszt zadania  12 500,00 zł  brutto z czego wnioskowana dotacja z Ministerstwa Gospodarki 

wynosi 10 000,00 zł  a wkład własny stanowi 2 500,00 zł. 

 

- W miesiącu maju ogłoszono  nabór wniosku na usuwanie odpadów zawierających azbest. 

Termin składania wniosków  upływa 26.05.2014r. Zadanie dofinansowane jest z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest konieczność złożenia wniosku o wartości nie  

mniejszej niż 20 000,00zł. 

 

- W miesiącu kwietniu  br. złożono wniosek  do Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 

Na zorganizowanie stażu dla 4 osób  na okres 6 miesięcy . PUP poinformował  , iż nie ma 

możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku bez zawarcia w nim  deklaracji zatrudnienia 

osób bezrobotnych po okresie trwania stażu. 

   

- Od 14 maja 2014 r.  w ramach prac interwencyjnych zatrudniono jedną osobę na stanowisko  

administracyjne  na okres 8 miesięcy , z zobowiązaniem  zatrudnienia po zakończonych 

pracach  na następne 8 miesięcy. 

 

 

 

- Wniosek pn. ‘Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z  

funkcją ograniczenia skażenia przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo”  jaki został 

złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  został  

rozpatrzony pozytywnie i uzyskał wnioskowane dofinansowanie  w wysokości 100 000,00 zł 

 

- W dniach 27-30 kwietnia  w naszej gminie gościliśmy  Przewodniczącego  Rady Gminy  

Henstedt-Ulzburg  Pana  Uwe Schmita  wraz z żoną.  Podczas pobytu Pan Przewodniczący  

zwiedził cały teren gminy oraz zakłady pracy funkcjonujące  na terenie gminy . 

 

- W dniu 21 maja 2014 r.  rozpoczęły się roboty  budowlane w ramach  przebudowy drogi 

powiatowej  w miejscowości Wierzchowo   na odcinku od wjazdu do miejscowości – 

ul.Ogrodowa – do  posterunku Policji włącznie. 

       Wykonawcą prac jest  Firma POL-DRÓG  Sp.z o.o.  z Drawska Pom. .Termin  

zakończenia przebudowy  drogi  - to koniec października  br. 

 

- Dnia  8 maja 2014 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo z Narodowego Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej informujące ,że wniosek gminy pn.”Poprawa efektywności  

energetycznej budynków  Urzędu Gminy , Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w 

Wierzchowie  oraz Zespołu Szkół w Świerczynie „został oceniony pozytywnie pod względem 

merytoryczno-technicznym i został umieszczony w projekcie listy rankingowej. Projekt listy 

musi zostać jeszcze zatwierdzony przez  Komitet ds. Wyboru Projektów. 

      W dniu 23 maja br.  przesłano  pismo  ,że nasz projekt  znalazł się na  I miejscu  listy 

rankingowej dla rezultatu „Poprawa efektywności  energetycznej w budynkach”  i uzyskał 

100% wnioskowanego wsparcia w wysokości do 1 890 900,00 PLN 
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- W dniu 22 maja 2014 r.  otrzymaliśmy odpowiedź od Za-go  Kuratora Oświaty  o wyrażeniu 

zgody  na przedłużenie powierzenia  stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  w 

Wierzchowie Pani Joannie Skraba-Śliwka na kolejne 5 lat szkolnych. 

 

- 6 maja 2014r. podpisana została umowa notarialna z PKP na nabycie budynku  dwu-

lokalowego w Osieku Drawskim w zamian za wygaszenie części zobowiązań podatkowych 

na kwotę 45 000,00 zł nieodpłatnie na kwotę 76 930,00 zł. 

 

- 28 maja 2014 r.  gmina przejęła nieodpłatnie od PKP budynek trzy-lokalowy w 

Wierzchowie przy  ul. Długiej 62,w tym jeden lokal wolny. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

  

- W dniu 8 maja br. złożyłem hołd pod pomnikiem w Wierzchowie z okazji Dnia Zwycięstwa 

 

- Dnia 9 maja br.  wziąłem  udział w uroczystym apelu  z okazji „Dnia Strażaka” ,który odbył 

się na  placu Komendy  Powiatowej  PSP w Drawsku Pom. 

 

-  15 maja 2014r. uczestniczyłem w konferencji  na temat odnawialnych źródeł energii w 

Siemczynie 

 

- 16 maja 2014r.  uczestniczyłem w  Konwencie Starosty w Drawsku Pom. 

 

- 23 maja 2014r. będę  uczestniczył w Gali 15-lecia  Powiatu Drawskiego oraz 10 –lecia 

wstąpienia do Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 26.05.2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


