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OR.0057.3.2014.TW           Wierzchowo 19.03.2014 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 8 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 234/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu  ofert na realizację zadań  publicznych  Gminy 

Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe  i inne podmioty  w 2014 roku  zleconych na 

podstawie  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  

2) zarządzenie nr 235/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok. 

 

3) zarządzenie nr 236/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 marca  2014 r. w sprawie 

powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą  

„zastrzeżone” i „poufne”  w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

4) zarządzenie nr 237/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 

upoważnienia Sekretarza  Gminy  do sporządzania aktów  pełnomocnictwa  do głosowania  w 

wyborach zarządzonych  na dzień 25 maja 2014 roku. 

 

5) zarządzenie nr 238/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji w celu dokonania wyceny pojemników siatkowych do  gromadzenia 

odpadów komunalnych.   

 

6) zarządzenie nr 239/2014 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 14 marca  w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości  przeznaczonej do zbycia . 

 

7) zarządzenie nr 240/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia  wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy. 
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8) zarządzenie  nr 241/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie 

ustalenia dodatkowych dni  wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

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

 

2. Sprawy bieżące   

 

- Dnia 5 marca 2014 roku naszą gminę odwiedził członek zarządu województwa 

zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa. Celem wizyty było podpisanie umowy na 

dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Wierzchowo dla OSP w 

Wierzchowie. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się o godzinie 10:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchowo. W spotkaniu udział brali Wójt Gminy Jan 

Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaczorkiewicz oraz przedstawiciele Rady 

Gminy, mieszkańcy gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy. Wśród zaproszonych gości byli 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Jacek Kozłowski, Starosta Drawski Pan Stanisław 

Cybula oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Pan Janusz Przybyła. 

 

- Dnia 18.03.2014r. wysłano do Ministerstwa Gospodarki wniosek o dofinansowanie zadania 

polegającego na opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z 

inwentaryzacją dotyczącą osób fizycznych i prawnych oraz z 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. 

Ofert należy składać do 31 marca 2014r. Wyniki postępowania konkursowego zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki  w terminie do 30 kwietnia 2014.  

 

- Zakończono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Otwarty konkurs ofert 

dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 

promocji i ochrony zdrowia. 

Konkurs został ogłoszony w dniu 17 stycznia 2014r., termin składania ofert upłynął 7 lutego 

2014 r. Wpłynęły trzy oferty: 

 Oferta MLKS „Kolejarz” KPPD S.A. Wierzchowo – Promocja i ochrona zdrowia. 

Uzyskała 78 pkt, a zatem osiągnęła wymagany próg punktowy.  

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny – Organizacja 

życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów. Uzyskała 80 pkt, a zatem 

osiągnęła wymagany próg punktowy. 

 Oferta Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej w Wierzchowie – Wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej. Uzyskała 77 pkt, a zatem osiągnęła wymagany 

próg punktowy. 
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- Złożono w Urzędzie Marszałkowskim poprawki do wniosku o płatność do projektu pt. „40 

lat Gminy Wierzchowo” 

 

- w lutym 2014r. gmina zbyła  następujące nieruchomości: 

1. dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców w Osieku Drawskim znajdujące się po byłym 

dworcu PKP za cenę 3 970,00zł przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 8 września 

2000r.o komercjalizacji ,restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa  państwowego 

„Polskie Koleje Państwowe” 

 

2.Nieruchomość oznaczoną nr 522/18 o pow. 0,0970 ha  zabudowaną garażem  w 

Wierzchowie .Zbycie nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego.Nabywcami zostali  

dzierżawcy  tej nieruchomości za cenę 21 300,00 zł 

 

  Obecnie są przedstawione do przetargu  ograniczonego dwie nieruchomości  dla właścicieli 

gruntów przyległych  w miejscowości  Osiek Drawski nr 83/13 i w Świerczynie nr 402/22 bez 

dostępu  do drogi  oraz działki pod zabudowę  w Wierzchowie. 

   W trakcie przygotowania jest zmiana gruntów z Nadleśnictwem Złocieniec, nabycie od PKP 

budynku dwulokalowego w Osieku Drawskim i w Wierzchowie budynku trzylokalowego, w 

tym jeden wolny oraz przekazanie w drodze darowizny dla Gminy Mirosławiec dróg 

położonych  na ich terenie. 

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

- 3 marca  2014 r. w rocznicę Wyzwolenia Wierzchowa wraz z delegacją złożyłem kwiaty  

pod Pomnikiem  „Bohaterów  Poległych w walce o Wał Pomorski w 1945r” przy Kościele w 

Wierzchowie. 

  

- 17 marca 2014 r. w dalszym ciągu rozmów w sprawie PKS w Starostwie w Drawsku Pom.     

 

- 17 marca  na spotkaniu w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie  projektu 

„Szumiące trawy  w składowiskach CZG R-XXI „ w Urzędzie Marszałkowskim  w 

Szczecinie padła deklaracja , że składowisko śmieci w Wierzchowie  ma szansę na  

rekultywowanie  jego do końca września 2014r. 

 

-  spotkałem się z przedstawicielami Zakładu Karnego  w Wierzchowie  i PIGB Pomerania 

Czarne  w sprawie  procedowania decyzji  o warunkach  zabudowy dla inwestycji hali 

produkcyjno-usługowej  przy  ZK Wierzchowo. 

-   czynię starania w sprawie utworzenia gabinetu  ginekologicznego  w Ośrodku Zdrowia w 

Wierzchowie, oraz stworzenia możliwości uczestniczenia  w konkursie  o świadczenia 

zdrowotne  w zakresie  usług stomatologicznych dla Gminy Wierzchowo. 

 

 
Opracowała Teresa Wieczorek 19.03.2014r.   


