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OR.0057.8.2013.DM            Wierzchowo 26.11.2013 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 7 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 216/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2013 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 

  

2) zarządzenie nr 217/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie 

powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe”.  

 

3) zarządzenie nr 218/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 209/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. 

 

4) zarządzenie nr 219/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 210/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 listopada 2013 r. 

 

5) zarządzenie Nr 220/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu. 

 

6) zarządzenie Nr 221/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie 

ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Wierzchowo w ramach projektu „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo” dla zamówień o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro.  

 

7) zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 

powołania komisji do sprawdzenia zgodności faktycznego stanu na gruncie z dokumentacją 

geodezyjną.  

 

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

 

- Od pierwszych dni listopada uruchomiony został Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 

Problematycznych na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie ul. 

Szkolna 6. Punkt Zbioru Odpadów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

ZGK w Wierzchowie. 

 

- Dnia 15 listopada 2013 r. odbył się odbiór inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep”. Roboty budowlane wykonane 

zostały przez firmę EKO-BET Sp. z o.o. Roboty zostały odebrane. 

 

- Dnia 16 listopada 2013 r. odbyła się na terenie Gminy Wierzchowo zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych prowadzona przez Konsorcjum Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

oraz PHU EKO-FIUK s.c. 

 

- Dnia 14 grudnia 2013 r. odbędzie się zbiórka elektro odpadów z terenu Gminy Wierzchowo. 

Zbiórka prowadzona będzie przez firmę ELEKTRORECYKLING. 

 

- W dniu 19 listopada 2013 r. wysłano do czterech firm zapytanie ofertowe w związku z 

możliwością ubiegania się o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy, Stacji Uzdatniania Wody w 

Wierzchowie, Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i oczyszczalni ścieków. W dniu 25 

listopada 2013 r. zmieniono zapytanie rezygnując z oczyszczalni. Spowodowane to było tym, 

że na oczyszczalnię wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Ze względu na zbyt 

krótki okres na złożenie wniosków tj. do 13 grudnia 2013 r., jest to niemożliwe. W 

odpowiedzi otrzymano cztery formularze ofertowe. Wybrano firmę Archico ze Szczecina, 

która zaoferowała najkorzystniejsza cenę tj. 31 980,00 zł. W ramach umowy firma ma 

wykonać dokumentację projektową, studium wykonalności oraz dokumentację aplikacyjną.  

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

- 8 listopada 2013 r. uroczysta Sesja Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 

 

- 15 listopada 2013 r. uroczyste ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej w 

Wierzchowie, 

 

- 16 listopada2013 r. spotkanie z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi w Drawsku 

Pomorskim. 

 

- 18 listopada 2013 r. spotkanie w sprawie przejęcia PKS przez samorządy powiatu 

drawskiego w Szczecinku, 

 

- 18 listopada 2013 r. w moim imieniu  Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz Gminy i 

Kierownik USC odwiedzili jubilatkę Panią Józefę Wyciszkiewicz zamieszkałą w 

Wierzchowie, która obchodziła 91 urodziny. Jubilatce złożono życzenia, upominki i kwiaty, 
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- 20 listopada 2013 r. spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w GOPS w 

Wierzchowie,  

 

-  21 listopada 2013 r. spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie drawskim 

w Drawsku Pomorskim, 

 

-  23 listopada 2013 r. otwarcie Centrum Sercowo-Naczyniowego w Szpitalu Powiatowym w 

Drawsku Pomorskim, 

 

- 23 listopada 2013 r. spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w 

Wierzchowie.  

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 26.11.2013 r.  


