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Or I. 0057.2.2013      Wierzchowo 19.02.2013 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 6 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 164/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 stycznia 2013 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2013 r. 

 

2) zarządzenie nr 165/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 stycznia 2013 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, 

rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych w ramach realizacji Projektu pn.:  

Dziś nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo. 

 

3) zarządzenie nr 166/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31stycznia 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 

 

4) zarządzenie nr 167/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 lutego 2013 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą. 

 

5) zarządzenie nr 168/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 lutego 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.  
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6) zarządzenie nr 169/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 lutego 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze 

ustnego przetargu nieograniczonego.  

 

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

 

2.Sprawy bieżące  

 

- w dniu 8 lutego 2013 r. złożono wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Drawsku Pomorskim na zorganizowanie stażu dla 8 osób bezrobotnych na okres 

6-ciu miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy wyraził zgodę na zorganizowanie stażu 

dla 6 osób bezrobotnych ( 2 osoby – pracownik administracyjny i 4 osoby  

– robotnik gospodarczy), 

 

- w dniu 11 lutego 2013 r. ogłoszono wyniki przeprowadzonego przetargu na 

realizację inwestycji „Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z 

wyposażeniem w miejscowości Żabinek”. Wybranym wykonawca został  

Ireneusz Rogowski Prace Budowlane z Czaplinka na kwotę 150 880,07 zł. Prace 

wykonawcy rozpoczęły się 11.02.2013 r. w dniu podpisania umowy. Nadzór 

inwestorski prowadzi p. Zdzisław Czaplicki. Termin zakończenia realizacji 

inwestycji to 31.05.2013 r. 

 

- w dniu 12 lutego 2013 r. odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół w celu 

przygotowania informacji na spotkanie, które odbyło się dnia 13.02.2013 r. w 

sprawie propozycji zamiaru likwidacji gimnazjum w Świerczynie . Poproszono 

aby dyrektorzy na spotkaniu przedstawili: 

  propozycję racjonalizacji kosztów funkcjonowania oświaty na terenie 

gminy 

 jaki skutek ekonomiczny wywoła przejęcie uczniów ze Świerczyny do 

Gimnazjum w Wierzchowie 

 ilu nauczycieli straci pracę w Świerczynie w wyniku ewentualnych zmian 

 czy połączenie gimnazjów wpłynie na realizowany program unijny „Dziś 

nauka – jutro sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo” 

 

 

- w dniu 13 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie na temat 

rozważenia możliwości wyłączenia z Zespołu Szkół w Świerczynie gimnazjum i 

połączenia go z Gimnazjum w Wierzchowie. Udział w spotkaniu wzięli: 

Przewodniczący Rady Gminy wierzchowo, Vice Przewodnicząca Rady, 

Przewodniczący Komisji  Planowania, Budżetu i Finansów, Przewodniczący 

Komisji rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, 
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Oświaty , Zdrowia i Opieki Społecznej, Prezes Zarządu oddziału ZNP w 

Wierzchowie, dyrektorzy szkół, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i pracownik 

Urzędu Gminy zajmujący się merytorycznie sprawami oświaty. 

Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili swoje propozycje i uwagi w sprawie 

zamiaru likwidacji gimnazjum w Świerczynie. 

 

- w dniu 15 lutego 2013 r. odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w 

sprawie budowy placów zabaw. O wynikach kontroli poinformujemy w 

momencie otrzymania protokołu pokontrolnego.  

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 1 lutego 2013 r. spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Oddziale Terenowym 

LGR – Partnerstwo Drawy w Złocieńcu, 

 

- 4 lutego 2013 r. posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 6 lutego 2013 r. Konwent Wójtów i Burmistrzów w Kaliszu Pom. 

  

 - 15 lutego 2013 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem 

Gminy, kierownikiem USC i sołtysem wsi Świerczyna odwiedziłem jubilatkę 

Panią Helenę Mędrala zamieszkałą w Nowych Laskach, która obchodziła 90 

urodziny. Jubilatce złożono życzenia, upominki i kwiaty, 

 

- 15 lutego 2013 r. spotkanie noworoczne w Złocieńcu, 

 

- 18 lutego 2013 r. narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.    

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 19.02.2013 r. 

 


