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Or I. 0057.6.2012      Wierzchowo 20.06.2012 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 109/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 maja 2012 r. w 

sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze. 

 

2) zarządzenie nr 110/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2012 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2012 rok. 

 

3) zarządzenie nr 111/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 czerwca 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

4) zarządzenie nr 112/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 czerwca 2012 r. 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań 

służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. 

 

5) zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 czerwca 2012 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. 

 

6) zarządzenie nr 114/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Wierzchowo. 
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7) zarządzenie nr 115/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 czerwca 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze 

ustnego przetargu nieograniczonego. 

 

8) zarządzenie nr 116/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 czerwca 2012 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 125/2009 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 lutego 

2009 r. w sprawie ustalenia opłaty dobowej na wynajem sal w remizach OSP 

Gminy Wierzchowo.     

 

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

informacji. 
 

2.Sprawy bieżące  

 

- w dniu 19 czerwca 2012 r. złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Drawsku Pomorskim  o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac 

interwencyjnych dla 4 osób, 

 

- w dniach 27 czerwca  do 4 lipca 2012 r. dziewięcioro dzieci z Zespołu Szkół w 

Świerczynie wraz z opiekunem wezmą udział w realizowanym od trzech lat 

przez gminę Henstedt-Ulzburg projekcie pn. „Hotel na wakacje”. Projekt jest 

finansowany przez niemiecką gminę. Nasza gmina pokrywa koszty dowozu 

dzieci do Szczecina i ich odbiór.  

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

-   1 czerwca 2012 r. uroczysty Apel z okazji podsumowania V Dni Patrona 

Gimnazjum w Wierzchowie następnie złożyłem uczniom szkół życzenia z 

okazji Dnia Dziecka i przekazałem dzieciom i młodzieży słodkości, 

 

- 5 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę 

Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie gmina 

Nowogard, 

 

- 6 czerwca 2012 r. konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową w 

Wierzchowie pn. „Sprytniejsi od lisa”. Udział w konkursie wzięli uczniowie 

klas I-III szkól podstawowych z Wierzchowa, Świerczyny i Złocieńca, 

 

- 9 czerwca 2012 r.  zawody sportowe zwane „Wielkim Rżnięciem – czyli 

spotkanie drwali” na stadionie sportowym w Wierzchowie, 
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- 14 czerwca 2012 r. posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i Konwent 

Wójtów i Burmistrzów w Drawsku Pomorskim, 

 

- 15 czerwca 2012 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, kierownikiem 

USC i sołtysem wsi Świerczyna odwiedziłem w domu Jubilatkę Panią 

Katarzynę Karpińską z okazji 90-tych urodzin.      

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 20.06.2012 r. 


