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Or I. 0057.2.2012      Wierzchowo 21.02.2012 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 7 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 stycznia 2012 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych. 

 

2) zarządzenie nr 88/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 stycznia  2012 r. 

w sprawie  powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowo-

rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów 

komputerowych w ramach realizacji projektu Pn.: Indywidualizacja drogą do 

sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie. Doposażenie edukacyjne szkoły. 

 

3) zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i 

dzierżawy. 

 

4) zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo. 
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5/ zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 

 

6/ zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 lutego 2012 r. w 

sprawie powołania komisji do kontroli poprawności wykorzystania dotacji 

celowych udzielonych z budżetu Gminy Wierzchowo w 2011 roku klubom 

sportowym działającym na terenie Gminy Wierzchowo. 

 

7/ zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 lutego 2012 r. w 

sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze. 

  

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

 

 

2.Sprawy bieżące  

 

- w dniu 7 lutego 2012 r. do tut. Urzędu wpłynęła z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki informacja o przyjęciu rozliczenia inwestycji pn. budowa kompleksu 

boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z 

zawartą umową dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 500 000 zł, która 

w całości została przyjęta i rozliczona,  

  

- w miesiącu lutym ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie zadania 

polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel 

przyznane będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące 

przedsiębiorstwami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której 

znajduje się azbest,  wspólnoty mieszkaniowe, w części której właścicielami są 

osoby fizyczne. 

Termin składania wniosków upływa 20 marca 2012 r.    

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 3 stycznia 2012 r. spotkanie noworoczne samorządowców w kinie „Mewa” na 

zaproszenie Burmistrza Złocieńca, 

 

- 7 stycznia 2012 r. Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Drawskiego w 

Siemczynie,   
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- 10 lutego 2012 r. udział w uroczystym Gimbalu na zaproszenie Gimnazjum w 

Wierzchowie,   

 

- 14 lutego 2012 r. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Drawsku Pomorskim oraz 

narada podsumowująca działalność straży pożarnych za rok ubiegły,  

 

- 17 lutego 2012 r. uroczyste pożegnanie komendanta Policji Kalisza Pom. – 

Pana  Edmunda Bujonka, w związku z odejściem na emeryturę.   

  

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 21.02.2012 r. 


