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Or I. 0057.1.2012      Wierzchowo 23.01.2012 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 4 zarządzenia, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 83/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w 

sprawie zmian budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

2) zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia  2011 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 

2011-2018.  

 

3) zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 03 stycznia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wierzchowo. 

 

4) zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 03 stycznia 2012 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2012 r.  

 

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

 

2.Sprawy bieżące  

 

- w miesiącu grudniu 2011 r. przyjęto łącznie 51 wniosków o zwrot kosztów 

poniesionych przy budowie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości 
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Wierzchowo i Żabinek. Koszt udzielonej dotacji to 22 265.42 zł. W miesiącu 

styczniu wpłynęły 4 wnioski, 

  

- w miesiącu grudniu 2011 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Szczecinie w i miesiącu styczniu 2012 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie odstąpili od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2016 – 2019”. 

W chwili obecnej wyżej wymieniony dokument przekazano do Starosty 

Drawskiego celem jego zaopiniowania,  

  

- w dniach od 17 do 19 stycznia 2012 r. odbyła się kontrola projektu dla zadania 

polegającego na „Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla 

miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowie stacji uzdatniania wody 

dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”. Kontrolę 

przeprowadzali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego z Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego, 

 

- w dniu 17 stycznia 2012 r. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup 

pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych. Zakup możliwy jest dzięki 

realizacji przez szkoły projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu 

edukacyjnego w Wierzchowie”, który jest finansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 

   

- od 18 stycznia 2012 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę 

(robotnik gospodarczy) na okres 2 miesięcy z zobowiązaniem zatrudnienia 

później na 1 miesiąc, 

 

- miesiącu styczniu 2012 r. odbyły się uroczystości jubilatów i tak: w dniu 8 

stycznia 2012 r. jubilatka Pani Marcelina Zdeb z Nowych Lasek obchodziła 90-

te urodziny, w dniu 18 stycznia 2012 r. jubilaci ze Świerczyny Pan Kazimierz 

Wandachowicz obchodził 90-te urodziny i Pan Michał Zwierzyński 91 lat. 

Jubilatów odwiedzili Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Sekretarz 

Gminy, Kierownik USC i sołtys wsi Świerczyna. Jubilatom złożono życzenia, 

upominki i kwiaty, 

 

- w dniu 23 stycznia 2912 r. gmina sprzedała grunt pod dwoma garażami w 

Wierzchowie tj. działki nr 555/80 i 555/81 o pow. 26 m
2
 każda z działek za cenę 

1.245,10 zł. w tym koszty przygotowania 790,00 zł., 
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- w dniu 28 stycznia 2012 r. 8-osobowa delegacja z gminy Wierzchowo weźmie 

udział w organizowanym co roku w Henstedt-Ulzburg – Balu Burmistrza.  

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 30 grudnia  2011 r. Sesja Powiatowa w Drawsku Pomorskim, 

 

- 5 stycznia 2012 r. doroczne spotkanie opłatkowe w Koszalinie na zaproszenie 

Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego, a następnie w godzinach 

popołudniowych spotkanie noworoczne w Drawsku Pomorskim, 

 

- 10 stycznia 2012 r. II seminarium samorządowe i eksploatatorów 

„Nowoczesna technika kanalizacyjna gwarantem oszczędności 

eksploatacyjnych” w Drawsku Pomorskim,   

 

- 15 stycznia 2012 r. Kolędowanie w Świerczynie (organizator Biblioteka i 

Zespół Szkół w Świerczynie), 

 

- 20 stycznia 2012 r. wspólne posiedzenie komisji stałych nt. ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Mirosławcu na zaproszenie 

Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Mirosławca, 

 

-  24 stycznia 2012 r. roczna odprawa policji w Drawsku Pomorskim.  

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 23.01.2012 r. 


