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Or I. 0057.10.2011     Wierzchowo 23.11.2011 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 3 zarządzenia, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 75/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 

2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2011. 

 

2) zarządzenie nr 76/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października  

2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo 

na lata 2011-2018. 

 

3) zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu 

uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 

 

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

2.Sprawy bieżące  
 

- w dniach 10 – 24 października 2011 r. w Urzędzie Gminy została 

przeprowadzona kontrola przez ZUS Koszalin.  
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Zakres kontroli obejmował: 

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne 

oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz 

zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i 

wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia 

emerytalne i rentowe. 

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń 

społecznych. 

Kontrolą objęto lata 2008 r. -  2010 r. 

    

- od 2 listopada 2011 r.  zatrudniono Pana Tomasza Wyborskiego na stanowisku 

podinspektora do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji 

gminy, 

 

- w dniu 4 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy została przeprowadzona kontrola 

z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

zgodności rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności oraz spraw zgromadzeń. 

Kontrolą objęto lata 2009 - 2011 r. 

 

- w dniu 11 listopada 2011 r. 14 osobowa delegacja Gminy Wierzchowo w tym 

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Rady Powiatu, 

Dyrektor Gimnazjum, Przewodniczący Związku Emerytów i Inwalidów 

uczestniczyli w ceremonii pożegnalnej naszego wieloletniego Przyjaciela z 

Henstedt-Ulzburg – Reinharda Schaar. Był on inicjatorem nawiązania 

współpracy pomiędzy gminami, organizatorem kilkudziesięciu akcji 

dobroczynnych dla osób potrzebujących z Gminy Wierzchowo, a przede 

wszystkim Honorowym Obywatelem Gminy Wierzchowo, 

 

- w dniu 17 listopada 2011 r. około 50 osobowa grupa mieszkańców 

uczestniczyła w bezpłatnych badaniach RTG klatki piersiowej. Badania 

przeprowadzone zostały w Szpitalu Powiatowym w Drawsku Pomorskim. 

Organizatorem wyjazdu był Urząd Gminy Wierzchowo. Ze względu na duże 

zainteresowanie badaniem planuje się zorganizować kolejny wyjazd na 

przełomie luty/marzec. 

 

- w dniu 18 listopada 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie boisk w ramach 

programu Orlik 2012. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 1 153 000 zł, w 

tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500 000 zł, 

Urzędu Marszałkowskiego 333 000 zł i Starostwa Powiatowego 150 000 zł.      
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W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 3 listopada 2011 r. uroczyste otwarcia dworca kolejowego w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 8 listopada 2011 r. spotkanie dotyczące realizacji projektu pt „Wsparcie osób 

pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Spotkanie odbyło 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim,   

 

- 14 listopada 2011 r. V Sesja Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza 

Drawskiego w Złocieńcu,  

 

- 18 listopada 2011 r. uroczyste otwarcia Orlika w Wierzchowie, 

 

-  19 listopada 2011 r. uroczystość obchodów 65-lecia OSP w Świerczynie,  

 

- 21 listopada 2011 r. Obchody Dnia Pracownika  Socjalnego w GOPS 

Wierzchowo, 

   

- 21 listopada 2011 r. uroczyste otwarcie Intermarche (market) w Złocieńcu. 

 

- 22 listopada 2011 r. konferencja pt „FRII, Fundusze na rozwój i Innowacje – 

Energia Odnawialna – Budownictwo Energooszczędne” w Koszalinie 

(Politechnika Koszalińska), 

 

- 24 listopada 2011 r. uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie dla następujących par: 

 Krzyżański Stanisław i Janina 

 Kubiak Wincenty i Kazimiera  

 Mosek Czesław i Agnieszka 

  Nowak Czesław i Genowefa 

 Retkowski Franciszek i Eleonora. 

    

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 23.11.2011 r. 


