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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 2 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 

 

2) zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

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

 

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. W dniu 29 listopada 2019 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Drawskiego, podczas której 

odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pn. „Niepełnosprawni” autorstwa Pana Wiesława 

Burkiewicza. 
2. Gmina Wierzchowo zakwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie pn.: „Standardy obsługi 

inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” finansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości 

usługi administracyjne. 
W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie analiza stopnia przygotowania gminy do 

obsługi inwestora, wykonane zostaną zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych, przeszkoleni 

zostaną pracownicy. Wdrożone zostaną także standardy obsługi inwestora dzięki indywidualnym 

usługom doradczym w oparciu o Standardy Obsługi Inwestora rekomendowane przez Polską 

Agencję Inwestycji i Handlu. Inwestorzy, po zakończeniu projektu, otrzymają ofertę inwestycyjną 

oraz kontakt z wykwalifikowaną kadrą. 



 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- 12 grudnia br. brałem udział w sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie (w 

załączeniu projekty uchwał). 

 

- 13 grudnia br. odbyła się uroczysta gala w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim, podsumowująca 

pracę pieczy zastępczej w Powiecie Drawskim. W moim imieniu gminę reprezentował  Sekretarz Pan 

Tomasz Suchoński. 

 

- 14 grudnia br. wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym połączonym z przekazaniem pojazdu dla 

OSP Nowe Worowo. Spotkanie odbyło się w strażnicy OSP w Nowym Worowie. 

 

- 17 grudnia br. odbyło się spotkanie wigilijne w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu, w 

moim imieniu gminę reprezentował Sekretarz Pan Tomasz Suchoński. 

 

- 17 grudnia br. dokonałem uroczystego otwarcia Finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

Chłopców w unihokeju w hali widowiskowo-sportowej w Wierzchowie. 

 

- 18 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w Jednostce Wojskowej Lotnictwa w 

Mirosławcu, oraz w spotkaniu wigilijnym Związku Emerytów w Wierzchowie. 

 

- 19 grudnia br. będę brał udział w Jasełkach „Z miłości do Ciebie...” w hali widowiskowo-sportowej 

w Wierzchowie, organizowane przez Szkolny Klub Wolontariusza 

 

- 20 grudnia br. będę uczestniczył w VII sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza 

Drawskiego w Drawsku Pomorskim oraz w spotkaniu wigilijnym w „Klubie Samotnych Serc” w 

Wierzchowie. 


