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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 11 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu pod nazwą „Odkryj swój pomnik przyrody”. 
  

2) zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej oceniającej nadesłane zgłoszenia konkursowe w ramach 

konkursu „Odkryj swój pomnik przyrody”. 
 

3) zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  27 grudnia  2018 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług przewozów 

regularnych na podstawie miesięcznych biletów dla uczniów placówek oświatowych 

działających na terenie Gminy Wierzchowo w roku szkolnym 2019”. 
 

4) zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie 

zmiany zarządzenia nr 253/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 

upoważnienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej 

Karty Seniora w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie 

Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-

2020 pn. „Region dla rodziny”. 
 

5) zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2018 roku 
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie 

do przyznawania Karty Dużej Rodziny. 
 

6) zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
 

7) zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  16 stycznia 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny. 
 

 



 

 

8) zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 

treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Wierzchowo 
w dniu 19 stycznia 2019 r. 

 

9) zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

zwołania zebrań wiejskich na terenie Gminy Wierzchowo, na których dokonany zostanie 

wybór sołtysów i członków rad sołeckich. 
 

10) zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 

do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

 

11) zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr 11 do niniejszej informacji. 
 

 

2. Sprawy bieżące   
 

W dniach od 12.12.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadzono konsultacje 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące 

konsultowanego projektu uchwały. 

 

Powiat Drawski jako lider Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna zorganizował 

spotkanie partnerów Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna, które odbyło się 

16.01.2019 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Na spotkaniu zostały 

omówione z przedstawicielami samorządów terytorialnych objętych Kontraktem następujące 

kwestie: 

1. Stopień realizacji projektów objętych KS. 

2. Nowe zasady monitoringu i sprawozdawczości KS. 

3. Realizacja nowych projektów w ramach działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych 

mechanizmem KS (uwzględnionych w harmonogramie naborów RPO na rok 2019). 
 

Gmina Wierzchowo zadeklarowała uczestnictwo w projekcie realizowanym przez 

Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, osi priorytetowej II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, Gmina otrzyma pomoc w opracowaniu i wdrożeniu 

standardów obsługi inwestora oraz doradztwo w przygotowaniu i realizacji informacji 

o ofercie inwestycyjnej. 

 

 



 

 
27 grudnia 2018 r. władze Gminy Wierzchowo odwiedzili Państwa Lucynę i Zenona  Mozgawa 
z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego. 
 
W piątek 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo wręczono medale za 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodziły 
cztery pary małżeńskie z terenu Gminy Wierzchowo – Państwo Krystyna i Jerzy Długołęccy, 
Państwo Halina i Edmund Łęscy, Państwo Bronisława i Kazimierz Nowiccy oraz Państwo 
Elżbieta i Kazimierz Saran. 
 
W miesiącu styczniu br. władze Gminy Wierzchowo odwiedzili jubilatów : Panią Stanisławę 

Paszkiewicz z okazji 90 rocznicy urodzin, Pana Czesława Wasilewskiego z okazji 92 rocznicy 

urodzin, Panią Stanisławę Gawlik z okazji 91 rocznicy urodzin oraz Pana Stefana Grygę 

z okazji 90 rocznicy urodzin. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 
 

- Dnia 21 stycznia 2019 r. wziąłem udział w Konsultacjach Społecznych projektu Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony w Wałczu. 

 

- 23 stycznia br. uczestniczyłem w spotkaniu nt. połączeń autobusowych w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu. W załączeniu wniesione uwagi – załącznik nr 1. 

 

- W dniu 24.01.2019 r. uczestniczyłem w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Publicznych 

Służb Zatrudnienia w Drawsku Pomorskim. 

 

- 25.01.2019 r. będę brał udział w Balu w hali Widowiskowo – Sportowej w Wierzchowie. 

 

- Dnia 26 stycznia br. będę uczestniczył w IV Powiatowym Przeglądzie Jasełek i Widowisk 

Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2019 w Drawsku Pomorskim. 

 

- W dniu 26 stycznia również będę brał udział w zabawie tanecznej w Świerczynie 

organizowanej przez Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Świerczynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. pismo GK.7240.1.2019 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 24.01.2019 r. 


