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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 4 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw takich 

jak: 

1)zarządzenie nr 232/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2018r.wsprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2017 rok. 

2) zarządzenie nr 233/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2018r. w sprawie 

upoważnienia pracownika urzędu gminy do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych gminy. 

3) zarządzenie nr 234/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania uzupełniającego ,w tym terminy 

składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych  przez Gminę 

Wierzchowo. 

4)zarządzenie nr 235/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego , w tym terminy składania  dokumentów  na rok szkolny 2018/2019 do klas I 

publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

 

2. Sprawy bieżące. 

 

- W styczniu 2018 roku  przedstawiciele Gminy Wierzchowo odwiedzili jubilatów 

urodzinowych i tak  : 

        -w dniu 8 stycznia   96  urodziny obchodziła Pani Marcelina Zdeb 

        - dnia 12 stycznia  91 urodziny obchodził  Pan  Czesław Wasilewski 

        - dnia 16 stycznia  90 urodziny  obchodziła Pani  Stanisława Gawlik 

Z tej okazji wręczono jubilatom upominki i kwiaty  oraz   złożono życzenia . 

 

- Do dnia 19 stycznia 2018r. do Urzędu Gminy wpłynęło 15 wniosków o przyznanie 

stypendium za wyniki w nauce (13 wniosków  SP Wierzchowo i 2 wnioski ZSz Świerczyna). 

- Na stronie BIP  w zakładce  OŚWIATA zostały  umieszczone terminy rekrutacji do 

przedszkola i klas I szkół podstawowych. 

- W miesiącu styczniu zostanie złożony wniosek o organizację  prac społecznie użytecznych 

.Do tego typu prac  zostanie skierowanych 7 osób (6 z profilu III i 1 z profilu II).Okres 

organizacji prac to luty – czerwiec 2018r. - dotyczy 6 osób z profilu III,natomiast osoba z 

profilu II będzie je wykonywać  do końca  miesiąca listopada. Ponad to 5 osób z profilu III  

po okresie prac społecznie użytecznych  zostanie  zatrudnionych  na trzy miesiące  na ½ etatu 

w ramach robót publicznych  z zobowiązaniem zatrudnienia na kolejne trzy miesiące przez 

gminę lub jednostki podległe. 



- W dniu 4 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim  w Szczecinie  Wójt Gminy 

Wierzchowa podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna” , kwota inwestycji to 

309 091 zł , dofinansowanie  to 196 674 zł. 

W dniu 17 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy podpisaną już umowę przez Marszałka 

Woj.Zachodniopomorskiego. 

 

  

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach 

 

- 9 stycznia 2018r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym  przedstawicieli samorządu z 

Biskupem Diecezji  Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie. 

- Również 9 stycznia br. uczestniczyłem  w spotkaniu  Noworocznym u Starosty Drawskiego. 

- 13 stycznia br. brałem udział w rocznej odprawie  policji  w Powiatowej Komendzie Policji 

w Drawsku Pom. 

- 20 stycznia br. brałem udział w XXI  Henrykowskich spotkaniach kulturalnych  w 

Siemczynie. 

- Dnia  27 stycznia będę uczestniczył w zebraniach sprawozdawczych OSP  Wierzchowo, 

dnia 3 lutego  OSP Żabinek i  10 lutego OSP Świerczyna. 

- W dniu 31 stycznia br. wezmę udział w Konwencie  Starosty ,Burmistrzów i Wójtów 

Powiatu Drawskiego  w  Starostwie Powiatowym w Drawsku. 

- W dniu 23 stycznia br. uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych pożegnania byłego 

lekarza powiatowego weterynarii i byłego radnego powiatowego  I kadencji - Jana Nałęcza. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 25.01.2018r. 


