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          Wierzchowo 20.09.2017 r. 

 

OR.0057.7.2017.TW            

 

 

 

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 7 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1)zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 sierpnia  2017r. w sprawie  

przedstawienia informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, informacji o 

kształtowaniu  się wieloletniej  prognozy finansowej ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

oraz informacji o przebiegu wykonania  planu finansowego  samorządowej instytucji kultury 

uwzględniającą stan   należności zobowiązań , w tym wymagalnych za I półrocze  2017r. 

    

2) zarządzenie nr 215/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2017 rok. 

 

3) zarządzenie nr 216/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie   

Zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017 rok. 

 

4) zarządzenie nr 217/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 września  2017 r. w sprawie  

powołania komisji ds. opracowania regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce dla 

uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Wierzchowo. 

 

5)zarządzenie nr 218/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 września  2017 r. w sprawie  

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017rok. 

 

6) zarządzenie nr 219/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 września 2017r. w sprawie  

opracowania materiałów planistycznych  do projektu budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2018 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2018 roku i na lata następne. 

 

7)zarządzenie nr 220/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  13 września 2017r. w sprawie 

zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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2. Sprawy bieżące   

 
 

-  W dniach 25-27 sierpnia br. gminę Wierzchowo odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej, 

niemieckiej gminy Henstedt – Ulzburg. W piątek w sali Ośrodka Kultury w Wierzchowie 

odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono najważniejsze punkty corocznej współpracy 

między gminami m.in. wymiana uczniów, nawiązanie współpracy jednostek OSP, współpraca 

GOKSiT, Biblioteki Publicznej, Koła Emerytów. W sobotę Przedstawiciele z Henstedt-

Ulzburg wzięli udział w festynie "Zakończenie Lata". Przewodniczący Koła Przyjaciół 

Wierzchowa Pan Waldemar Bianga wręczył Grupie Kuglarskiej ze Szkoły Podstawowej 

w Wierzchowie nagrodę 150 euro. 

- 26 sierpnia br. w Lasku Arkońskim w Wierzchowie odbył się festyn pod nazwą Zakończenie 

Lata. Ośrodek Kultury w Wierzchowie przygotował wiele ciekawych atrakcji dla 

mieszkańców – a w szczególności dla tej najmłodszej części naszego społeczeństwa. 

Gościliśmy żołnierzy z 12 BBSP w Mirosławcu, dzięki którym można było obejrzeć sprzęt 

wojskowy w postaci hamera czy drona. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Drawsku 

Pomorskim wspólnie z OSP Wierzchowo przeprowadziła szereg konkurencji w tym pokaz 

udzielania pierwszej pomocy. W nagrodę rozdawane były detektory gazu i dwutlenku węgla. 

Przy ogromnym zaangażowaniu klubu sportowego Kolejarz rozegrano mecz piłkarski, 

w którym zmierzyły się drużyna Kolejarza z byłymi zawodnikami tego klubu. Gościliśmy 

również Grupę Kuglarzy działającą przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie. 

- Trwa wymiana posadzki w garażu remizy OSP w Wierzchowie wraz z utwardzeniem placu 

przed remizą. Wykonawcą zadania jest firma BTL Budownictwo Transport Logistyka 

Przemysław Domański z Kalisza Pomorskiego. 

- 9 września 2017 w Czaplinku odbyło się Powiatowe Święto Plonów.  

- W dniu 7 września br. przedstawiciele Samorządu  odwiedzili  jubilatkę  z okazji 92 urodzin 

Panią  Mariannę Ochał z  Otrzepu. Złożono serdeczne życzenia i wręczono  kwiaty i słodki 

upominek. 

-14 września 2017 odbyło się spotkanie z Cezarym Szeligą Radnym Województwa 

Zachodniopomorskiego, który zaprezentował Fundusz Pomerania zajmujący się obsługą 

i finansowaniem firm w województwie zachodniopomorskim. Jako Instytucja Otoczenia 

Biznesu realizuje zapisy strategii rozwoju województwa. Poręcza kredyty, leasingi i wadia. 

Już od roku 2002 Fundusz wpływa na wzrost przedsiębiorczości, aktywizuje rynek pracy, 

wspiera rozwój technologii oraz innowacyjność, a przede wszystkim – dba o gospodarczy 

rozkwit regionu. Wspiera firmy w regionie. 

 
-W dniu 14 września b.r. Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami firmy 

LEDPV oferującymi wynajem oświetlenia LED w gimnazjum i szkole podstawowej w 

Wierzchowie. Wynajem miałby polegać na wymianie obecnego oświetlenia na nowe 

oświetlenie typu LED PHILIPS wraz z doświetleniem pomieszczeń zgodnie z Polską Normą 

PN-EN 12464-1:2012  i późniejszemu korzystaniu z tego oświetlenia. Umowa miałaby zostać 

podpisana na okres 10 lat a czynsz najmu miałby być spłacany z oszczędności zużycia energii 

elektrycznej powstałych w wyniku wymiany oświetlenia. Proponowany najem nie wymaga 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ani wpisywania go w Wieloletnią Prognozę 
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Finansową, nie wymaga również wkładu własnego, a w okresie 10-letniego najmu 

obowiązuje gwarancja, serwis i ubezpieczenie, a także możliwość odkupienia instalacji. 

 
 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- Dnia 3 września br. uczestniczyłem w  Festynie Lotniczym   na lotnisku w Mirosławcu. 

 

- W dniu 9 września br. uczestniczyłem  w uroczystościach Powiatowego Święta Plonów w 

Czaplinku. 

 

- 12 września br. uczestniczyłem w spotkaniu  członków spółki PKS. 

- Dnia 15 września br. wziąłem udział w  Dożynkach Agri Plus w Czaplinku. 

 

- Dnia 23 września br. zostałem zaproszony na zabawę taneczną  zorganizowaną przez  Koło 

Emerytów w Świerczynie w której mam zamiar uczestniczyć. Również  zaproszenie 

otrzymałem od Koła  Emerytów z Wierzchowa na zabawę taneczną w dniu 7 października br. 

i też mam zamiar  być. 

-W dniu 16 września br. uczestniczyłem w imprezie  rekreacyjnej  w miejscowości Otrzep 

pn.”Bieg Wilczym Tropem”  ,którą zorganizowało Stowarzyszenie  Nasza Świerczyna i 

GOKSiT w Wierzchowie. W biegu udział wzięło wielu miłośników biegania jak również 

amatorzy Nordic Walking  z całego woj.zachodniopomorskiego  i nie tylko. Łącznie było 160 

sportowców  , co stanowi dobry wynik. Organizatorzy spisali się na medal  ,wyrażam nadzieję 

że impreza wpisze się na stałe w kalendarz imprez gminnych. 

 

- Dnia 21 września br. mam zamiar uczestniczyć w Dniu Dostojnych Gości na poligonie 

CSzWL w Olesznie z okazji ćwiczeń  „DRAGON 17”. 

 

- W dniu 25 września br. będę uczestniczył w spotkaniu  przedstawicieli  gmin wiejskich i  

miejsko-wiejskich  województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie na zaproszenie  

Marszałka Woj. Zachodniop. i Przewodniczącego  Związku Gmin Wiejskich RzP. 

 

- Dnia 20 września br.  będę uczestniczył w Inauguracji  Roku Akademickiego 2017/2018 z 

udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego , uroczystość odbędzie się w Wałczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 20.09.2017r. 
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