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Wierzchowo 21.04.2017 r. 

 

OR.0057.4.2017.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 8 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 185/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 marca 2017  w sprawie 

przyjęcia  planu dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego nauczycieli  na 2017 rok , 

określenia maksymalnej  kwoty dofinansowania  opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły  

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  oraz specjalności  i formy kształcenia , na które 

dofinansowanie  będzie przyznane  nauczycielom zatrudnionym  w szkołach i przedszkolach  

prowadzonych  przez gminę Wierzchowo.          

  

2) zarządzenie nr 186/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania  rocznego z wykonania  budżetu Gminy Wierzchowo  za 2016rok. 

3) zarządzenie nr 187/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  27 marca 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017 rok. 

4) zarządzenie  nr 188/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 marca 2017r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania  pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 

5) zarządzenie nr 189/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017 rok. 

6) zarządzenie nr 190/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

powołania komisji  do oceny ofert złożonych w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego  na wykonanie usługi  montażu  wykładziny  obiektowej wielowarstwowej w 

pomieszczeniach Urzędu Gminy Wierzchowo. 

7) zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie  

powołania Komisji Konkursowej  do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie  

ofert na realizację  zadań publicznych Gminy Wierzchowo  poprzez organizacje pozarządowe  i 

inne podmioty  w 2017 roku  zlecanych na podstawie  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

8) zarządzenie nr 192/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia nr 191/2017  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej  do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez  organizacje  pozarządowe i 

inne  podmioty  w 2017 r. zlecanych na podstawie ustawy o działalności  pożytku  publicznego i 

wolontariacie. 
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W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2 ,3,4,5,6,7,8 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 

- Dnia 19 .04.2017r. w Słajsinie odbyła się konferencja pn.”Przygotowanie Celowego 

Związku  Gmin R-XXI do realizacji zadań  gospodarki  w obiegu zamkniętym” . 

Podczas spotkania omówione zostały tematy  związane z: 

  -kierunkami  zmian systemu  gospodarki odpadami  w kontekście  najnowszych i        

planowanych  zmian ustawowych , 

- selektywnym zbieraniem  wybranych frakcji  odpadów, 

- perspektywą rozwoju  RZGO w aspekcie realizacji  celów gospodarki  w obiegu 

zamkniętym , 

- przekształceniem  RZGO w  spółkę. 

- 28 marca 2017 roku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod nazwą"Młodzież zapobiega pożarom”. 
W eliminacjach wzięło udział 18 uczniów z terenu Gminy Wierzchowo podzielonych na trzy 

grupy wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Pierwsze 

miejsce wśród uczniów szkół podstawowych zajęła Klaudia Michalak, w grupie gimnazjum - 

Kamil Retkowski oraz Patryk Pawluk w grupie ponadgimnazjalnej. Wszyscy uczestnicy 

turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Wierzchowo. 

- Rusza Program Społecznik organizowany przez Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego, dzięki któremu nawet 500 inicjatyw może uzyskać wsparcie w 

budowie kapitału społecznego na Pomorzu Zachodnim. Mikrogranty do 3tys. zł będą 

dostępne dla każdego na Pomorzu Zachodnim i mogą być przeznaczone m.in. na działania 

kulturalne, charytatywne, akcje sąsiedzkie, przygotowanie małej infrastruktury.  

- W dniu 18 kwietnia 2017r.  w Urzędzie Gminy w Wierzchowie  odbyło się  spotkanie  

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie wybuchu gazu w budynku  

mieszkalnym  przy ul.Długiej w Wierzchowie.  Podczas spotkania ustalono  że  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchowie  przekaże  poszkodowanemu  w 

wybuchu  gazu – jednorazowy zasiłek  pomocy z budżetu  GOPS-u. Urząd Gminy 

natomiast  pomoże poszkodowanemu  w dofinansowaniu odremontowania zniszczonego 

budynku po wybuchu gazu. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

 

 - Dnia 3 kwietnia 2017 r. uczestniczyłem w konferencji  pt.”Samorządy w obliczu  zmian 

ustrojowych w Polsce” ,która odbyła się w Szczecinie. Program konferencji w załączeniu. 

 

- W dniu  4 kwietnia br. byłem zaproszony na     Powiatową Galę Talentów w Drawsku Pom. 

 

- 7 kwietnia 2017 r. uczestniczyłem   wraz z pracownikami Urzędu Gminy  w spotkaniu  nt. 

rewitalizacji w Jed. Wojskowej w Mirosławcu. 
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- Dnia 26 kwietnia br. wezmę udział w spotkaniu  konsultacyjnym  nt. koncepcji  rozwoju 

OZE  w Drawsku Pom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 21.04.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


