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Wierzchowo 27.03.2017 r. 

 

OR.0057.3.2017.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 177/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 stycznia  2017r. w sprawie  

powołania Zespołu ds. rewitalizacji  Gminy Wierzchowo.     

  

2) zarządzenie nr 178/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie   gminy Wierzchowo na 2017rok. 

3) zarządzenie nr 179/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 lutego  2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami  oraz zabezpieczenia  pomieszczeń i obiektu 

Urzędu Gminy Wierzchowo. 

4) zarządzenie nr 180/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

powołania komisji  do oceny ofert  złożonych w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego  na wykonanie Programu  Rewitalizacji  dla Gminy Wierzchowo. 

 

5) zarządzenie nr 181/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo. 

6) zarządzenie nr 182/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 marca 2017r. w sprawie  

ogłoszenia  otwartego konkursu   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. 

 

7) zarządzenie nr 183/2017 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 13 marca 2017r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania  

uzupełniającego , w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny  2017/2018 do 

przedszkoli  publicznych przez  Gminę Wierzchowo. 

 

8)zarządzenie nr 184/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 marca 2017r. w sprawie 

określenia terminów  przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania  

uzupełniającego ,w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas 

publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez  Gminę Wierzchowo. 

 

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

 
-  Dnia  1 marca 2017r.  Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk ,  Przewodniczacy  Rady 

Gminy Andrzej Kaczorkiewicz oraz Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński  i podinspektor   

ds. USC i Dowodów Osobistych Anna Wielec  odwiedzili jubilatkę Panią Halinę Boruch  z 

okazji 91 rocznicy  urodzin oraz w dniu 7 marca 2017 r.  Pana Leona Mikulskiego z okazji 90 

rocznicy urodzin.    

 

-Pierwszego marca br. została podpisana umowa sprzedaży nieruchomości położonych przy 

ul. Długiej w Wierzchowie. Nabywcą została spółka Dino Polska S.A. Wymieniona spółka 

nabyła działki w celu realizacji inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku 

handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

- Dnia 14 marca 2017r.  złożony został wniosek do Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dofinansowania dla 

przedsięwzięcia  polegającego  na budowie  elektrowni  fotowoltaicznej  dla SUW 

Wierzchowo.   

 Całkowita wartość projektu : 320 894,70 zł   

         Wydatki kwalifikowane :  243 090,00 zł 

                    Dofinansowanie  : 206 626,50 zł 

 

W przypadku  otrzymania dofinansowania  zadanie realizowane będzie w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-

2020 , działanie 2.10 „Zwiększenie wykorzystania  odnawialnych źródeł”. 

- W dniu 2 marca 2017 r. odbyły się obchody 72 rocznicy wyzwolenia Świerczyny. 

W uroczystości udział wzięli m.in. sekretarz Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński, 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo Andrzej Kaczorkiewicz, dyrektor GOKSiT Marta 

Łapińska, delegacja radnych ze Świerczyny, delegacja Nadleśnictwa Świerczyna, Proboszcz 

Parafii w Świerczynie ks. Andrzej Krzyżewski, delegacje: Rady Sołeckiej, Koła Emerytów i 

Rencistów, Stowarzyszenia ,,Nasza Świerczyna" oraz mieszkańcy i młodzież szkolna. 

- Zakończył się okres walnych zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w 

naszej gminie -   zebrania odbyły się: 

- 11.02.2017 r. w OSP Świerczyna 

- 18.02.2017 r. w OSP Wierzchowo 

- 18.03.2017 r. w OSP Żabinek. 

- 13 marca 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs 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 o wolontariacie. 

Składanie ofert trwa do 03.04.2017 r. 
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-  W sobotę 18 marca br. na stadionie w Wierzchowie został rozegrany mecz o Puchar Wójta 

Gminy Wierzchowo pomiędzy Klubami MLKS "Kolejarz" KPPD SA Wierzchowo a LKS 

"Drzewiarz" Świerczyna. Mecz zakończył się wynikiem 4:8 - Puchar Wójta Gminy 

Wierzchowo zdobyła drużyna LKS "Drzewiarz" ze Świerczyny. 

- W dniu 7 .03.2017r.  podpisano z Konsorcjum firm : Centrum Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społeczne Szczecin i Green Wood Sp.z o.o. Warszawa  

umowę  na kompleksowe opracowanie  Programu  Rewitalizacji dla Gminy Wierzchowo. 

-W dniu 16 marca br. Pan Wójt wspólnie ze Starostą Drawskim – Stanisławem Kuczyńskim, 

Przewodniczącym Rady Powiatu Drawskiego  - Markiem Banaszkiem oraz Dyrektorem 

Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim – Zbigniewem Kotem uczestniczył w 

spotkaniu zorganizowanym przez Ks. Dariusza Szczecińskiego – Proboszcza tut. Parafii. 

Celem spotkania było omówienie możliwości finansowania remontu zabytkowego Kościoła w 

Wierzchowie, ponieważ wspólnota parafialna nie jest w stanie udźwignąć kosztów jego 

renowacji. 

  
 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

 

- W dniu 3 Marca 2017 r. uczestniczyłem  w uroczystościach upamiętniających Wyzwolenie 

Wierzchowa w których udział wzięli lokalni przedstawiciele  organizacji ,młodzież szkolna, 

dzieci przedszkolne ,przedstawiciele  zakładów pracy, Księża Parafii Wierzchowo, 

przedstawiciele  samorządu gminnego i  Starostwa Powiatowego z Drawska Pom. 

 

- W dniu 10 marca br.  brałem udział w uroczystym pożegnaniu  ze sztandarem  Komendanta 

Powiatowego Policji w Drawsku Pom. 

 

-Dnia 8  i 10 marca br. uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet w 

Świerczynie i Wierzchowie. 

 

- W dniu 14 marca 2017r.  uczestniczyłem w VIII edycji Targów  Pracy i Edukacji  w 

Drawsku Pom. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 27.03.2017r. 
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