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Wierzchowo 20.01.2017 r. 

 

OR.0057.1.2017.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 9 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

1)zarządzenie nr 168/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 grudnia  2016r.wsprawie 

zmiany zarządzenia  Nr 95/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 stycznia 2016r. w 

sprawie przyjęcia planu  dofinansowania form  doskonalenia zawodowego nauczycieli  na 

2016r.,określenia maksymalnej kwoty dofinansowania   opłat na 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 169/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 grudnia  2016 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia  zamówienia publicznego  w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci z terenu gminy Wierzchowo do szkół”. 

 

3) zarządzenie nr 170/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia  2016 r. w sprawie 

powołania komisji do  odbioru końcowego  zadania polegającego na wykonaniu wraz z 

montażem drewnianych altan. 

 

4) zarządzenie nr 171 /2016Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie  

Zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016rok. 

 

5) zarządzenie nr 172/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia  2016 r. w sprawie  

scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wierzchowo i jej jednostkach 

organizacyjnych. 

 

6)zarządzenie nr  173/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia   30 grudnia   2016 r. w sprawie 

przyjęcia polityki rachunkowości  w Urzędzie Gminy Wierzchowo./całość zamieszczono na BIP/ 

 

 

7)zrządzenie nr 174/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia10 stycznia  2017r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie  do 

prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych świadczeń przewidzianych w ustawie o 
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wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych. 

8)zarządzenie nr 175/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie  

upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchowie  do 

prowadzenia postępowań w sprawach  jednorazowych świadczeń  przewidzianych w ustawie o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , a także do  wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych. 

9)zarządzenia nr 176 /2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11  stycznia 2017r. w sprawie 

upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do  

prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych  świadczeń  przewidzianych w ustawie o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” ,a także do wydawania  w tych sprawach decyzji 

administracyjnych. 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 ,4,5, 6 , 7,8 ,9 do niniejszej informacji. 

 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 
-W dniu 9 stycznia 2017r.  Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk ,Przewodniczacy Rady 

Gminy Andrzej Kaczorkiewicz oraz Sekretarz  Gminy Tomasz Suchoński   i Skarbnik Gminy 

Marta Chłopek  odwiedzili  jubilatkę Panią Marcelinę  Zdeb  z okazji  95 urodzin   oraz  w 

dniu 13  stycznia br. Pana Czesława Wasilewskiego  z okazji  90 –tych urodzin. 

 

- Na początku lutego 2017 r. ogłoszony zostanie  nabór wniosków na dofinansowanie zadania 

pn.”Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo – etap VI”. 

 

-4 stycznia ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Długiej. Cena 

wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.000,00 zł + podatek Vat. Przetarg odbędzie się  10 

lutego 2017 r. w siedzibie urzędu. 

11 stycznia br. został podpisany akt notarialny na sprzedaż lokalu użytkowego 

położonego w Świerczynie.  

 

-W dniu 17.01.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. Tematem 

spotkania było przedstawienie informacji w sprawie nowego ustroju szkolnictwa, jak również 

zwrócono się do dyrektorów aby na przełomie marca/kwietnia przedłożyli wstępne dane na 

temat struktury zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (ewentualnej 

redukcji etatów lub ograniczenia zatrudnienia) jakie spowoduje reforma oświaty.   

-W dniu 09 stycznia 2017 r., w siedzibie Gminy Złocieniec, doszło do podpisania wniosku 

o dofinansowanie projektu pt. Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego w ramach działania 8.5 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-

2020 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym 

i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. 

 



3 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- W dniu 10 stycznia  2017r.  uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym  w Diecezji 

Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie oraz w  spotkaniu  noworocznym  organizowanym  

przez Starostę Drawskiego 

- Dnia  18 stycznia 2017r.  brałem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia  w 

Starostwie  Powiatowym w Drawsku Pom.  w sprawie przekazywania  środków finansowych 

na  aktywizację zawodową  , form przeciwdziałania bezrobocia  i szkoleń zawodowych  

realizowanych przez  Urząd Pracy. 

 

- 19 stycznia br. uczestniczyłem w zgromadzeniu  wspólników   PKS  w Złocieńcu. 

 

- Dnia 23 stycznia 2017r. zamierzam uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających  9 

Rocznicę  Katastrofy Lotniczej w Mirosławcu. 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek  20.01.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


