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Wierzchowo 29.12.2016 r. 

 

OR.0057.12.2016.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 10 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

1)zarządzenie nr 158/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia18 listopada 2016r. w sprawie 

sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności  lobbingowej. 

 

2) zarządzenie nr 159/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie  

Powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej  w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

3) zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada  2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 

4) zarządzenie nr161 /2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie 

powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej  w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

5) zarządzenie nr 162/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada  2016 r. w sprawie  

powołania zespołów  spisowych. 

 

6)zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada2016 r. w sprawie  

powołania stałej komisji  likwidacyjnej ,określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji 

środków trwałych Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

7)zrządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie  

zmian w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2016r. 

8) zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie 

zasad rozliczeń  podatku od towarów i usług w Gminie Wierzchowo i jej jednostkach 

organizacyjnych. 

9) zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 grudnia 2016r.   w sprawie 

wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej powołanej w celu 

przeprowadzenia przetargów  na sprzedaż nieruchomości   stanowiących  własność gminy. 

 

10) zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  9 grudnia 2016r.  w sprawie  

Zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016r. 
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W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 ,4,5, 6 ,7,8 , 9,10  do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 

- W dniu 28 listopada 2016r.  w Drawsku Pom. odbyła się debata  społeczna  w zakresie 

bezpieczeństwa  i porządku publicznego  zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji  

W debacie  wziął udział Pan Wójt Jan Szewczyk oraz Strażnik Gminy Barbara Gadomska. 

Celem debaty było przekazanie informacji i spostrzeżeń  dotyczących funkcjonowania  mapy 

zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu drawskiego. 

 

-   Dnia 28 listopada  br. odwiedziliśmy jubilatkę  kończącą 96 lat  Panią Natalię Długołęcką 

zamieszkałą w Świerczynie  życząc  zdrowia  oraz  wręczono  jej upominek i kwiaty. 

 

- w dniu  28 listopada br.  w Urzędzie Gminy  odbyło się spotkanie  z dyrektorami szkół  i 

przedszkola. Tematem spotkania  było przedłożenie  przez dyrektorów informacji  o 

występujących brakach  w wynagrodzeniach nauczycieli  oraz możliwości  dokonania  

przesunięć  w innych oddziałach  aby ewentualnie zbilansować te braki. 

 

- Dnia 29 listopada br.  odbył się  Konwent Starosty  Drawskiego  podczas którego  Z-ca Dyr. 

PUP przedstawiła propozycję realizacji prac  społecznie użytecznych w 2017r. W gminie 

Wierzchowo  z prac skorzysta 11 osób w przyszłym roku. Osoby te będą wykonywać prace 

przez  5 miesięcy . Spośród tych osób zostanie wyłonionych 7  osób ,które  zostaną 

zatrudnione  na okres trzech miesięcy  w wymiarze 1/2 etatu w ramach   robót publicznych , a 

po zakończeniu  tego okresu zostaną zatrudnione na co najmniej ¼ etatu  na kolejne 3 m-ce. 

 

- 1 i 2 grudnia br. na terenie gminy  przeprowadzono badania densytometryczne z których 

skorzystało 127 osób. 

- 13 czerwca przedstawiciele gminy na czele z  Wójtem  spotkali się w Szczecinie z 

Kuratorem Oświaty , a tematem spotkania  była przygotowana  przez  MEN  reforma edukacji 

i konieczność przeprowadzenia  wielu ważnych zmian  w edukacji oraz podjęcia stosownych 

uchwał. 

- W dniu 5 grudnia 2016r.  został przeprowadzony przetarg  na lokal użytkowy w  

Świerczynie, do którego przystąpiła jedna osoba  i ta osoba wygrała przetarg . Przetarg  

zamknięto kwotą  75 750,00 zł. Podpisanie aktu notarialnego  nastąpi w styczniu 2017r. 

- dniach 25 - 27 listopada 2016 r. przebywała w Wierzchowie delegacja z zaprzyjaźnionej, 

niemieckiej gminy Henstedt – Ulzburg. Jak co roku, w okresie przedświątecznym, podczas 

pobytu zostały przekazane dary dla Caritasu działającego przy Parafii pw Św. Wojciecha B. i 

M. w Wierzchowie oraz słodycze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 

Wierzchowie, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczynie. 

Koło Przyjaciół Wierzchowa z Henstedt-Ulzburg podarowało również dla Caritasu oraz Koła 

Emerytów z Wierzchowa bony pieniężne. W podziękowaniu za dary nasi niemieccy 

przyjaciele otrzymali od Szkoły Podstawowej w Wierzchowie słodki upominek, od 

Przedszkola w Wierzchowie ozdoby świąteczne, natomiast Zespół Szkół w Świerczynie 

zapewnił przybyłym gościom poczęstunek. 
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W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- W dniu 25 listopada br.  byłem na spotkaniu w Zakładzie Karnym w Wierzchowie 

dotyczącym  podsumowania dotychczasowej realizacji szkoleń dla osadzonych. 

 

-26 listopada br. uczestniczyłem w  powiatowym zjeździe   jednostek OSP  w Kaliszu Pom. 

 

- Dnia 28 listopada br.  brałem udział w debacie  społecznej dot. mapy zagrożeń 

bezpieczeństwa i porządku publicznego  w Drawsku Pom. 

 

- Dnia 29 listopada br. uczestniczyłem w Konwencie  Starosty ,Burmistrzów i Wójtów 

Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. Tematem  konwentu było m.in. bezrobocie  w 

powiecie drawskim, wykorzystanie środków  finansowych na aktywizację zawodową w 

2016r. i propozycja  PUP  na realizację prac społecznie-użytecznych. 

 

- Dnia 1 grudnia 2016r  byłem w Szczecinie w sprawie projektu urbanistycznego 

- 7 grudnia  br. byłem w Mirosławcu na spotkaniu  dot.strefy ochronnej jednostki wojskowej. 

 

- Dnia 9 grudnia   2016 r.  uczestniczyłem w  uroczystym podpisaniu  umowy  w Urzędzie 

Marszałkowskim w Szczecinie na udzielenie dotacji  na działania wspierające  gminy w 

zakresie  przygotowania albo   aktualizacji  programów rewitalizacji  na terenie  

woj.zachodniopomorskiego. 

- 9 grudnia br.  uczestniczyłem  w spotkaniu opłatkowym Związku Emerytów i Rencistów  w 

Wierzchowie. 

- 13 grudnia br. byłem   w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie  w 

sprawie zmian oświatowych. 

- 16 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym  w Wierzchowie  Klubu 

„Samotnych Serc” oraz  Emerytów  w Sośnicy. 

 

- 17 grudnia br.  byłem na spotkaniu opłatkowym  Związku Emerytów w Świerczynie. 

 

- 20 grudnia br.  uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym  w  Drawsku Pom.Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych. 

- 20.12.2016r. brałem udział  w Sesji  Związku MiGPD w Złocieńcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek  29.12.2016r. 
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