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Wierzchowo 25.10.2016 r. 

 

OR.0057.9.2016.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  9  zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich  

jak: 

1)zarządzenie nr 140/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września  2016r.wsprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy. 

 

2) zarządzenie nr 141/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu  pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem. 

 

3) zarządzenie nr 142/2016Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 września  2016 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu  pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem. 

 

4) zarządzenie nr 143 /2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2016r. w sprawie  

Zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2016r. 

 

5) zarządzenie nr 144/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 października  2016 r. w sprawie  

Zmiany zarządzenia nr 131/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.  w sprawie ogłoszenia  wykazu 

nieruchomości  przeznaczonych do zbycia. 

 

6)zarządzenie nr 145/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 października 2016 r. w 

sprawie  upoważnienia do wydawania decyzji  administracyjnych z zakresu administracji 

publicznej w imieniu Wójta Gminy Wierzchowo  oraz do załatwiania  indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej. 

 

 

7)zrządzenie nr 146/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 października 2016r. w sprawie 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej w 

imieniu Wójta Gminy Wierzchowo oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  

administracji publicznej. 

 

8)zarządzenie nr 147/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  17 października 2016r. w sprawie 

zmiany zarządzenia w sprawie sposobu realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego w 2016r 
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9)zarządzenie nr 148/2016Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 października 2016r. w sprawie 

ustalenia usługi  techniczno-biurowej dla sołectw gminy Wierzchowo oraz określenia zakresu 

ich  obowiązków. 

 

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

 

 

2. Sprawy bieżące   

 
- W dniu 4.10.2016r. odbyły się  gminne eliminacje do  Ogólnopolskiego Programu 

pn.”Wygraj szansę”  .Eliminacje wygrała uczennica  Gimnazjum  w Wierzchowie – Maja 

Darłak.  Maja wykonała  w  Auli Maximum  Wyższej  Szkoły  Zwodowej w Pile  w dniu 

27.10 2016r. jedną piosenkę wybraną  przez  Organizatora  akcji (Agencję Telewizyjono-

Estradową  w Łodzi).Wraz z solistą w wyjeździe do Piły weźmie udział 40-osobowa grupa 

dzieci  łącznie z opiekunami. 

- W dniu 26.10.br.  gminę Wierzchowo odwiedzi Geneva Trust Polska Sp.z o.o. z Gdańska z 

przeprowadzeniem  mammografii  - bezpłatnie dla kobiet w wieku 50-69 lat. 

- W dniach 22 i 23 września 2016r.  zostały złożone  w Starostwie Powiatowym w Drawsku 

Pom. zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych tj. postawienie altan  

drewnianych na potrzeby mieszkańców sołectw: Żabinek,Wierzchowo,Świerczyna ,Sośnica . 

 

- 10 października  2016r. skierowano zapytania  cenowe do trzech  wykonawców  o 

zamówienie usług i robót budowlanych o wartości przekraczającej 10.000 euro. Przedmiotem 

zamówienia jest  wykonanie wraz z montażem drewnianych altan ,stołów  i ławek na 

działkach  wskazanych przez zamawiającego w poszczególnych  sołectwach . Zamówienie 

finansowane ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw. 

 

- Dnia 20 października br.  odbył się jubileusz  60-lecia  pożycia małżeńskiego   Diamentowe 

Gody Państwa Ligii i Adama Wróbel. Wójt Gminy Wierzchowo w imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej wręczył medale zasłużonym małżonkom oraz kwiaty i upominek. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- Dnia 6 października br. byłem  na  zgromadzeniu  CZG R XXI    w Słajsinie. 

- 7  października br.  brałem udział   w Sesji Związku Miast i Gmin Poj.Drawskiego w 

Złocieńcu. 

-  11 października br.  brałem udział w posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Starostwie w  Drawsku Pom. 

-  17 października  byłem  w Słajsinie  na Sesji  CZG R XXI gdzie głównym tematem  było 

określenie stawek opłat za odpady.Ustalono wzrost ceny  za odpady komunalne zmieszane o 

3% tj. 247,20 zł netto.W chwili obecnej cena za przyjęcie odpadów komunalnych wynosi 

240,00 zł netto. 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek  25.10.2016r. 
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