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Wierzchowo 23.09.2016 r. 

 

OR.0057.8.2016.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 12 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1)zarządzenie nr 128/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 lipca 201r. w sprawie 

powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Wierzchowo ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowym 

2) zarządzenie nr 129/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian 

w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2016 r. 

3) zarządzenie nr130/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  29 lipca  2016 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej  do oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego na: ”Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu  długoterminowego w 

wysokości 1.200.000,00zł”.  

4) zarządzenie nr 131/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

5) zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 2016 r. w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo , informacji  o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy  finansowej , w tym przebiegu  realizacji przedsięwzięć  

oraz informacji o przebiegu  wykonania planu  finansowego  samorządowej instytucji kultury, 

uwzględniającą stan  należności i zobowiązań, w tym  wymagalnych  za I półrocze 2016r. 

6) zarządzenie nr 133/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie  

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016r. 

7) zarządzenie nr 134/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1września  2016r. w sprawie 

powołania Pełnomocnika  ds. Ochrony Informacji Niejawnych  w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

8) zarządzenie nr 135/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 września  2016r. w sprawie  

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo. 

9) zarządzenie nr 136/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 września 2016r.  w sprawie 

przeprowadzenia  konsultacji z mieszkańcami Gminy Wierzchowo. 

10) zarządzenie nr 137/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 września 2016r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016r. 

11) zarządzenie nr 138/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia nauczycieli  zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich 

nieobecności. 

12) zarządzenie nr 139/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 września 2016r.w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2017 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2017 roku i lata następne.  

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 – do 12  do niniejszej informacji. 
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2. Sprawy bieżące   

 

-Od 1 września 2016r. zatrudniona została w Urzędzie Gminy  Pani  Mirowska Żaneta na 

stanowisku do spraw księgowości wydatków w referacie budżetu i finansów. 

 

- W dniu 7 września br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk , Sekretarz Gminy Tomasz 

Suchoński  i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaczorkiewicz odwiedzili jubilatkę Panią 

Mariannę Ochał z okazji 91 rocznicy urodzin. Jubilatka dziękowała za pamięć. Pani 

Mariannie zostały złożone najserdeczniejsze życzenia zdrowia , szczęścia i pomyślności na 

dalsze lata życia  oraz wręczono kwiaty i słodki upominek. 

 

- W dniu 15 września 2016r. gmina podpisała zgłoszenie do Ogólnopolskiego Programu pn. 

„Wygraj szansę”. Celem programu jest zapobieganie uzależnieniom alkoholowym wśród 

dzieci i młodzieży oraz  występ dzieci uzdolnionych wokalnie. Zadaniem gminy w ramach 

programu będzie wytypowanie w ramach eliminacji gminnych jednego dziecka uzdolnionego 

wokalnie . Wybrany solista wykona w auli Maximum Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile w 

dniu 27.10.2016r. jedną piosenkę wybraną przez organizatora akcji – Agencję Telewizyjno- 

Estradową w Łodzi. Wraz z solistą w wyjeździe do Piły może wziąć udział 35 osobowa grupa 

dzieci łącznie z opiekunami. Na spotkaniu w dniu 19 września ustalono , że eliminacje 

gminne odbędą się dnia 4 października br. o godzinie 10.00. 

 

- 21.09.2016r. gminę Wierzchowo odwiedził mammobus firmy LUX MED Diagnostyka. 

  Bezpłatny udział dotyczył kobiet w wieku 50-69 lat. 

 

- Do dnia 20 września była możliwość wpłaty wadium w celu wzięcia udziału w przetargu na 

sprzedaż lokalu użytkowego po byłym ośrodku zdrowia w Świerczynie, niestety nie było 

żadnych wpłat pomimo wywieszenia ogłoszeń w sołectwach, opublikowaniu w Głosie 

Koszalińskim oraz na stronach internetowych. Ogłoszenie kolejnego przetargu będzie 

możliwe dopiero za miesiąc.  

Jeszcze we wrześniu będzie zrealizowana u notariusza sprzedaż nieruchomości rolnej 

położonej w Żabinku. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych wyraził zgodę na sprzedaż 

nieruchomości rolnej dla przyszłych nabywców. 

W trakcie przygotowywane są kolejne przetargi na zbycie nieruchomości w Żeńsku, Będlinie, 

Wierzchowie, Osieku Drawskim. Również trwają przygotowywania do rozgraniczenia 

nieruchomości drogowych nr 684 i 203/4 położonych w Wierzchowie z nieruchomościami 

przyległymi, prowadzącymi do nieruchomości jednego z naszych mieszkańców przy ul. 

Ogrodowej. 

- W dniach 26-28 sierpnia 2016 r. gościliśmy w Wierzchowie delegację z gminy Henstedt-

Ulzburg. Dnia 26 sierpnia 2016 r. w sali remizy OSP w Wierzchowie odbyło się spotkanie 

z delegacją z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy. Podczas spotkania poruszono najważniejsze 

punkty corocznej współpracy między gminami tj. wymiana uczniów, nawiązanie współpracy 

jednostek OSP, współpraca Koła Emerytów, praktyki i staże dla młodzieży w Niemczech, 

nawiązanie kontaktów z grupą wędkarzy. Pan Siegfried Ramcke – Przewodniczący Koła  
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Przyjaciół Wierzchowa przekazał na ręce pana Bogusława Pawłowicza – Komendanta 

Gminnego OSP w Wierzchowie, bon na kwotę 100 Euro dla Drużyny Młodzieżowej OSP 

Wierzchowo. Przedstawiciele z Henstedt-Ulzburg wzięli również udział w Gminnym Święcie 

Plonów. 

- W sobotę 27 sierpnia w Wierzchowie odbyło się Gminne Święto Plonów. Obchody Święta 

Plonów rozpoczęła o godzinie 14.00 Msza Święta w Kościele p.w. św. Wojciecha BM  

w Wierzchowie. Następnie Korowód Dożynkowy przeszedł do „Lasku Arkońskiego”. 

W przemówieniach wszyscy dziękowali rolnikom za codzienny wysiłek i trud, jaki wkładają 

w uprawę i  pielęgnację ziemi oraz życzyli wszelkiej pomyślności. Głos zabrali pani Grażyna 

Anna Sztark – Senator RP, pan Jacek Kozłowski – Wicestarosta Powiatu Drawskiego oraz 

w imieniu pana Daniela Obajtka – Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przemówiła pani Joanna Chojnacka – Kierownik Biura ARiMR w Złocieńcu. Starościną 

tegorocznego święta plonów była pani Agnieszka Dzieciątkowska, a Starostą - pan Łukasz 

Tarnowski. Obchody dożynkowe urozmaiciły występy artystyczne, na scenie wystąpiły takie 

zespoły jak: Sami Swoi z Żabinka, Zespół My z Choszczna, Małolaty ze Świerczyny, Zespół 

Taneczny Step Up. Zorganizowano również konkursy dla publiczności. Po konkursach odbył 

się koncert zespołu Angel Song. Wyniki konkursu na Najładniejsze Stoisko Dożynkowe:  1. 

Żabin, 2. Świerczyna, 3. Wierzchowo. Obchody Gminnego Święta Plonów w Wierzchowie 

zakończyła zabawa taneczna, a do tańca grał zespół Grucha Band z Czaplinka. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

 - Dnia 2 września br. brałem udział  w Dożynkach  zorganizowanych  przez Agri Plus w 

Czaplinku. 

- Dnia  2  września  brałem udział w uroczystościach  wręczenia sztandaru dla 12 Bazy 

Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. 

 

- 5 września br. uczestniczyłem w uroczystym apelu z okazji przejęcia obowiązków 

Komendanta   Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. 

 

- Dnia 9 września br. brałem udział w uroczystościach 30-lecia Nadleśnictwa w Świerczynie. 

 

- W dniu 10 września 2016r. uczestniczyłem w Powiatowym Święcie Plonów w Darskowie. 

 

- 21 września  uczestniczyłem w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Drawsku Pom. 

 

- 23 września br. uczestniczyłem w Konwencie Starosty Drawskiego  w Siemczynie. 

 

- 28 września br. uczestniczyłem  konferencji pt.”Audyt Krajobrazowy” w Siemczynie 

Opracowała :Teresa Wieczorek 23.09.2016r. 


