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 Wierzchowo 22.08.2016 r. 

 

OR.0057.7.2016.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 4 zarządzenia , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 124/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016 rok. 

    

2) zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień  nauczyciela  mianowanego. 

 

3) zarządzenie nr 126/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie  

powołania komisji rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko  urzędnicze. 

 

4) zarządzenie nr127 /2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 lipca  2016 r. w sprawie  

przyjęcia  Polityki  Bezpieczeństwa  i Instrukcji Zarządzania  Systemem Informatycznym  

służącym do przetwarzania  danych osobowych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 

 
- W dniu 30 czerwca 2016r. ogłoszono nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do 

spraw wymiaru podatków i opłat w referacie  budżetu i finansów . Dnia 19 lipca br. w wyniku 

otwartego i konkurencyjnego naboru  na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna 

Misiun. 

- 19 sierpnia 2016 r. zostanie ogłoszony II przetarg na sprzedaż lokalu  użytkowego nr 3 w 

budynku nr 112 położonego w Świerczynie. 

 

-  3 sierpnia 2016r.  w Urzędzie Gminy  odbyła się uroczystość z okazji  Złotych Godów  

trzech  par małżeńskich  z gminy Wierzchowo. Jubilaci otrzymali z rąk Wójta  Gminy Jana 

Szewczyka  medale przyznawane  przez Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej,  wręczono 

również dyplomy okolicznościowe i prezenty. 
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- W czerwcu i lipcu br.  tradycyjnym zwyczajem   odwiedzono  sędziwych jubilatów  z okazji 

ich urodzin ,zostały złożone życzenia  oraz wręczono upominki i kwiaty. 

 

- Dnia 31 lipca zakończono realizację zadania pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Wierzchowo – etap V”. Wykonawca, firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna, 

dokonał odbioru i demontażu wyrobów azbestowych od 15 właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Wierzchowo, łącznie usunięto 52,37 tony odpadu. Wykonanie zadania zamknęło się w 

kwocie 21148,50 zł.  

W chwili obecnej trwa rozliczenie zadania z wykonawcą oraz z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

-  W miesiącu lipcu i sierpniu złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie farm fotowoltaicznych o mocy 

do 1MW zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Żabin i Sośnica. 

 

- W dniach 13-15 lipca trwała kontrola z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie. Kontrolujący sprawdzali realizację Projektu 

w zakresie zgodności z zawartą umową o dofinansowanie, dokumentację prawną i techniczną, 

rozliczenia finansowe oraz przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne zgodnie z 

warunkami umowy.  

- 19 lipca br. Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, Wicewojewoda Marek Subocz oraz 

Dyrektor Biura Wojewody Zachodniopomorskiego Joanna Karolczuk odwiedzili 15-osobową 

rodzinę Państwa Mejer w Wierzchowie. Państwo Mejer dostają świadczenie z programu 

Rodzina 500+ na 11-ro dzieci. To najwyższe świadczenie wypłacane rodzinie w naszym 

regionie.  

Wizyta Wojewody i Wicewojewody była również okazją do zapoznania się z naszą gminą. 

W programie ujęto m.in. zwiedzanie Zakładu Karnego w Wierzchowie, ZPD w Wierzchowie 

oraz Chłodni Grupy Producentów Owoców i Warzyw Pomorze Sp. z o.o.  

- Gmina Wierzchowo zwróciła się do Starosty Drawskiego pismem z dnia 10.08.2016r. o 

wycofanie się z projektu „Kompleksowy program edukacji przedszkolnej na obszarze 

powiatu drawskiego” realizowanego w ramach zawartego Kontraktu Samorządowego pt. 

Strefa Centralna. Projekt ten obejmuje utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych, a tym 

samym wygenerowanie nowych miejsc przedszkolnych na poziomie 80 osób (po 20 osób na 

każdą gminę – 2 oddziały przedszkolne). Ze względu na trudności lokalowe Przedszkola 

w Wierzchowie nie będziemy mogli zrealizować założeń projektu. 

 

- Gmina Wierzchowo przystąpiła do porozumienia w sprawie współdziałania między 

jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania pt. „Kompleksowy program 

rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu 

drawskiego”, planowanego do realizacji w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa 

Centralna.    
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- W dniu 29.06.2016 r. podpisano aneks do porozumienia dotyczącego organizacji 

prac społecznie użytecznych. Zmiany dotyczyły przedłużenia dla 8 osób okresu 

wykonywania prac od 01.07.2016 r. do 30.11.2016 r.  

- W dniu 28.07.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu 

przystępował nauczyciel gimnazjum. 

- W dniu 18.08.2016 r. przeprowadzone negocjacje z Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. Przedmiotem negocjacji było ustalenie 

warunków związanych z kontynuacją realizacji zamówienia publicznego w zakresie 

dowozu uczniów z terenu gminy Wierzchowo wraz z opiekunem do szkół i 

przedszkoli dla których organem  prowadzącym jest Gmina Wierzchowo, na kolejny 

okres tj. od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. W wyniku negocjacji ustalono: 

- ze względu na to, że od dnia podpisania poprzedniej umowy tj. 12.07.2013 r. przez 

okres jej obowiązywania czyli do końca czerwca 2016 r. ceny biletów pozostawały na 

ty samym poziomie, Prezes PKS zaproponował ich podwyższenie o 6,8%; 

- zobowiązano wykonawcę aby w ramach umowy, z chwilą zgłoszenia 

zapotrzebowania ze szkół, świadczył nieodpłatnie autobusami liniowymi usługę 

przewozu dzieci i młodzieży pomiędzy jednostkami oświatowymi np. na zawody, 

konkursy międzyszkolne, turnieje, imprezy kulturalne i.t.p. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- W dniu  17 czerwca 2016r. uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu ćwiczeń 

międzynarodowych Anakonda   w Drawsku Pom. 

- W dniu 20 czerwca 2016r.  podpisałem umowę na  usuwanie azbestu  w WFOŚ  w 

Szczecinie. 

-  Dnia 21 czerwca br.  uczestniczyłem w konwencie Starosty  Drawskiego w  Drawsku Pom. 

-  24 czerwca br. brałem udział w uroczystych zakończeniach roku szkolnego w szkołach 

podstawowych i gimnazjum. 

- Dnia  2 lipca 2016 r.  uczestniczyłem w obchodach 40 lecia    Związku Emerytów w Lasku 

Arkońskim Wierzchowo. 

- 27 lipca br.  uczestniczyłem w obchodach  Święta Policji  w Drawsku Pom. 

 

- Od dnia 4 lipca do 15 lipca 2016r. przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 22.08.2016r. 
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