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OR.0057.6.2016.DM            Wierzchowo 24.06.2016 r. 

 

 

 
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 120/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016 rok. 

  

2) zarządzenie nr 121/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”. 

 

3) zarządzenie nr 122/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem. 

 

4) zarządzenie nr 123/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie 

powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.  

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej informacji. 

 

2. Sprawy bieżące  

 

- dnia 1 czerwca 2016 r. gmina podpisała Porozumienie ze Stowarzyszeniem LGD 

„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” do programu „Działaj lokalnie”. Jako partner 

programu przekazano wkład własny na jego realizację w wysokości 2 tys. zł. Udział w 

programie poprzez złożenie stosownego wniosku zapewnił sobie, przechodząc ocenę 

formalną i merytoryczną GOKSiT, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.400 zł. na 

realizację  projektu „Podróż muzyczna w przeszłość lata 20-te lata 30-te odsłona pierwsza. 

 

- dnia 13 czerwca 2016 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo – etap V” na kwotę 28.754 zł. 
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- dnia 20 czerwca 2016 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 

wyraził zgodę na przedłużenie od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. prac społecznie użytecznych 

dla 4 osób, które przydzielone zostały do sołectwa Osiek Drawski, Żabin, Sośnica oraz do 

Przedszkola w Wierzchowie. Oprócz wspomnianych osób również w wyniku udziału w 

projekcie gmina została zobligowana do zatrudnienia w formie refundacji z PUP, w ramach 

robót publicznych 3 osób na okres 3 m-cy. Osoby te musiały być wybrane spośród osób, które 

w 2016 roku uczestniczyły w pracach społecznie użytecznych. Po tym okresie te same osoby 

będą musiały być zatrudnione ze środków gminy min. na ½ etatu również na okres 3 m-cy. 

Osoby te zostaną przydzielone do GOKSiT – 2 osoby oraz do sołectwa Świerczyna – 1osoba. 

W dniu 16 czerwca 2016 r. wystosowano pismo do PUP  z prośba o wyrażenie zgody aby 

wnioskodawcą był GOKSiT w Wierzchowie.  

 

- dnia 20 czerwca 2016 r. wysłano zapytanie cenowe do czterech firm na „Wykonanie 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiek 

Drawski” w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Składanie ofert wyznaczono do 4 lipca 

2016 r. do godz. 10
00

. 

 

- dnia 22 czerwca 2016 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono Panią Danutę 

Romaniec na stanowisku do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy na 

okres 6 miesięcy z zobowiązaniem zatrudnienia na okres dalszych 3 miesięcy. Osoba ta 

została wyłoniona w drodze konkurencyjnego naboru.  

      

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- 2 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo uczestniczyłem w spotkaniu podczas 

którego przedstawiciele: Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej 

Policji, GOPS-u, PCPR, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, pedagodzy szkolni, dyrektorzy 

szkół rozmawiali na temat „Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych”. 

Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy na poziomie w/w instytucji. W 

wyniku rozmów stwierdzono, że pomimo szeregu działań podejmowanych przez różne 

instytucje, które odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków największą barierę 

stanowią przepisy prawne i wynikające z nich zbyt długie terminy postępowań 

wyjaśniających dot. problemów, które stwarza tzw. trudna młodzież. Podczas rozmów padała 

propozycja , aby temat bezpieczeństwa przenieść na wyższe szczeble władzy i doprowadzić 

do zorganizowania powiatowej debaty, na którą zaproszone zostałyby osoby decyzyjne ja 

Prezes Sądu Rejonowego i posłowie z Komisji Sprawiedliwości i Komisji Oświaty, 

 

- 6 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim uczestniczyłem w 

uroczystości podpisania kontraktu samorządowego pt. „Strefa Centrum” pomiędzy 

województwem Zachodniopomorskim a powiatem Drawskim. Łobeskim, Świdwińskim oraz  

gminami z w/w powiatów,    
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- 14 czerwca 2016 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem Gminy  

i pracownikiem Urzędu Gminy odwiedziłem jubilatkę Panią Katarzynę Karpińską 

zamieszkałą w Świerczynie, która obchodziła 94 urodziny. Przedstawiciele samorządu złożyli 

szanownej Jubilatce  życzenia zdrowia na dalsze lata życia oraz przekazali upominek i 

kwiaty, 

 

- 17 czerwca 2016 r. uczestniczyłem w uroczystościach zakończenia ćwiczeń Anakonda 2016  

w Olesznie, 

 

-21 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim uczestniczyłem w 

Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Drawskiego, 

 

- 22 czerwca 2016 r. uczestniczyłem w Sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza 

Drawskiego w Złocieńcu.   

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 24.06.2016 r.  


