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Wierzchowo 28.04.2016r. 

 

OR.0057.4.2016.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 7 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 marca  2016 r. w sprawie 

powołania Komisji  do oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  na wykonanie „Dokumentacji  projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w 

Wierzchowie”.    

  

2) zarządzenie nr 108/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  25 marca 2016 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych  przewidzianych w 

umowie  

FZ/8/2014 z dnia 30 grudnia  2014r.  w związku z termomodernizacją  budynków Urzędu 

Gminy, Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum  w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie. 

 

3) zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia   25 marca 2016 r. w sprawie  

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2015rok. 

 

4) zarządzenie nr 110/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca  2016 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016rok. 

 

5) zarządzenie nr 111/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  31 marca 2016 r. w sprawie  

uchylenia zarządzenia  w sprawie wyznaczenia  jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji 

zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

 

6) zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 6 kwietnia  2016 r.  w sprawie  

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do 

prowadzenia postępowań  w sprawach  świadczenia wychowawczego ,a także do wydawania  w 

tych sprawach  decyzji administracyjnych. 

 

7) zarządzenie nr 113/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 kwietnia 2016 w sprawie 

upoważnienia pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. 

 

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

 

 

- W dniu 7 kwietnia  2016r. podpisano z  Panem Jarosławem Bartosikiem –Pracownia 

Architektoniczno-Budowlana z Mirosławca  umowę na wykonanie opracowania 

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na realizację inwestycji związanej z budową  

przedszkola w Wierzchowie  na kwotę 34 4400 zł.  Termin wykonania umowy to 

31.07.2016r. 

- W dniu  8 .04.2016r.  do tut.  urzędu wpłynęła  metryka subwencji oświatowej  na 2016 rok. 

Łączna kwota  subwencji wynosi 3 491 084 zł. przy planowanej 3 697 020 zł., czyli gmina 

otrzymała mniej subwencji o kwotę 205 936 zł.  Dokonano podziału  subwencji na 

poszczególne szkoły. Z wyliczeń wynika , że kwota subwencji nie pokryje kosztów  

wynagrodzeń pracowników w dwóch jednostkach  tj. Gimnazjum w Wierzchowie oraz 

Zespole Szkół w Świerczynie. 

 

-  31.03.2016r. Dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Poprawa Efektywności 

energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie 

oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”. Zakres rzeczowy został wykonany w terminie 

przewidzianym w umowie z wykonawcą. 

- 04.04.2016r. podpisano 5 umów z wnioskodawcami którzy złożyli oferty na zadania 

realizowane w  ramach otartego konkursu ofert w roku 2016 

 

- 11.04.2016r. odbyło się szkolenie w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim na 

temat możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na OZE. 

 

- 14 i 15.04.2016r. Pan Jarosław Leszkiewicz uczestniczył  w szkoleniu zorganizowanym 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tematem 

szkolenia było wdrażanie funduszy norweskich w sektorze środowiska – od wniosku, przez 

realizację, do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu.   

 

-  29.04.2016r. w Lasku Arkońskim odbędzie się konferencja kończąca projekt pn.: ,,Poprawa 

efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie’’. Obecnie trwają prace 

związane z organizacją tej konferencji. 

 

- W dniu 15 kwietnia zostało wysłane pismo do Starosty Drawskiego Pana Stanisława 

Kuczyńskiego w sprawie rozważenia możliwości zaplanowania linii komunikacyjnej na 

trasach Wierzchowo-Świerczyna-Wałcz oraz Złocieniec-Wierzchowo-Świerczyna-Czaplinek, 

która umożliwiłaby dojazd młodzieży do szkół uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych.     

 

- Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości które są położone  

w Żabinku, Będlinie oraz w Żeńsku. Dnia 20.04.2016 wpłynęło wadium na działkę położoną  

w Żabinku.  

W dniu 20.04.2016 r. został zamieszczony wykaz do zarządzenia dotyczący sprzedaży lokalu 

użytkowego po ośrodku zdrowia w Świerczynie. 

 

W okresie międzysesyjnym  uczestniczyłem  w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

 

- Dnia 5 kwietnia 2016r.  uczestniczyłem w Konwencie Władz Samorządowych Powiatu 

Wałeckiego  w Starostwie Wałcz ,który dotyczył  współpracy w zakresie sieci tras 
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rowerowych Pomorza  Zachodniego  Bałtyk —Wałcz. Podjęto stanowisko w sprawie 

torowiska Wałcz-Wierzchowo a mianowicie pozostawienie tłucznia  na torowisku i  

przekazanie torowiska samorządom .Pismo w tej sprawie   zostało wysłane do  PKP Szczecin. 

 

- Dnia 7 kwietnia br. brałem udział w konferencji pn.”Dobrostan psychospołeczny dzieci  

niepełnosprawnych i ich rodzin” w Drawsku Pom. 

 

-13 kwietnia br. brałem udział w sympozjum pn.”Rola poligonu drawskiego  w rozwoju 

gospodarczym i kulturalnym powiatu drawskiego” w Drawsku Pom. 

 

- Dnia 14 kwietnia  brałem udział w naradzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Drawsku oraz 

uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym  prezentacji projektu pn. „Plan zrównoważonego  

rozwoju publicznego transportu  zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”  które odbyło się w 

Starostwie. 

- W dniu 22 kwietnia 2016r. uczestniczyłem w Gali Samorządowej  w Ośrodku Kultury w 

Dawsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 28.04.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


