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Wierzchowo 31.03.2016 r. 

 

OR.0057.3.2016.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 6 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 lutego  2016r. w sprawie  

powołania Komisji Konkursowej  do przeprowadzenia  konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych. 

     

  

2) zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw koordynowania  prac związanych z przygotowaniem dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej  budowy przedszkola w Wierzchowie. 

 

3) zarządzenie nr 103/2016Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 lutego  2016 r. w sprawie 

wyznaczenia jednostki organizacyjnej  właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego. 

 

4) zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 

upoważnienia  Kierownika  GOPS  w Wierzchowie  do prowadzenia postępowań  w sprawach 

świadczenia wychowawczego ,a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych. 

 

5) zarządzenie nr 105/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016r. 

 

6) zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 marca 2016r. w sprawie  

ogłoszenia wyników otwartego konkursu   ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Wierzchowo  poprzez  organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2016 r. zlecanych  na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
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W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 , 4 ,5 ,6 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 
-  W dniu 29 lutego 2016r.  spotkałem się z Wiceprezesem Zarządu Agri Plus  Panem 

Mirosławem  Dackiewiczem  ,podczas którego  prowadzone były wstępne rozmowy  w 

sprawie  nieodpłatnego przekazania  części gruntu ,na którym zlokalizowana jest  

przepompownia w Żeńsku  oraz  gruntu w Radomyślu  , na którym znajduje się plac zabaw . 

 

- W miesiącu lutym i marcu odbyły się zebrania  sprawozdawczo-wyborcze  OSP Świerczyna  

Wierzchowo i Żabinek . Podczas zebrań przedstawiono  sprawozdania z działalności  OSP za 

rok ubiegły  oraz odbyły się wybory   do zarządów  poszczególnych jednostek OSP. 

 

- 18 marca 2016 r. odbył się  39 gminny konkurs wiedzy pożarniczej   pod nazwą  „Młodzież 

zapobiega pożarom.” .W konkursie wzięło udział  22 uczniów  z terenu gminy Wierzchowo , 

którzy podzieleni byli   na trzy grupy  wiekowe  - podstawówka , gimnazjum  i  młodzież ze 

szkół  ponadgimnazjalnych .  Pierwsze miejsce  wśród  uczniów szkół podstawowych  zajęła 

Liliana Szczechowska  , w grupie gimnazjum – Maria Nowakowska  oraz Jan Zwierzyński  ze 

szkoły ponadgimnazjalnej. Zwycięzcom  konkursu  ufundowano  nagrody  jak tablety 

,powerbanki ,słuchawki oraz pendrivy. 

 

-       W dniu 11 marca br.  w Urzędzie Gminy Wierzchowo  odbył  się uroczysty jubileusz  

50-lecia pożycia małżeńskiego  - 5 par  małżeńskich  : Zofii i Piusa Daszkiewicz , 

Teresy i Tadeusza Gumnych, Heleny i Wacława  Jutrzenka –Trzebiatowskich , Aliny i 

Benona Musialik  oraz Marii i Mariana Samulewskich.  Jubilaci otrzymali medale od 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , które na mocy ustawy z dnia 16.10.1992r.  są 

przyznawane osobom , które przeżyły w jednym związku małżeńskim  co najmniej 50 lat. 

Tę  piękną uroczystość uświetnił  kobiecy  zespół śpiewaczy   ze Świerczyny. Jubilatom 

wręczono upominki i kwiaty   a potem zaproszono wszystkich na   jubileuszowego torta. 

 

- 7 marca  br. miało miejsce spotkanie  z przedstawicielem firmy  Dino Polska , która jest 

zainteresowana wybudowaniem na terenie Wierzchowa jednego ze swoich sklepów  

spożywczo-przemysłowych. Wskazali na nieruchomość znajdującą się  przy ul.Długiej 

(działki nr 555/67,555/68 i 555/40)  . Ustalono, że firma Dino  wystąpi  o warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu  po otrzymaniu decyzji przystąpią do nabycia.   

Obecnie do sprzedaży zostały ogłoszone  kolejne przetargi na nieruchomości znajdujące się w 

Żeńsku , Będlinie  , Żabinku i Osieku. 

 

- W marcu br.  zostały wysłane  wezwania na kwalifikację wojskową  w 2016r.  Są to roczniki  

1992-96 i  rocznik podstawowy  1997. Termin kwalifikacji wojskowej to  20 kwietnia 2016r.   

i  odbędzie się  w Drawsku  Pom. przy ul. Warmińskiej1. 

 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  
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- Dnia 26 lutego br. byłem na uroczystej gali  podsumowującej  IX edycję Programu  Działaj 

Lokalnie  w 2015 roku  w Siemczynie. 

 

- 29 lutego br.  byłem na uroczystej Odprawie Policji  w Drawsku Pom. 

 

- 2 i 3 lutego br.  uczestniczyłem w uroczystościach 71 rocznicy  wyzwolenia  Świerczyny i 

Wierzchowa. 

- 8 Marca br.  byłem  na uroczystościach Dania Kobiet  w Lasku Arkońskim w Wierzchowie 

organizowanym przez  Związek Emerytów. 

- 15 marca br.  brałem udział w VII edycji Targów Pracy i Edukacji w Drawsku  Pom. 

organizowanych  przez  Powiatowy Urząd Pracy. 

 

- Dnia 23 marca br.  byłem  na spotkaniu  organizowanym przez Starostę Wałeckiego  w 

Wałczu  na temat  utworzenia tras rowerowych . 

 

 

 

 

  

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 31.03.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


