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 Wierzchowo 25.02.2016 r. 

 

OR.0057.2.2016.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 95/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 stycznia  2016r. w sprawie  

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli na 2016 rok, 

określenia  maksymalnej kwoty  dofinansowania  opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły  

wyższe i zakłady  kształcenia nauczycieli oraz  specjalności i formy  kształcenia ,na które  

dofinansowanie będzie przyznane nauczycielom zatrudnionym w szkołach  i przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Wierzchowo. 

    

2) zarządzenie nr 96/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2016/2017  harmonogramu  czynności  w postępowaniu  rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę 

Wierzchowo. 

3) zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie  

ustalenia na rok szkolny 2016/2017  harmonogramu  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych 

przez gminę Wierzchowo. 

4) zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 stycznia  2016 r. w sprawie  

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2016r. 

 

5)zarządzenie nr 99/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 stycznia  2016 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych   przewidzianych  w 

umowie FZ/13/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.  w związku z termomodernizacją  budynków 

Urzędu Gminy ,Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w 

Świerczynie. 

6) zarządzenie nr 100/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie  

ogłoszenia  otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo 

poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2016 roku zleconych na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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2. Sprawy bieżące   

 

- W lutym 2016 r. wznowiono  przyjmowanie odpadów  komunalnych  w 

gminnym punkcie  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wierzchowie. 

W 2016r. punkt zlokalizowany na terenie GZGK w Wierzchowie  czynny jest w 

jedną sobotę każdego miesiąca w godzinach 0d 7.00 do 15.00. 
 

- W dniu 25 stycznia 2016r.  podpisano porozumienie  w sprawie  współdziałania  Dyrektora 

Zakładu Karnego  w Wierzchowie z Wójtem Gminy Wierzchowo  w zakresie bezpieczeństwa  

i szczególnej ochrony  obiektów  Zakładu Karnego w Wierzchowie. 

 

- W dniu 12 i 26 stycznia br.  Strażnik Gminy Wierzchowo  odbyła spotkanie z uczniami z 

Gimnazjum w Wierzchowie,  które dotyczyło „Zasad współżycia społecznego  i 

konsekwencji prawnych związanych  z łamaniem Kodeksu Wykroczeń „ a dnia  25 stycznia 

br. przeprowadzono w  Przedszkolu  spotkanie  dla  wszystkich grup dzieci  nt. 

bezpieczeństwa  podczas zabaw  w trakcie trwania zimy   na zamarzniętych akwenach 

wodnych i zjeżdżaniu na sankach  . 

- W dniu 17 lutego 2016r. odbył się trening  stałego dyżuru  organizowany przez Wydział 

Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 

 

- W dniu 1 lutego 2016 r.  w imieniu Wójta Gminy Wierzchowo  pracownik  Urzędu Gminy 

Wierzchowo odwiedził jubilatkę Panią Helenę Mędrala  z okazji 93 rocznicy urodzin. 

Pani Helenie  zostały złożone najserdeczniejsze życzenia  zdrowia ,szczęścia i pomyślności na 

dalsze lata życia oraz wręczono kwiaty i upominek. 

- Dnia 17 lutego 2016 r.  z okazji 90 urodzin Pani Marty Łęskiej  z Osieka Drawskiego  

zostały złożone  życzenia  osobiście  przez Pana Wójta Jana Szewczyka ,Pana 

Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Kaczorkiewicza  oraz Sekretarza Gminy Pana 

Tomasza Suchońskiego i pracownika USC. Wręczono kwiaty i upominek dla jubilatki. 

- A dnia 22 lutego    z okazji 94 urodzin  odwiedziliśmy również Panią Władysławę Jewtuch z 

Wierzchowa  , której  złożyliśmy życzenia wraz z upominkiem i wiązanką kwiatów. 

 

- W dniu 29 stycznia 2016r.  zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Drawskim  

a Gminą na  organizację  prac    społecznie-użytecznych . PSU zostanie objętych 13 osób na 

okres od 01.02.- 30.06.2016r.  Osoby te będą wykonywały  prace porządkowe  na terenie  

gminy  w miejscowościach  w których  zamieszkują. Poszczególne osoby  zostały 

przydzielone  do następujących podmiotów : 

1.Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  - 2 osoby 

2. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie- 1 osoba 

3. Zespół Szkół w Świerczynie – 1 osoba 

4. Przedszkole w Wierzchowie- 1 osoba 

5. Sołectwo Świerczyna – 1 osoba 

6. Sołectwo Żabinek – 1 osoba 

7. Sołectwo Żabin – 1 osoba 

8. Sołectwo Żeńsko – 1 osoba 

9. Sołectwo Osiek Dr. – 1 osoba 

10. Sołectwo Sośnica – 1 osoba 

11. Klub Sportowy LMKS Kolejarz  Wierzchowo- 1 osoba 

12. Klub Sportowy Drzewiarz w Świerczynie – 1 osoba 
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- 2 lutego 2016r.  ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  o działalności  pożytku publicznego i o 

wolontariacie  na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej ,działalności  na rzecz osób w wieku emerytalnym ,promocji i ochrony 

zdrowia  ,działalności na rzecz dzieci i młodzieży  ,w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Oferty w ramach konkursu można było składać do 23 lutego 2016r. do godziny 15:00 

 

- W dniu 19 lutego 2016r. została podpisana  umowa na  doradztwo podatkowe  z Kancelarią 

Prawną  Czesława Podkowiaka  w związku ze złożonymi wnioskami  przez KPPD Zakład 

Przemysłu Drzewnego  w Wierzchowie i KPPD Zakład Przemysłu Drzewnego w Świerczynie  

 o zatwierdzenie nadpłaty z tytułu  podatku od nieruchomości  za lata 2010-2015  w ogólnej 

kwocie  299 536,00zł. 

 

- Dnia 12 lutego 2016r.  podpisano porozumienie  pomiędzy Gminą Wierzchowo  a 

Związkiem Miast i Gmin  Pojezierza  Drawskiego w sprawie ustalenia wysokości i rodzaju 

świadczeń  na rzecz Jednostki  Realizującej Projekt dla programu Wodnik II realizowanego w 

ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego. Wartość zadania  określono w wysokości  

 6 335 000,00 zł  na które składa się  modernizacja  oczyszczalni ścieków w Wierzchowie  

oraz budowa  sieci kanalizacji  sanitarnej  w Wierzchowie i Otrzepie. 

Wysokość świadczeń związanych  z wpłatami na udział własny będą rozliczane  w oparciu o 

przyjęty  na 2017 i 2018 rok  plan finansowy zgodnie z którym Gmina Wierzchowo  

zobowiązana  będzie ponieść wydatki w kwocie 95 028,00 zł za każdy rok. 

 

- W dniu 18 lutego 2016r.  w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół  i 

przedszkola , pedagogów szkolnych i nauczycieli gimnazjów prowadzących edukację  dla 

bezpieczeństwa z zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki 

oświatowej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatowej Policji w Drawsku 

Pom.  Po szkoleniu st.asp.Agnieszka Waszczyk  przeprowadziła także konsultacje społeczne  

z bezpieczeństwa , których celem jest opracowanie powiatowej mapy zagrożeń. Projekt mapy 

zagrożeń  jest działaniem ogólnopolskim realizowanym przez Ministerstwo Spraw  

Wewnętrznych i Administracji. W konsultacjach oprócz nauczycieli  udział wzięli Kierownik 

GOPS w Wierzchowie ,Kierownik Posterunku Policji  i Ksiądz Ryszrd Bazylak CR. 

 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- W dniu 3 lutego 2016r. uczestniczyłem w uroczystościach 70 rocznicy  powstania Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko ,które odbyły się  w Centrum Kultury w Drawsku Pom. 

 

 

- W dniu 20 lutego 2016r. uczestniczyłem w naradzie strażackiej w OSP Świerczyna. 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 25.02.2015r. 
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