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Wierzchowo 26.11.2015 r. 

 

OR.0057.9.2015.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 9 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie  

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wierzchowie. 

  

2) zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 października  2015 r. w sprawie 

zamian w budżecie  Gminy Wierzchowo   na 2015 r. 

 

3) zarządzenie nr 77/2015Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 października  2015 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 rok. 

 

4) zarządzenie nr 78 /2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 listopada  2015r. w sprawie 

ustalenia dodatkowego dnia wolnego  od pracy  w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

5) zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie 

powołania komisji  do odbioru częściowego robót budowlanych  w związku z 

termomodernizacją  budynków użyteczności publicznej. 

 

6) zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 listopada  2015 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia  Nr 10/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

przyjęcia planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli na 2015r., 

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. 

 

7)zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie  projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie  przyjęcia  

programu współpracy  Gminy Wierzchowo  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami 
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,o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

 

8)zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie 

powołania  komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie  zanieczyszczania  zbiornika  

wodnego (jeziorko w Świerczynie). 

 

9)zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 listopada 2015r.  w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 ,4,5,6 , 7,8 i 9 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące  

 

- Gmina Wierzchowo przystąpiła wraz z Powiatem Drawskim do realizacji przebudowy dróg 

powiatowych nr 1994Z,1996Z,1991Z o długości 12,2 km-etap II obejście Kościoła  w 

miejscowości Wierzchowo. Koszt jaki pokrywa Gmina Wierzchowo z racji udzielenia  

Powiatowi Drawskiemu  pomocy finansowej na realizację w/w inwestycji wynosi  

1 075 823,96 zł  , a całkowity koszt  inwestycji wynosi   4 428 583,85 zł. 

      Zakres robót obejmował  przebudowę nawierzchni jezdni dróg wraz z przyległymi  

poboczami  i chodnikami ,budowę zatok autobusowych, skrzyżowań  oraz udrożnienie  

rowów i przepustów , przebudowa oraz budowa zjazdów oraz remont  istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Termin wykonania prac został określony do 31 października 2015r. 

W dniu 4 listopada komisja odbiorowa w/w  inwestycję  drogową po dokonaniu oceny  

technicznej  wykonanych robót uznała roboty budowlane  za nieodebrane i ustaliła termin 

usunięcia usterek do 8 listopada br.     W dniu 9 listopada br. w wyniku odbioru końcowego 

komisja uznała  roboty budowlane  za odebrane  i stwierdziła , że droga wraz z kanalizacją 

deszczową  może być przekazana  do eksploatacji. 

 

- Dnia 2 listopada br. podpisano umowę z P.Romanem  Beńko  na wykonanie wiat 

przewidzianych  w ramach funduszu sołeckiego  na rok 2015,które zostaną postawione  do 3 

grudnia 2015r. 

- 10 listopada 2015r.  Wójt Gminy Wierzchowo przedłożył do konsultacji projekt uchwały 

Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia programu współpracy  Gminy Wierzchowo z 

organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2016. 

 

- Gmina Wierzchowo 16 listopada podpisała  dwie umowy  pożyczki z  WFOŚiGW w 

Szczecinie  .Umowa pożyczki na zabezpieczenie wkładu własnego  opiewa na kwotę 

450 000,00 zł ,druga umowa pożyczki  pomostowej do kwoty 840 000,00 zł. 

 

- 27 listopada br.  będziemy gościć w naszej gminie  delegację z Koła Przyjaźni Wierzchowo 

w Henstedt-Ulzburg  i jak co roku delegacja przekaże  do Caritasu dary dla najbardziej 

potrzebujących oraz paczki świąteczne dla dzieci  do Szkoły Podstawowej w Wierzchowie. 
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W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- w dniu 5 listopada  br. uczestniczyłem  w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R XXI w 

Słajsinie. 

 

 

- 11 listopada 2015r. brałem udział w uroczystych obchodach  Święta Niepodległości w 

Wierzchowie. 

 

- 16 listopada br.  byłem na posiedzeniu  Terenowej Rady  do Spraw Społecznej Readaptacji i 

Pomocy Skazanym  dla  Okręgu Koszalińskiego  w Koszalinie. 

 

- w dniu 19 listopada  br. brałem udział w Dniu Dostojnych Gości  w ramach ćwiczenia 

pk.”Common Challenge-15” na terenie  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku. 

 

- 20 listopada br. uczestniczyłem w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego w GOPS 

Wierzchowo. 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek  26.11.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


