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Wierzchowo 30.09.2015 r. 

 

OR.0057.7.2015.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 24 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1)zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do zbycia. 

  

2) zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

 

3) zarządzenie nr45/2015Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  8 lipca  2015 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora Zespołu 

Szkół 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w Świerczynie. 

4) zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

5) zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego celem zintegrowania  

działań służb  i instytucji  oraz stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. 

6) zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie  zmiany 

zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo. 

7) zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko  dyrektora Zespołu Szkół im. 1 Warszawskiej Dywizji  

Kawalerii  w Świerczynie. 

8) zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie  

powierzenia stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół  im.1 Warszawskiej Dywizji  Kawalerii  w 

Świerczynie. 

9) zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 lipca 2015r.  w sprawie 

powołania komisji przetargowej  do oceny ofert  złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt.”Poprawa 

efektywności  energetycznej budynków  Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w 

Wierzchowie oraz Zespołu Szkół  w Świerczynie –uzupełnienie 2”. 
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10) zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie 

upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w 

referendum ogólnokrajowym  zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 

11) zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych  na bezpłatne  umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych , w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień  

25 października 2015r. 

12) zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian 

w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2015r. 

13) zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie 

powołania komisji  do odbioru częściowego robót budowlanych w związku z termomodernizacją 

budynków użyteczności publicznej. 

14) zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie 

powołania obwodowych komisji do spraw referendum  w referendum ogólnokrajowym  

zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 

15) zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie 

przedstawienia informacji  o przebiegu  wykonania  budżetu Gminy Wierzchowo ,informacji o 

kształtowaniu się  wieloletniej prognozy  finansowej ,w tym o przebiegu  realizacji 

przedsięwzięć oraz informacji  o przebiegu  wykonania  planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury ,uwzględniającą  stan należności  i  zobowiązań  w tym  wymagalnych za I 

półrocze  2015r. 

16) zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji  z interesariuszami  Gminy Wierzchowo. 

17) zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie  

przeprowadzenia  konsultacji  z interesariuszami Gminy Wierzchowo. 

18) zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchowie  do 

przyznawania Karty Dużej Rodziny. 

19) zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2015r. 

20) zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 września 2015r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2015r. 

21) zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 września 2015r. w sprawie  

utworzenia formacji obrony cywilnej. 

22) zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 września 2015r. w sprawie 

upoważnienia Sekretarza Gminy  do sporządzania aktów  pełnomocnictwa do głosowania oraz 

doręczania pakietów  wyborczych  w wyborach zrządzonych na dzień 25 października 2015r. 

23) zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 września w sprawie  

opracowania materiałów  planistycznych do projektu budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2016 

oraz wieloletniej prognozy finansowej  od 2016r. i lata następne. 

24) zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 września 2015r. w sprawie 

wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół  w przypadku ich 

nieobecności. 

25) zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 września 2015r.w sprawie 

organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania  oraz systemu  wczesnego ostrzegania 

w Gminie Wierzchowo. 
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W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 – do 24  do niniejszej informacji. 

 

2. Sprawy bieżące   

 

1. Na początku lipca zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Wierzchowo – etap IV”. Wykonawca, firma EKO24 Barbara Plewko z  

Dębna, dokonał odbioru i demontażu wyrobów azbestowych z 26 budynków z terenu Gminy 

Wierzchowo, łącznie usunięto 54 tony odpadu. Wykonanie zadania zamknęło się w kwocie 

19.866,00 zł.  

W chwili obecnej po przekazaniu rozliczenia oraz zapotrzebowana do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oczekujemy na wypłatę 

środków finansowych. 

2. W miesiącu lipcu dokonano zakupu 2 koszy na śmieci w ramach systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Kosze zostały przekazane Sołtysowi sołectwa Żabinek Pani Jolancie 

Klonek w celu wyposażenia plaży w miejscowości Żabinek. 

3. Od początku wakacji mieszkańcy gminy mają możliwość pozbycia się odpadów 

elektrycznych i gruzu. Na przełomie lipca i sierpnia wyposażono w odpowiedni kontener do 

gromadzenia odpadów elektrycznych i elektronicznych Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Wierzchowie oraz udostępniono plac na działce gminnej do 

pozbywania się gruzu.   

4. Dnia 18 września przeprowadzona zostanie na terenie gminy coroczna akcja „Sprzątanie 

Świata”. W akcję zaangażowane zostały wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy. 

Niezbędne do przeprowadzenia akcji materiały pozyskane zostały z Celowego Związku Gmin 

R – XXI i firmy REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.. Firma REMONDIS Sanitech 

Poznań Sp. z o.o. dokona także zbiórki i zagospodarowania odpadów zebranych podczas 

akcji. 

5. W dniach 05 – 06 października 2015 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych  

i zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gm. Wierzchowo.  

Zbiórkę przeprowadzi firma REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

6. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo na lata 2015 – 2020” dnia 31 sierpnia 

2015 r. Wójt Gminy Wierzchowo wydał Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z interesariuszami Gminy Wierzchowo oraz Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z interesariuszami Gminy Wierzchowo. 
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- W dniu 15 lipca 2015r. ogłoszony został konkurs na stanowisko urzędnicze do spraw USC i 

dowodów osobistych.Termin składania ofert upłynął w dniu 27 lipca 2015r. Komisja 

konkursowa wyłoniła  Panią Annę Wielec zam. Kalisz Pom. ,która została zatrudniona od 

dnia 10 sierpnia 2015r. 

 

- W miesiącu wrześniu 2015r. Gmina Wierzchowo  sprzedała nieruchomości  położone w 

Wierzchowie działka nr 345/5, w Będlinie działka nr 39/2  i w Osieku Dr działki nr 343/8 i 

343/10  za łączną kwotę  58.650,00zł. Obecnie ogłoszone są przetargi  na sprzedaż działek w 

obrębie :  Wierzchowo działka nr 555/4 o powierzchni 0,78 ha- cena wywoławcza          

15.500,00zł    Wierzchowo- działka nr 555/67 o powierzchni 0,0808ha-     cena   wywoławcza                    

- 20.000,00zł 

    Będlino-działka nr 39/3 o powierzchni 0,0627ha –cena wywoławcza – 7.000,00zł 

    Żeńsko  działka nr 469/7 o powierzchni  0,13ha – cena wywoławcza 8.100,00zł. 

Przetargi odbędą się dnia 6 października 2015r. 

 

- W dniach 2-4 września br. trwała kontrola  z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska  

a przedmiotem kontroli  objęta była realizacja  projektu pn.”Poprawa efektywności 

energetycznej budynków Urzędu Gminy ,Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Wierzchowie  

oraz Zespołu Szkół w Świerczynie. Kontrolujący sprawdzał dokumentację prawną i 

techniczną oraz zaawansowanie prac. Protokół kontroli był bez uwag i zastrzeżeń. 

- W dniu 5 września odbyło się  w Wierzchowie Gminne Święto Plonów na którym 

gościliśmy  delegację z partnerskiej Gminy Henstedt-Ulzburg. 

-Wyłowiono  przedsiębiorcę  , który wykona i zamontuje wiaty w ramach funduszu 

sołeckiego w 5 sołectwach tj. w Będlinie, Nowych Laskach,Otrzepie, Żabinie i 

Żeńsku.Wykonawcą  wiat będzie  Pan Roman  Beńko- złożył najkorzystniejszą  cenowo 

ofertę. 

-Przystąpiono do opracowywania  Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2015-2025. 

Opracowanie strategii  zajmie się Instytut  Rozwoju Regionalnego  ze Szczecina . Do tej pory 

odbyły się 4 spotkania  warsztatowe z przedsiębiorcami ,organizacjami pozarządowymi 

dyrektorami szkół oraz przedstawicielami  samorządów gmin sąsiadujących  z naszą gminą. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

  

- W dniu 11 września uczestniczyłem  w uroczystościach dożynkowych  organizowanych 

przez Spółkę Agri Plus w Czaplinku 

- W dniu 12 września  brałem udział w  Powiatowym Święcie Plonów w Ostrowicach. 

- Dnia 18 września  uczestniczyłem spotkaniu z przedstawicielami wojsk amerykańskich, 

brytyjskich i kanadyjskich  w Drawsku Pom. 

- Dnia 21 września  brałem udział  w spotkaniu  z wojskiem na poligonie w Olesznie 

 

- W sierpniu i wrześniu  odwiedziłem jubilatki  które  ukończyły 90 lat i więcej ,była to Pani 

Zofia Teodorak(92), Marianna Ochał( 90)i Stefania Juszczak(91) . Jubilatkom  życzyłem  

zdrowia i wręczyłem każdej upominek i kwiaty.   

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 30.09.2015r. 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


