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Wierzchowo 30.06.2015 r. 

 

OR.0057.6.2015.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 11 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 maja  2015r. w sprawie  zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 rok. 

     

  

2) zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie 

przyjęcia zasad  i standardów  informowania  się samorządu gminnego i organizacji 

pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. 

 

3) zarządzenie nr 31/2015Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 maja  2015 r. w sprawie  

przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej  w zasobach Gminy Wierzchowo dla 

organizacji pozarządowych. 

 

4) zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie 

powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Wierzchowo ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

5)zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  10 czerwca 2015 r. w sprawie  

Powołania komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego się  o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

6)zarządzenie  nr 34/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia  stanowiska dyrektora. 

 

7) zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie 

powołania komisji do spraw brakowania druków  ścisłego zarachowania  wykorzystywanych na 

potrzeby  wydawania dowodów osobistych. 

 

8) zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 czerwca w sprawie powołania 

komisji ds.wyboru agenta emisji  obligacji komunalnych Gminy Wierzchowo. 
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9) zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie 

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

Kawalerii w Świerczynie. 

 

10) zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie 

procedury przyznawania  patronatu Wójta Gminy Wierzchowo. 

 

11) zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  24 czerwca 2015 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych 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. Sprawy bieżące   

 

 
 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- 30 maja 2015r. brałem udział  w obchodach 40-lecia Parafii P.W.Matki Bożej Różańcowej 

w Świerczynie  i 10-lecia Caritasu. 

 

- 1 czerwca br. odbył się zarząd OSP w Wierzchowie w którym uczestniczyłem. 

 

- 3 czerwca br. wziąłem udział w uroczystym spotkaniu  z okazji 25-lecia Samorządu 

Terytorialnego w Złocieńcu. 

 

- 10 czerwca 2015r.  uczestniczyłem w zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI w 

Słajsinie. 

- 14 czerwca br.  brałem udział w uroczystych obchodach 40-lecia Zespołu Wokalnego 

”Kropelki” w Świerczynie. 

 

-20 czerwca br. uczestniczyłem w obchodach  30-lecia  zespołu „Sami Swoi” w świetlicy w 

Osieku Drawskim. 

 

- 25 czerwca br.  byłem na Walnym Zgromadzeniu wspólników PKS w Złocieńcu. 

 

- 26 czerwca br. uczestniczyłem  w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w szkołach 

gminy Wierzchowo. 

 

 

  

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 30.06.2015r. 
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