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Wierzchowo 29.05.2015 r. 

 

OR.0057.5.2015.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 4 zarządzenia , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia  2015r. w sprawie  

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 rok. 

     

  

2) zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich 

nieobecności.  

 

3) zarządzenie nr 27/2015Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 maja  2015 r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 rok 

4) zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015r. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące   

 
-  W dniu 2 maja  z okazji jubileuszu 70-lecia  Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczynie 

otrzymała sztandar .Jednostka została  również wyróżniona  srebrnym medalem   Za zasługi 

dla  Pożarnictwa, którym udekorowano sztandar, a fundatorzy  sztandaru  zostali wyróżnieni 

przybiciem symbolicznego „gwoździa” do drzewca sztandaru. 

 

- W dniach 14 do 16 maja  gościliśmy w naszej gminie  delegację z partnerskiej gminy 

Henstedt –Ulzburg   - Burmistrz Stefan Bauer  z małżonką, Siegfried Ramcke z żoną oraz 

Danuta Heymann z mężem.Wizyta miała na celu pokazanie  gminy Wierzchowo nowemu 

Burmistrzowi Henstedt-Ulzburg ,zwiedzenie  przedsiębiorstw  naszej gminy i zwiedzenie 

Zakładu Karnego. 
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- 22 maja wybrano firmę , która  opracuje Strategię Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 

2015-2025  . Do  składania ofert zaproszono  3 firmy ze Szczecina .  Ofertę  złożyła tylko 

jedna firma  Instytut Rozwoju Regionalnego ze Szczecina ,kwota oferty to 25 830,00 zł 

brutto. IRR opracowywał również poprzednią strategię  rozwoju dla gminy Wierzchowo na 

lata 2009-2015. 

-W związku z przeprowadzeniem w tym roku  wyborów  ławników sądowych  na kadencję 

2016-2019 informuję ,że dnia 30 czerwca 2015r.  przyjmowane są zgłoszenia kandydatów  na 

ławników sądowych  na kadencję 2016-2019. 

 Zgodnie z pismem Prezesa Sądu  Okręgowego w Koszalinie Rada Gminy w Wierzchowie 

wybiera jednego  ławnika do Sądu  Rejonowego w Białogardzie z zakresu  prawa pracy. 

Informacja Wójta Gminy  Wierzchowo w sprawie zgłaszania kandydatów  na ławników 

dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

- Od 7 maja br. w ramach stażu przyjęto jedną osobę  na stanowisko robotnika gospodarczego  

na okres 6 miesięcy , bez zobowiązań zatrudnienia po zakończeniu stażu. 

 

-Dnia 25 maja br. w rokowaniach zostały sprzedane  2 lokale mieszkalne położone w Osieku 

Drawskim  w budynku nr 36a. Lokale mieszkalne będą spłacane w ratach  miesięcznych. 

Cena nieruchomości  wynosi 82 100,00zł i 75 000,00zł. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- Dnia 2 maja br. uczestniczyłem  w obchodach 70-lecia OSP w Świerczynie 

 

- 12 maja byłem na posiedzeniu  Powiatowej Rady Rynku Pracy w Drawsku Pom. 

 

-14 maja br. wziąłem udział w V konferencji nt. odnawialnych źródeł energii w Siemczynie 

 

-18 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu  z Senator Anną Sztark  w Starostwie Powiatowym 

w Drawsku. 

 

- 20 maja br. brałem udział w  uroczystym apelu z okazji  DNIA STRAŻAKA 

 

- 21 maja br. wziąłem udział w I Słonecznym Spotkaniu Integracyjnym  który odbył się w 

Złocieńcu. 

- 22 maja 2015 r. uczestniczyłem w VII Sesji Rady Powiatu w Drawsku Pom. 

 

- 27 i 28 maja br. byłem na szkoleniu obronnym  zorganizowanym przez  Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki w Szczecinie  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

-25 maja odwiedziłem wraz z Przewodniczącym RG A.Kaczorkiewiczem  i Sekretarzem 

Gminy - jubilatkę 90-letnią Ludwikę Zielonka z Wierzchowa, przekazałem życzenia i 

upominek ze słodkościami. 

 

 

 

  

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 29.05.2015r. 
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