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Wierzchowo 30.04.2015 r. 

 

OR.0057.4.2015.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 16/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie  

przedstawienia  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2014 rok. 

     

  

2) zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej  do przeprowadzenia  konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych.   

 

3) zarządzenie nr 18/2015Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca  2015 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na 2015 rok. 

 

4) zarządzenie nr 19 /2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 kwietnia  2015r. w sprawie 

powołania komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą. 

 

5) zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 kwietnia  2015 r. w sprawie 

ogłoszenia  wyników  otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Gminy 

Wierzchowo poprzez organizacje  pozarządowe i inne podmioty w 2015r. zlecanych na 

podstawie ustawy o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie. 

 

 

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

powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

 

7)zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

8)zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 kwietnia 2015r.  w sprawie 

upoważnienia  Sekretarza Gminy  do sporządzania aktów  pełnomocnictwa  do głosowania w 

wyborach  zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 r. 
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9)zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie 

powołania obwodowych komisji wyborczych  dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta  

Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok. 

 

 

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

 

 

2. Sprawy bieżące   

 
-  W dniu 07.04.2015 – został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2015 

roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

Lp. 
 

Nazwa oferenta 

 

Nazwa zadania 

 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

 

 

 

1 

MLKS „Kolejarz” KPPD S.A. 

Wierzchowo 

ul. Parkowa 7 

78-530 Wierzchowo 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród młodzieży 

szkolnej oraz środowiska osób 

niepełnosprawnych, promowanie 

krwiodawstwa na terenie gminy 

1 400,00 zł 

2 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy 

ul. Plac Konstytucji 7 

78-500 Drawsko Pomorskie 

Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
4 200,00 zł 

3 

Stowarzyszenie Centrum 

Aktywności Lokalnej w 

Wierzchowie, 

ul. Długa 26a 

78-530 Wierzchowo 

Rywalizacja, uśmiech, zabawa – 

unihokej to dla nas ważna sprawa 
14 000,00 zł 

 

- W dniu 15.04.2015 – odbyła się konferencja otwierająca projekt pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”. Konferencja została zorganizowana, jako 

część promocyjna w/w projektu. Konferencję otworzył Wójt Gminy Wierzchowo Jan 

Szewczyk. Wójt oddał głos prowadzącemu konferencję Panu Łukaszowi Myśliwcowi z 

Grupy Doradczo-Szkoleniowej ze Szczecina, który zaprezentował projekt jego cele, 

wskaźniki, osiągnięcia. Poruszono następujące tematy: Energię lepiej oszczędzać czy 

produkować? Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności oszczędzania 

energii, metodyka rozliczenia kosztów ekologicznych i ekonomicznych budynków, których 

nie objęła termomodernizacja. Kolejnym etapem konferencji była dyskusja na temat realizacji 

inwestycji pn.: „Poprawa Efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”. Po dyskusji 

konferencja się zakończyła. 
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- W dniach 14-16 kwietnia odbyła się  zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon  

z nieruchomości zamieszkałych  teren gminy Wierzchowo.Zbiórkę przeprowadziła firma  

REMONDIS Sanitech Poznań Sp.z o.o. Zebrano 30 ton odpadów. 

 

- 17 kwietnia  zakończono nabór wniosków o dofinansowanie zadania „ Usuwanie odpadów  

zawierających azbest  z terenu gminy Wierzchowo.”  Zebrane wnioski pozwolą na realizację 

zadania w bieżącym roku ,ponieważ spełniają   stawiane wymagania   przez Wojewódki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  na otrzymanie dotacji. 

 

    

 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

- W dniu 8 kwietnia 2015r.  brałem udział w uroczystej Gali   podsumowującej  VIII edycję  

Programu  Działaj Lokalnie  która odbyła się w  Siemczynie. 

 

- 9 kwietnia 2015r.  byłem wraz sekretarzem urzędu  na konferencji  w Słupsku  dla 

przedstawicieli władz samorządowych pt.”Współpraca samorządów  terytorialnych z 

operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej”. 

 

- Dnia 20 kwietnia   odwiedziłem wraz z Sekretarzem Gminy  Posła na Sejm Pana Wiesława 

Suchowiejko  w biurze poselskim  w Szczecinku w sprawie  naliczenia dla gminy 

Wierzchowo  tzw. Janosikowego. 

 

- 23 kwietnia 2015r. wziąłem udział w seminarium „ Biogazownie  rolnicze i inne instalacje 

OZE –bezpieczne źródło energii w twojej gminie” które odbyło się  w starostwie  w Drawsku  

 

- Dnia 24 kwietnia 2015r.  byłem na konferencji „Schematom stop! Wspólne działania  

instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż” w Powiatowym Dziennym 

Domu Samopomocy  w Drawsku  pod patronatem Starosty Drawskiego. 

 

 

 

- W okresie od 19 marca do 29 kwietnia br. przyjąłem osobiście 26  klientów w sprawach 

gminnych jak i prywatnych. 

 

  

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek  30.04.2015r. 
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