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Wierzchowo 18.08.2014 r. 

 

OR.0057.7.2014.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 14 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 269/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 czerwca  2014 r. w sprawie 

zmiany zarządzeń  Wójta Gminy Wierzchowo  Nr 185/2013 z dnia 20 maja 2013 r. ,Nr 208/2013 

z dnia 19 września 2013 r. i Nr 211/2013 z dnia 24 września 2013r.              

  

2) zarządzenie nr 270/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie  

zmian w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2014 rok. 

 

3) zarządzenie nr 271/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 czerwca  2014 r. w sprawie 

pokrycia przez gminą Wierzchowo udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym  spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  Złocieniec  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu. 

 

4) zarządzenie nr 272/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 czerwca  2014 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok. 

 

5) zarządzenie nr 273/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie  

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

6) zarządzenie nr 274/2014 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 1 lipca  w sprawie  ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

7) zarządzenie nr 275/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie  

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia  

środowiska, prze Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej 

,który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo”. 

8)zarządzenie nr 276/2014 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie 

powołania  komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 
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9) zarządzenie nr 277/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się  o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

10) zarządzenie nr 278/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  15 lipca 2014 r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. 

11) zarządzenie nr 279/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. 

12) zarządzenie nr 280/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. 

13) zarządzenie nr 281/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

14) zarządzenie nr 282/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 do niniejszej 

informacji. 

 

2. Sprawy bieżące   

 

- W miesiącu czerwcu , lipcu i sierpniu  Wójt Gminy  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Wierzchowo , V-ce Przewodniczącą RGm ,Sekretarzem Gminy ,Kierownikiem USC i 

Zastępcą oraz Skarbnikiem Gminy odwiedzili jubilatów ,którzy obchodzili  swój jubileusz 

Była to Pani Katarzyna Karpińska ze Świerczyny lat 92,Pan Stanisław Bachowski z 

Wierzchowa lat 90,Pani Anna  Popkowska ze Świerczyny  lat 90, Pani Jadwiga Lewandowska  

z Sośnicy lat 90, i Pan Edmund Wyborski z Wierzchowa lat 91.Jubilatom złożono życzenia i 

wręczono miłe upominki.  

 

-Dnia 26 lipca 2014r. w Świerczynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W 

zawodach udział wzięły 4  drużyny : 1 drużyna kobieca i 3 drużyny męskie. W kategorii 

drużyn kobiecych   I miejsce zajęła drużyna OSP Wierzchowo , w drużynach męskich : I 

miejsce zdobyła OSP Świerczyna, II OSP Żabinek i III miejsce OSP Wierzchowo. 

 

- 30 czerwca 2014r.  złożono 2 wnioski o pożyczkę do WFOŚiGW w Szczecinie, pierwszy na 

kwotę 100 tyś.zł na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji projektu pt.”Zakup 

fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia 

skażenia przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo”. Drugi wniosek o pożyczkę na 

kwotę 150 tyś. zł został złożony w celu uzupełnienia wkładu własnego  potrzebnego na 

realizację projektu pt. „Poprawa infrastruktury  GOKSiT w Wierzchowie”. Oba wnioski 

znajdują się  na etapie uzupełnień. 

- 8 lipca 2014 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg  na „Zakup fabrycznie nowego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażenia przez Gminą Wierzchowo 

dla OSP  Wierzchowo”. Do przetargu przystąpiły dwie firmy .Wygrała oferta firmy 

Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,która to oferta przedstawiła 

najniższą cenę. Kwota  po przetargowa to 622 188,00 zł brutto. Termin przekazania wozu 

strażackiego dla gminy to 10 września 2014r. 



3 

 

- 4 sierpnia 2014r. ogłoszono i rozstrzygnięto  konkurs na zakup drewnianych zestawów  

zabawowych ,które mają zostać zamontowane w trzech sołectwach tj. Będlino, Sośnica 

,Żeńsko. Wygrała oferta firmy DREWPLAC ,cena jaką otrzymaliśmy to 22 878,00 zł brutto, 

termin realizacji zadania to 34 tydzień 2014r. 

 

- 18 sierpnia podpisano umowę na termomodernizację  budynków Urzędu Gminy, 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie z 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .Kwota 

dofinansowania ,jakie otrzyma  gmina Wierzchowo to 1 890 900,00 zł co stanowi 80% 

kosztów kwalifikowanych projektu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji 

przetargowej. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

  

- 17 lipca 2014r. uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Drawsku Pom. na temat 

kontraktu samorządowego 

 

- Dnia 22 lipca 2014r.brałem udział w uroczystych obchodach  95 -lecia ŚWIĘTA POLICJI w 

Drawsku Pom. 

  

-Dnia 2 sierpnia byłem  zaproszony na Powiatową Paraolimpiadę Sportową organizowaną 

przez  Klub Sportowy „Kolejarz” z Wierzchowa ,która odbyła się na orliku  przy Gimnazjum 

w Wierzchowie. 

- W dniu 8 sierpnia 2014r. w kancelarii notarialnej w Złocieńcu  nastąpiło uroczyste 

podpisanie aktu notarialnego  nabycia majątku ,przejęcia pracowników i rozpoczęcia  

działalności spółki do świadczenia usług na przewozy  zbiorowe pn.”Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej  Sp.z o.o. Złocieniec”. 

 

- W dniu 16 sierpnia 2014r.  byłem na festynie Rodzinno-Wędkarskim pn.”Rybomuzyka 

2014” na zaproszenie Koła PZW nr 80 w Wierzchowie, który odbył się w Żabinku nad 

jeziorem Busko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 18.08.2014r. 
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