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Wierzchowo 20.06.2014 r. 

 

OR.0057.6.2014.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 9 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 258/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian 

w budżecie   Gminy Wierzchowo  na 2014 rok.              

  

2) zarządzenie nr 259/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie  

wprowadzenia regulaminu  udzielania zamówień publicznych  o wartości szacunkowej  

nieprzekraczającej równowartości  kwoty 30 000 euro. 

 

3) zarządzenie nr 260/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 maja  2014 r. w sprawie zmian 

w budżecie  zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok. 

 

4) zarządzenie nr 261/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchowie  do 

prowadzenia  postępowań i wydawania decyzji  administracyjnych w sprawach o ustalenie  i 

wypłatę zasiłków dla opiekunów. 

 

5) zarządzenie nr 262/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie 

powołania komisji  do przeprowadzenia  oceny przydatności  środków trwałych obrony cywilnej  

oddanych  w użyczenie  Gminie Wierzchowo 

 

6) zarządzenie nr 263/2014 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 11 czerwca  w sprawie   

Upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie  do 

prowadzenia  postępowań i wydawania decyzji  administracyjnych w sprawach o ustalenie  i 

wypłatę zasiłków dla opiekunów. 

 

7) zarządzenie nr 264/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 czerwca   2014 r. w sprawie 

zasad przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy 

Wierzchowo dla samorządowych instytucji kultury. 
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8) zarządzenie nr 265/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia11 czerwca   2014 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad przyznawania ,przekazywania ,wykorzystania  i rozliczania dotacji z 

budżetu  Gminy Wierzchowo dla samorządowego zakładu budżetowego. 

 

9) zarządzenie nr 266/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  16 czerwca  2014 r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Wierzchowie do 

przyznawania  Karty Dużej Rodziny. 

 

 

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

 

2. Sprawy bieżące   

 
- Państwo Krystyna i Jan Łuczak  podarowali dla Gminy Wierzchowo  w dniu 6 czerwca 

2014r.  budynek  niemieszkalny w  Żeńsku   o pow.40m posadowiony  na działce nr 10/14 o 

pow. 787 m
2
. Nieruchomość ta w najbliższym czasie  zostanie przekazana   w skład  zasobów  

GOKSiT w Wierzchowie  z  przeznaczeniem  na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

świetlicę wiejską. 

 

- Komisja mieszkaniowa przyznała  przejęty  28 maja 2014 r. od PKP wolny lokal mieszkalny 

dla P. Moniki i Marka Lenart w budynku  przy ul. Długiej 62. 

 

- Przygotowywane są dwie nieruchomości do sprzedaży  w drodze przetargowej  położone w 

Będlinie  nr dz.39 i w Wierzchowie  nr dz. 555/85. 

 

- W dniu 18 czerwca 2014r.  na ogłoszenie rokowania  w sprawie  zbycia lokali  

mieszkalnych  36 a/1  i 36 a/2  w Osieku Drawskim  nikt nie wpłacił zaliczki .  Są to już 

trzecie rokowania  po 5  przetargach. 

 

- Dnia 27 czerwca 2014r.  odbędzie się wyjazd  8-osobowej delegacji  do Henstedt-Ulzburg w 

Niemczech  w celu wzięcia udziału w uroczystościach związanych  z  50-leciem Heimat 

Gruppe Virchov. 

  

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

  

- W dniu 2 czerwca 2014 r.  wziąłem udział w uroczystym apelu przyjęcia obowiązków przez 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej   mł.bryg.Roberta Busztę w 

Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. 

 

- Dnia 5 czerwca 2014 r. uczestniczyłem w spotkaniu  na stadionie w Kaliszu Pom. z okazji 

Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. 

 

-  15 maja 2014r. uczestniczyłem w konferencji  na temat odnawialnych źródeł energii w 

Siemczynie 
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- 18 czerwca  2014r.   spotkałem się  z  młodzieżą  Szkoły Podstawowej w Wierzchowie 

zawodnikami unihokeja ,którzy  zdobyli I miejsce w mistrzostwach  Polski 2014 r. w 

kategorii młodzików w sezonie 2013/2014 w Orzyszu  w dniu 17-18 maja 2014r. 

Młodzież  pochwaliła się   pięknym  pucharem  a ja ze swojej strony  pogratulowałem  

młodzieży  zdobycia I miejsca w mistrzostwach   życząc dalszych sukcesów  sportowych . 

 

- 23 czerwca 2014r. będę   na podsumowaniu  projektu „Własny biznes dla mieszkańców 

powiatów Drawskiego, Łobeskiego i Świdwińskiego „  w Drawsku Pom. 

Będę  również w tym samym dniu  na  zwyczajnym zgromadzeniu   Wspólników PKS w 

Złocieńcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 2 0.06.2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


