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Wierzchowo 18.04.2014 r. 

 

OR.0057.4.2014.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 242/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia nr 221/2013 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 18 listopada 2013 r.             

w sprawie ustalenia opisu  wewnętrznych procedur Gminy Wierzchowo w ramach projektu 

„Plan Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla Gminy Wierzchowo dla zamówień o wartości nie 

przekraczającej  wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro. 

  

2) zarządzenie nr 243/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 marca  2014 r. w sprawie  

powołania komisji  rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

 

3) zarządzenie nr 244/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 marca  2014 r. w sprawie 

przedstawienia  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2013 rok. 

 

4) zarządzenie nr 245/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Przedszkola   w Wierzchowie  do prowadzenia  spraw, o których mowa 

w art. 20t ust.8i9 ustawy  z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 

256,poz.2572,z późn.zm.),za wyjątkiem weryfikowania w drodze  wywiadu, o którym mowa      

w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach  rodzinnych ,świadczeń        

o samotnym  wychowaniu dziecka. 

 

5) zarządzenie nr 246/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

upoważnienie Dyrektora  Zespołu Szkół  w Świerczynie  do prowadzenia  spraw ,o których 

mowa w art.20t ust.8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.Nr 

256,poz.2572, z późn.zm.),za wyjątkiem weryfikowania w drodze  wywiadu ,o którym mowa w 

art.23 ust.4a ustawy a dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ,oświadczeń o 

samotnym wychowywaniu dziecka. 

 

6) zarządzenie nr 247/2014 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 31 marca  w sprawie  

upoważnienia  pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchowie do 

weryfikowania  w drodze wywiadu ,o którym mowa  w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych ,oświadczeń o samotnym  wychowywaniu dziecka. 
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7) zarządzenie nr 248/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchowie do 

weryfikowania w drodze wywiadu ,o którym mowa  w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada  

2003 r. o świadczeniach  rodzinnych , oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka . 

 

8) zarządzenie  nr 249/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2014 rok. 

 

9) zarządzenie nr 250/2014 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo  Obwodowej komisji Wyborczej dla celów 

głosowania korespondencyjnego  w  wyborach posłów  do Parlamentu  Europejskiego 

zarządzonych  na dzień 25 maja 2014 r. 

 

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

 

2. Sprawy bieżące   

 

- W dniu 4 kwietnia br. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 1 

do listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa, dotyczącą 

dróg gminnych oraz powiatowych, dzięki czemu dofinansowanie w wysokości 50% wartości 

inwestycji otrzymał Powiat Drawski na realizację przebudowy drogi powiatowej w 

miejscowości Wierzchowo na odcinku od wjazdu do miejscowości – ul. Ogrodowa - do 

posterunku policji włącznie. 

W dniu 8 kwietnia b.r. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na przebudowę w/w 

drogi, otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia b.r., termin wykonania określono do końca 

października b.r. 

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni wraz z przyległymi poboczami 

i chodnikami, budowę zatok autobusowych, skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i 

przepustów, przebudowę oraz budowę zjazdów oraz remont istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Gmina Wierzchowo finansuje 25% kosztów inwestycji co stanowi kwotę   

1.400.000,00 zł. 

 

-W miesiącu lutym 2014r. złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku 

Pomorskim na zorganizowanie stażu dla 6 osób na okres 12 miesięcy .Powiatowy Urząd 

Pracy wyraził zgodę na zorganizowanie stażu dla 2 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy. 

Stażystki rozpoczęły staż od 1 kwietnia 2014 r. na stanowisku pracownika administracyjnego 

w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

- W dniu 4 kwietnia 2014r. zwrócono się do trzech firm z zapytaniem cenowym na 

opracowanie  dokumentacji projektowej  na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z 

wyposażeniem w  Świerczynie .Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.04.2014r. 

       W dniu  10.04.2014r. zwrócono się do rady pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  w 

Wierzchowie  , Zespołu Szkół w Świerczynie i Gimnazjum o przedłożenie  do dnia 30 

kwietnia br. opinii  w sprawie przedłużenia powierzenia  stanowiska na kolejne 5 lat dla 

obecnych dyrektorów szkół. Pismo o zajęcie  stanowiska w tej sprawie  skierowano również 

do Rady Gminy Wierzchowo. 
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-Dnia 21 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo zostały przeprowadzone eliminacje 

gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.”Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

W eliminacjach udział wzięły  3 grupy wiekowe :I szkoła podstawowa, . II gimnazjum ,III 

szkoły ponadgimnazjalne. Do konkursu  zgłosiło się  15 osób.  

 Do finału zakwalifikowali się: 

     I grupa- I miejsce –Dominik Ambroziak, II miejsce- Kamil  Retkowski , III miejsce-   

Krzysztof Kuca 

     II grupa wiekowa : I miejsce-Bartłomiej Młodzianowski, II miejsce-Jan Zwierzyński 

              III miejsce- Kacper Mroczek 

     III grupa wiekowa: I miejsce-Wojciech Cygiel , II miejsce- Natalia Tymczyszyn , 

              III miejsce- Magdalena Ambroziak 

 

Eliminacje powiatowe odbyły  się  w dniu  3 kwietnia  w Drawsku Pom.,Gminę Wierzchowo 

reprezentowały  osoby  z I i II miejscem. 

   Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy z logo gminy a osoby , które zajęły 

poszczególne miejsca  otrzymały  nagrody  od Wójta Gminy Wierzchowo , natomiast 

Nadleśnictwo Świerczyna  reprezentowane przez P.Tomasza Kiewlicz – ufundowało   na 

nagrody 3 piękne albumy  o tematyce leśnej i inne gadżety. 

Konkurs został przeprowadzony  przez  kpt Michała Bany  z PSP W Drawsku Pom. 

 

- 31 marca 2014r.  powołana prze Wójta Gminy Komisja Mieszkaniowa przystąpiła do 

odbioru lokali mieszkalnych oddanych dwa lata temu do remontu rodzinom będących w 

trudnych warunkach mieszkaniowych . Z czterech lokali mieszkaniowych trzy będą przyjęte 

po uzupełnieniu brakujących dokumentów (brak protokołów przeciwpożarowych) i w jednym 

lokalu wykonania uzupełnień  remontowych. Przewiduje się zawarcie umów najmu na czas  

nieoznaczony w trzech lokalach od 1 maja 2014 r. 

          W czwartym lokalu nie wykonano zaleconego remontu z powodu trudności 

finansowych. Najemcy tego lokalu  złożyli wniosek o przedłużenie terminu o 6 miesięcy do 

wykonania końcowego remontu. Umowa została przedłużona. 

 

- W dniu 07 kwietnia 2014r. wybrano wykonawcę gablot promocyjno-informacyjnych w 

ramach projektu  realizowanego przez gminę.  

      Gmina złożyła   wniosek o dofinansowanie do LGD „Partnerstwo Drawy” w 2013 r.                        

Planowany termin rozliczenia wniosku to czerwiec 2014r.           

Zostały złożone drugie ostatnie poprawki do wniosku o płatność projektu pt.”40 lat Gminy 

Wierzchowo” 

 

- W dniu 21 marca 2014r. pracownik gospodarki odpadami wraz ze strażnikiem straży 

gminnej  dokonali kontroli posesji w miejscowości Nowe Laski. Przedmiotem kontroli z 

ramienia pracownika referatu  było określenie liczby i stanu utrzymania pojemników do 

gromadzenia odpadów komunalnych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki   u 

zadeklarowanych mieszkańców. 

 

Dnia 12 kwietnia 2014r. odbyła się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych z terenu  

gminy Wierzchowo przez firmę  Elektrorecykling. 

  A w dniach  8-9 maja odbędzie się wiosenna zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych  z 

terenu gminy. Planowany harmonogram zbiórki  oraz sposób  jej przeprowadzenia  został 

udostępniony  mieszkańcom w sposób zwyczajowy  przez ogłoszenia  na tablicach 

informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
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- 14 kwietnia 2014r. Pan Erwin Kruger z Gminy Henstedt-Ulzburg  z Niemiec  przekazał 

1000 zł  z przeznaczeniem  na dofinansowanie  wycieczki organizowanej przez Proboszcza  

Parafii w Wierzchowie. 

 

- 8 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono kontrolę  przez Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie w zakresie skarg i wniosków prowadzonych  przez Wójta i Radę Gminy . 

 

- Rozstrzygnięto  konkurs na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  do zatrudnienia 

od dnia 1 września  2014r. . Wskazana została  P.Iwona Lewandowska zam. W Świerczynie. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

- 24 marca 2014 r. w dalszych rozmowach dotyczących przejęcia PKS  w Starostwie 

 

- 31 marca 2014 brałem udział w  uroczystym apelu  z okazji zdania obowiązków  przez  

  bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

  w Drawsku Pom. 

 

- 28 marca 2014r. uczestniczyłem w III Sesji Związku Miast I Gmin Pojezierza Drawskiego w               

Złocieńcu 

 

- 7 kwietnia 2014r. w dalszych rozmowach  dot.PKS w Starostwie 

 

- 9 kwietnia 2014r.  byłem na konferencji w  Szczecinie „Zachodniopomorski Dzień 

Instrumentów Inżynierii Finansowej” 

 

- 14 kwietnia br. spotkałem się w urzędzie z dyrektorami szkół w sprawie arkuszy 

organizacyjnych  ,oraz  z Dyr.  Powiatowego Zarządu Dróg w Drawsku w sprawie remontu 

dróg w Wierzchowie 

 

- 14  kwietnia Wziąłem udział w uroczystościach z okazji 5-lecia  ZMiGPD w Złocieńcu 

 

- 15 kwietnia  brałem udział w szkoleniu organizowanym  przez  ZMiGPD w Złocieńcu 

 

- W dniu 11 kwietnia 2014 r. uczestniczyłem  przy podpisaniu umowy  na dofinansowanie 

realizacji  remontu  obiektu świetlicy  wiejskiej  „Lasek  Arkoński”  w Wierzchowie . 

Dofinansowanie inwestycji wynosi do 412 tyś.zł . Ze strony Marszałka  podpisał  Pan  

Jarosław Rzepa – członek Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego , ze strony  Gminy  

podpisała   Pani Marta  Łapińska – Dyrektor Ośrodka  Kultury  w Wierzchowie. 

Niebawem rozpoczną się roboty  budowlane  i obiekt do października  będzie wyłączony  z 

użytkowania. 

 

- W dniu 16 kwietnia 2014 r. uczestniczyłem w spotkaniu z Posłanką RP Panią Magdaleną 

Kochan  zorganizowanym przez  P.Starostę i PCPR  w Drawsku. Tematem spotkania  była  

polityka społeczna. 

 

- W dniu 24 kwietnia 2014 r. będę uczestniczył   w Sesji Zgromadzenia Związku R-XXI w 

Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. 



5 

 

- W dniach  27.04 – 30.04. 2014 r. będziemy gościć Przewodniczącego Rady Uwe Schmidt 

( z małżonką i tłumaczem) z partnerskiej Gminy Henstedt-Ulzburg. 

 

- W dniu 18 kwietnia 2014 r.  sołtys  Sołectwa Żeńsko  Pani Grażyna Gucia złożyła 

rezygnację  z pełnienia funkcji sołtysa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 18.04.2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


