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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 5 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 229/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie 

organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Wierzchowo na czas zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny. 

  

2) zarządzenie nr 230/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok. 

 

3) zarządzenie nr 231/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych. 

 

4) zarządzenie nr 232/2014  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie 

przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.  

 

5) zarządzenie nr 233/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 r.   

 

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

 

2. Sprawy bieżące   

 

- w dniu 10 lutego 2014 r. dokonano otwarcia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i ochrony zdrowia. Na 

ogłoszenie o otwartym konkursie wpłynęły trzy oferty złożone przez: MLKS „Kolejarz” 
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KPPD S.A. Wierzchowo na zadanie Nr 1 „Promocja i ochrona zdrowia”, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny na zadanie Nr 2 „Organizacja życia 

kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów”, Stowarzyszenie Centrum Aktywności 

Lokalnej w Wierzchowie na zadanie Nr 3  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

Po weryfikacji złożonych ofert postanowiono przyznać dla zadania Nr 1 kwotę 1.400 zł., 

dla zadania Nr 2 kwotę  4. 700 zł., dla zadania Nr 3 kwotę 13.500 zł.   

 

- Dnia 18 lutego 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisano aneks do 

umowy dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla 

miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci” na 

podstawie , którego przyznana zostanie pomoc w wysokości 388 227,00 zł. 

 

- W miesiącu lutym 2014 r. we wszystkich jednostkach OSP odbyły się zebrania 

sprawozdawcze za 2013 r. 

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

- 31 stycznia 2013 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem Gminy  

i Kierownikiem USC odwiedziłem jubilatkę Panią Genowefę Dopierała zamieszkałą  

w Otrzepie, która obchodziła 90 urodziny. Jubilatce złożono życzenia, upominki i kwiaty, 

a następnie pożegnanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Świerczyna, 

  

- 7 lutego 2014 r. w odprawie podsumowującą działalność Państwowej Straży Pożarnej w 

roku 2013 i w uroczystym przekazaniu do użytkowania samochodu operacyjnego typu BUS 

w Drawsku Pomorskim, następnie w spotkaniu noworocznym w Złocieńcu,     

 

- 11 lutego 2014 r. w spotkaniu  w sprawie przejęcia PKS w Starostwie w Drawsku 

Pomorskim, 

 

 - 13 lutego 2014 r. w dalszym ciągu rozmów w sprawie PKS w Starostwie w Drawsku 

Pomorskim, 

 

- 14 – 15 lutego 2014 r. w posiedzeniu Konwentu Starostów, Wójtów, Burmistrzów i 

Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu, 

 

- 21 lutego 2014 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem Gminy i 

Kierownikiem USC odwiedziłem jubilatkę Panią Władysławę Jewtuch zamieszkałą w 

Wierzchowie, który obchodziła 92 urodziny. Jubilatce złożono życzenia, upominki i kwiaty,      

 

- 26 lutego 2014 r. w Gali podsumowującej VIII edycję Programu Działaj Lokalnie w 2013 r. 

w Złocieńcu. 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 20.02.2014 r.  


