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OR.0057.7.2013.DM            Wierzchowo 29.10.2013 r. 

 

 

 
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 15 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 201/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie 

organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Wierzchowo na czas zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny.  

  

2) zarządzenie nr 202/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, 

uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I  półrocze 2013 roku. 

Powyższe zarządzenie zostało radnym przekazane wcześniej. 

 

3) zarządzenie nr 203/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie 

przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 

 

4) zarządzenie nr 204/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo na czas zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

 

5) zarządzenie Nr 205/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok.  

 

6/ zarządzenie Nr 206/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 09 września 2013 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2014 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2014 roku i lata następne. 
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7/ zarządzenie Nr 207/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 września 2013 r. w sprawie 

ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika 

używanego z tytułu podróży służbowej przez pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo oraz 

kierowników podległych jednostek organizacyjnych. 

 

8/ zarządzenie Nr 208/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

9/ zarządzenie Nr 209/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.  

 

10/ zarządzenie Nr 210/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

 

11/ zarządzenie Nr 211/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego.  

 

12/ zarządzenie Nr 212/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 

 

13/ zarządzenie Nr 213/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 03 października 2013r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

14/ zarządzenie Nr 214/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 października 2013 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą. 

 

15/ zarządzenie Nr 215/2013  Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 października 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego. 

 

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

informacji. 

 

2. Sprawy bieżące  

 

- W dniu 19 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo zostały wręczone medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach 

wspólnego pożycia małżeńskiego. Pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego 

obchodziło pięć par małżeńskich z terenu Gminy Wierzchowo Państwo Kazimiera i Stanisław 

Bachowscy, Wiesława i Stanisław Michalscy, Halina i Kazimierz Rubaszewscy, Jadwiga i 

Zygfryd Szczepaniak. Natomiast 21 września uroczystość z okazji jubileuszu miała miejsce w 
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kościele w Świerczynie. Tu na prośbę Jubilatów Haliny i Karola Mazurkiewicz zostały 

wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie.  

 

- W miesiącu wrześniu Zarząd Dróg Powiatowych złożył po raz kolejny wniosek do Urzędu 

Wojewódzkiego o dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski – 

Wierzchowo – Otrzep, 1991Z Wierzchowo – Żabin, 1996Z Żabin – Nowe Laski- droga 

wojewódzka nr 177 – ETAP I – przejście przez miejscowość Wierzchowo w ramach 

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo- 

Dostępność – Rozwój” na rok 2014. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków.  

 

- W miesiącu październiku zostały rozpoczęte roboty budowlane związane z remontem drogi 

powiatowej nr 1994Z na odcinku: od ronda w kierunku posterunku policji (do Nr 2 posesji 

włącznie) tj. na ulicy Leśnej. Wykonawcą jest firma POL-DRÓG z Drawska Pomorskiego, 

termin wykonania remontu drogi upływa w dniu 29 listopada 2013 r.  Zakres robót 

drogowych obejmuje położenie nowej nawierzchni drogi o szerokości 5,50 – 6,0 m 

dostosowanej do normy dróg powiatowych, korektę łuków poziomych, przebudowę 

chodników po obu stronach ulicy, wykonanie przebudowy skrzyżowań oraz wjazdów do 

posesji. 

 

- Od 1 października 2013 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono trzy osoby na okres 

2-ch miesięcy z zobowiązaniem zatrudnienia tych osób na okres 1 miesiąca. Pracownicy 

zatrudnieni są na stanowisku robotnika gospodarczego. 

 

- Dnia 3 października 2013 r. złożono wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo 

Drawy” w Szczecinku pt. „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi 

formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego  samochodu ratowniczo-

gaśniczego przez Gminę Wierzchowo”. Wniosek otrzymał rekomendację Lokalnej Grupy 

Rybackiej „Partnerstwo Drawy” i został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego. Wartość 

dofinansowania to ponad 320 tys. zł. 

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

- 31 sierpnia 2013 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i Sekretarzem Gminy 

odwiedziłem jubilatkę Panią Zofię Teodorak zamieszkałą w Wierzchowie, która obchodziła 

90 urodziny. Jubilatce złożono życzenia, upominki i kwiaty, 

 

- 31 sierpnia 2013 r. dożynki gminne w Cieszynie i Mirosławcu, 

 

- 7 września 2013 r. Europejskie Dni Dziedzictwa Zachodniopomorskiego w Siemczynie, 

 

- 7 września 2013 r. dożynki gminne w Wierzchowie, 

 

- 14 września 2013 r. XI Powiatowe Święto Plonów w Drawsku Pomorskim, 
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- 15 września 2013 r. jubileusz 25-lecia koronacji figury Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, 

 

- 18 września 2013 r. wraz z 25-osobową delegacją z Gminy Wierzchowo odwiedziliśmy 

zakład produkcyjny Emano&Robin w miejscowości Teterow (Niemcy), który jest 

zainteresowany budową nowej fabryki w naszej gminie. Firma Emanno&Robin zajmuje się 

produkcją elementów plastikowych, 

 

- 23 września 2013 r. Konwent Starosty w Drawsku Pomorskim oraz uroczyste podpisanie 

Strategii rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Powiecie Drawskim do 

roku 2020, 

 

- 25 września 2013 r. spotkanie Związku Koła Kombatantów i byłych więźniów politycznych 

w Wierzchowie, 

 

- 24 września 2013 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem Gminy i 

Kierownikiem USC odwiedziłem jubilata Pana Ludwika Bełzowskiego zamieszkałego w 

Świerczynie, który obchodził 93 urodziny. Jubilatowi złożono życzenia, upominki i kwiaty, 

   

- 28 września 2013 r. uroczyste otwarcie wyremontowanej Strażnicy strażackiej w Żabinku, 

     

- 11 października 2013 r. ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej w 

Gimnazjum w Wierzchowie, 

 

- 14 października 2013 r. spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu w 

Wierzchowie, 

 

- 15 października 2013 r. ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej w Zespole 

Szkół w Świerczynie  

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 29.10.2013 r.  


