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OR.0057.5.2013.DM            Wierzchowo 26.06.2013 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 13 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 179/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze.  

  

2) zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok.  

 

3) zarządzenie nr 181/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 maja 2013 r. w 

sprawie powołania komisji do dokonania analizy arkuszy organizacyjnych szkół i 

przedszkola na rok szkolny 2013/2014 dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Wierzchowo. 

 

4) zarządzenie nr 182/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 maja  2013 r. w 

sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem w lokalach mieszkalnych 

i użytkowych. 

 

5) zarządzenie Nr 183/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

 

6/ zarządzenie Nr 184/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 maja 2013 r. w 

sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 
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7/ zarządzenie Nr 185/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze 

ustnego przetargu nieograniczonego. 

 

8/ zarządzenie Nr 186/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 maja 2013 r. w 

sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn. 

„Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w 

miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo”. 

 

9/ zarządzenie Nr 187/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 maja 2013 r. w 

sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 maja 

2013 r.  

 

10/ zarządzenie Nr 188/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2013 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 

 

11/ zarządzenie Nr 189/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania komisji do określenia wartości urządzeń będących na 

wyposażeniu hydroforni w miejscowości Żeńsko. 

 

12/ zarządzenie Nr 190/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo.  

 

13/ zarządzenie Nr 191/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 czerwca 2013r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

zamawiającego”. 

 

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

niniejszej informacji. 

 

2. Sprawy bieżące  

 

- w dniu 26 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Instytutu 

Zarządzania w Edukacji VULCAN. Tematem spotkania było zapoznanie się z 

propozycją przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną analizy sieci szkół na 

terenie Gminy Wierzchowo z uwzględnieniem wydatków rzeczowych na 

oświatę. Cena jaką zaproponowano za sporządzenie dokumentu to kwota 

40 000,00 zł.  
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- od 13 maja 2013 r. zatrudniono Pana Jarosława Leszkiewicza na stanowisku 

podinspektora do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji 

gminy, 

 

- w dniu 24 maja 2013 r. z inicjatywy Koła Diabetyków w Złocieńcu 

przeprowadzono w Ośrodku Zdrowia w Wierzchowie badanie poziomu cukru, 

cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia krwi,   

 

- od 28 maja 2013 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono dwie osoby na 

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

miesiąca. Pracownicy zatrudnieni są na stanowisku robotnika gospodarczego, 

 

- w dniach  od 27 maja do 1 czerwca 2013 r. gościliśmy delegację młodzieży 

szkolnej z gminy Partnerskiej Henstedt – Ulzburg w ramach współpracy z 

Gimnazjum Wierzchowo. W dniu 29 maja 2013 r. delegacja zwiedziła Urząd 

Gminy, 

 

- w dniu 17 czerwca 2013 r. ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie 

zakupu podręczników. Wnioski należy składać do szkół w terminie do 15 lipca 

2013 r. Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy w roku szkolnym 

2013/2014 są uczniowie klas I – III i V szkół podstawowych, gdzie dochód netto 

na jednego członka rodziny nie przekracza w przypadku uczniów klas I – 539,00 

zł., dla pozostałych osób – 456,00 zł. 

 

- w dniu 18 czerwca 2013 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

przeprowadzili kontrolę na placu zabaw w Świerczynie przy szkole. Wyniki 

kontroli są pozytywne, 

 

- w dniu 18 czerwca 2013 r. zakończono postępowanie przetargowe dotyczące 

wyboru firmy świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Wierzchowo. Jako najkorzystniejszą (kryterium 

wyboru stanowiła najniższa cena) wybrano ofertę konsorcjum firm: Remondis 

Sanitech Poznań Sp. z o. o. z partnerem PHU EKO-Fiuk s.c. Podpisanie umowy 

z wybranym wykonawcą nastąpiło 24 czerwca 2013 r. 

 

- w dniu 19 czerwca 2013 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji 

przebudowy budynku remizy OSP w Żabinku, 
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-  w dniach 1 – 5 lipca uczniowie (9 osób) ze Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie uczestniczyć będą w projekcie „Hotel na wakacje” w Henstedt – 

Ulzburg. Udział uczniów finansowany jest przez partnerską gminę, zaś transport 

do i ze Szczecina finansuje nasza gmina. 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  

 

- 6 maja 2013 r. Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej w Czaplinku, 

 

- 10 maja 2013 r. spotkanie w sprawie przejęcia majątku ruchomego i 

nieruchomego PKS w Drawsku Pomorskim, 

 

- 16 maja  2013 r. Targi pracy polsko – niemieckie w Drawsku Pomorskim, 

 

- 17 maja 2013 r. konferencja na temat Odnawialnych Źródeł Energii p.t.: II 

Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – Słońce dla każdego, czyli 

mikroinstalacje OZE jako podstawa rozwoju energetyki prosumenckiej w 

Polsce” w Siemczynie, 

 

- 21 maja 2013 r. zgromadzenie gmin R XXI w Słajsinie, 

 

- 22 maja 2013 r. seminarium nt. „Dochodowa Gmina, relacje, ryzyko, 

inwestycje, finansowanie” w Szczecinie,  

 

- 29 maja 2013 r. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Dzień otwarty Starostwa w ramach obchodów XV Lecia  Powiatu Drawskiego 

w Drawsku Pomorskim oraz po południu festyn rodzinny w Szkole 

Podstawowej w Wierzchowie, 

 

- 30 maja 2013 r. koncert Krzysztofa Krawczyka w kościele w Wierzchowie pt. 

Dla Mamy”, 

 

- 1 czerwca 2013 r. sportowy Dzień Dziecka nad jeziorem Busko w Żabinku, 

 

- 3 czerwca 2013 r. spotkanie w starostwie w Drawsku Pomorskim nt. budowy 

hospicjum, 

 

- 5 czerwca 2013 r. w imieniu moim V-ce Przewodniczący Rady Gminy, 

Sekretarz Gminy i kierownik USC odwiedzili jubilatów zamieszkałych w 

Świerczynie Panią Ludwikę Zwierzyńską, która obchodziła 92 urodziny i Pana 
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Józefa Hofmana, który obchodził 91 urodziny. Jubilatom złożono życzenia, 

upominki i kwiaty, 

     

- 7 czerwca 2013 r. Olimpiada Przedszkolaka w Wierzchowie, 

 

- 10 czerwca 2013 r. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Drawsku Pomorskim, 

 

- 14 czerwca 2013 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i kierownikiem 

USC odwiedziłem jubilatkę Panią Katarzynę Karpińską zamieszkałą w 

Świerczynie, która obchodziła 91 urodziny. Jubilatce złożono życzenia, 

upominki i kwiaty, 

 

- 15 czerwca 2013 r. impreza integracyjna drwali „Wielkie Rżnięcie 2” w 

Wierzchowie, 

 

- 22 czerwca 2013 r. zawody Powiatowych Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w Czaplinku.  

 

 

 

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 26.06.2013 r.  


