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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 9 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 197/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 maja 2021r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady. 

2) zarządzenie nr 198/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 

Wierzchowie za 2020 rok. 

3) zarządzenie nr 199/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 maja 2021r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w 

Wierzchowie za 2020 rok. 

4) zarządzenie nr 200/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

5) zarządzenie nr 201/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

6) zarządzenie nr 202/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

7) zarządzenie nr 203/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

8) zarządzenie nr 204/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

9) zarządzenie nr 205/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Wierzchowie. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do nr 9 do niniejszej informacji. 

 



2. Sprawy bieżące 

 
1. W ramach naboru wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w ramach dofinansowania ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Wierzchowo otrzymała dotację 

w kwocie 600 000 zł. na realizację projektu:  Przebudowa i rozbudowa byłego budynku 

PGR na świetlicę wiejską w miejscowości Żeńsko. 

Planowany koszt całkowity zadania 600 000 zł. 

2. 8 czerwca 2021r. w Sali wiejskiej w Lasku Arkońskim w Wierzchowie odbyła się 

uroczystość z okazji jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego 12 par małżeńskich: 

1. Jadwiga i Stanisław Andryszczak 

2. Danuta i Adam Biżak 

3. Wanda i Henryk Jóźwiak 

4. Jadwiga i Stefan Kaczorkiewicz 

5. Olga i Antoni Kopczak 

6. Marianna i Marian Kuca 

7. Krystyna i Jan Lenart 

8. Bogumiła i Władysław Słowik 

9. Wiesława i Adam Stefek 

          10. Teresa i Lesław Sczepańscy 

          11. Barbara i Mieczysław Widerowscy 

         12. Ewa i Zygmunt Zawadzcy 

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście - Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Mikulec, 

Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Sekretarz Gminy Pan Tomasz Suchoński, Skarbnik Gminy 

Pani Marta Chłopek oraz proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Wierzchowie ks. Dariusz 

Szczeciński. Wójt Jan Szewczyk podziękował czcigodnym jubilatom za to, co uczynili na rzecz 

naszej Gminy, za zaangażowanie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz życzył 



małżonkom kolejnych lat wspólnego życia. Jubilaci  zostali odznaczeni medalami Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy 

okolicznościowe, kwiaty oraz prezenty. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy – Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego – Jan Szewczyk. Po oficjalnej ceremonii jubilaci wraz z gośćmi zostali zaproszeni 

na wspólny toast lampką szampana i poczęstunek. Miłym upominkiem muzycznym był występ 

zespołu „Świerczynianki” ze Świerczyny. 

 

3. 15 czerwca podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020  na realizację 

operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i modernizację placów zabaw 

w Gminie Wierzchowo”. 

Rozpoczęły się prace przygotowania terenu i wyłonienia wykonawcy. Planowany termin 

zakończenia prac: sierpień 2021r.  Zostaną wybudowane place zabaw w Nowych Laskach, 

Żabinku i Wierzchowie oraz zmodernizowane place zabaw w Osieku Drawskim 

i usadowione urządzenia siłowni zewnętrznej w Radomyślu. Koszt całkowity zadania 

85 000,00 zł, pomoc z PROW 48 863,00 zł, wkład własny 36 137,00 zł. 

 

4. Trwają prace przy wyłonieniu wykonawcy na budowę bieżni przy Szkole 

Podstawowej 

w Wierzchowie w ramach dotacji na poprawę infrastruktury sportowej w 2021 roku. 

Planowany termin zakończenie prac sierpień 2021r. 

5. W dniu 15 czerwca br. zarządzeniem Nr 205/2021 Wójta Gminy Wierzchowo po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, związków 

zawodowych oraz Rady Pedagogicznej Przedszkola w Wierzchowie przedłużono 

powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola w Wierzchowie Pani Marzannie Piskorz do 

dnia 31 sierpnia 2025 r. 

6. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na : Odbiór i 

transport  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz 

zaopatrzenie w pojemniki na odpady. WYBRANO OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZŁOŻONĄ 

PRZEZ : ATF Sp. z o.o. S.K Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec. Cena oferty : 1.794.355,20 zł brutto. 



Dnia 24.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zamówienia 01.07.2021 – 

30.06.2024. 

 

7. Odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych w 

naszej gminie, w których uczestniczyłem: 

- 28.05.2021 r. w OSP Wierzchowo 

- 18.06.2021 r. w OSP Żabinek 

- 26.06.2021 r. w OSP Świerczyna. 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

 

11 czerwca br. odbyła się uroczysta zbiórka 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie. 

W moim imieniu gminę reprezentował Sekretarz Pan Tomasz Suchoński. 

 

 

25 czerwca br. Sekretarz Pan Tomasz Suchoński wziął udział w uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół w Świerczynie oraz w Szkole Podstawowej w Wierzchowie. 

 

26 czerwca br. w miejscowości Długie odbyło się spotkanie z Wojewodą Zachodniopomorskim 

parlamentarzystami oraz przedstawicielami gmin, które otrzymały środki z programu dla gmin 

popegerowskich. W spotkaniu uczestniczyłem z sołtys wsi Żeńsko p. Renatą Michalską. 

Odebraliśmy promesę w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali wiejskiej w Żeńsku. 

 

 


