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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 187/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2021r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2020 rok. 

 

2) zarządzenie nr 188/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2021r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 

roku oraz w otwartym konkursie ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie 

„Promocji i organizacji wolontariatu” zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

3) zarządzenie nr 189/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

 

4) zarządzenie nr 190/2021 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wierzchowo do wydawania zaświadczeń. 

 

5) zarządzenie nr 191/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku oraz otwartego konkursu ofert na wybór 

operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” zlecanych 

na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszej informacji. 

 

 

 

 



2. Sprawy bieżące 

 

1. Dnia 16.04.2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o zamówieniu, którego 

przedmiotem jest “Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady”. 

Zamówienie obejmuje okres od 01.07.2021 do 30.06.2024, a przedmiotem jest odbiór i transport 

odpadów komunalnych od mieszkańców, wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz 

wyposażenie i odbiór odpadów z GPSZOK w Wierzchowie. Termin składania ofert 18.05.202. 

Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod adresem https://wierzchowo.ezamawiajacy.pl. 

2. Dnia 16 kwietnia 2021r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo gościliśmy Pana Bogusława Ogorzałka 

– Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana 

Wicekuratora i dotyczyło funkcjonowania oświaty na terenie gminy oraz kierunków polityki 

oświatowej państwa w obecnej chwili. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gminy: Wójt, 

Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz, Skarbnik, inspektor ds. infrastruktury społecznej. 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. 

3. W dniu 19 kwietnia br. wysłano do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem 

Kuratora Oświaty wniosek o dofinansowanie remontu i doposażenia stołówki szkolnej w Szkole 

Podstawowej w Wierzchowie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 

3, z którego można pozyskać około 80 tys. zł, przy wkładzie 20 tys. zł. 

4. Także 19 kwietnia br. wystąpiono do związków zawodowych o przedłożenie opinii w sprawie 

przedłużenia obecnemu dyrektorowi Przedszkola w Wierzchowie tj. Pani Marzannie Piskorz 

stanowiska dyrektora na okres do 31.08.2025r. Po uzyskaniu opinii zakładowych organizacji 

związkowych gmina wystąpi do Kuratora Oświaty z pismem o wydanie pozytywnej opinii w tejże 

sprawie. 

5.  Od 1 marca br. w Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjny programu „Czyste 

Powietrze” w ramach porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców gminy 

dofinansowaniem m.in. do wymiany starych pieców i kotłów, docieplenia obiektów, wymiany okien 

i drzwi. W miesiącu kwietniu w ramach działania punktu złożono 10 wniosków. 

 

6. W związku z ogłoszeniem w dniu 14 kwietnia 20201r. przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu priorytetowego „Poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż” na terenie 

województwa zachodniopomorskiego złożono 15 wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. 

„kopciuchów” w blokach. 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

26 kwietnia br. brałem udział w spotkaniu wspólnie ze Skarbnikiem Panią Martą Chłopek oraz 

Sekretarzem Panem Tomaszem Suchońskim z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 

Panem Olgierdem Geblewiczem. Tematem spotkania były sprawy związane z rozliczeniem 

finansowym projektu: „Budowa Przedszkola w Wierzchowie”. 

 

 

 

 

https://wierzchowo.ezamawiajacy.pl/

