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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 4 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 183/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

2) zarządzenie nr 184/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zmiany 

zarządzenia Nr 139/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie powołania 

Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i 

organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

3) zarządzenie nr 185/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

4) zarządzenie nr 186/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i 

organizacji wolontariatu” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. Zostały podpisane umowy w ramach udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych 

z zakresu sportu. Wysokość dotacji: 

1)  MLKS Kolejarz Wierzchowo – 17 500,00 zł 

2)  LKS Drzewiarz Świerczyna – 24 000,00 zł 

3) UKS Lider Świerczyna – 6 000,00 zł 

 



2. Z okazji 76 rocznicy wyzwolenia Wierzchowa w dniu 4 marca br.  przedstawiciele władz 

gminnych, Związku Kombatantów, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem 

„Bohaterów poległych w walce z faszyzmem o Wał Pomorski w 1945 roku”. Delegacje oddały 

cześć i hołd poległym żołnierzom. 

 

3. W dniu 04.03.2021r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku zlecanych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert mija 

29 marca 2021 r. 

 

4. W dniu 6 marca br. odbył się II Rajd motocyklowo - konny, którego celem było 

upamiętnienie ostatniej szarży w historii Polskiej Kawalerii, która miała miejsce na polach 

Borujska (dzisiejszego Żeńska). Delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem w 

Świerczynie, w Żabinie i w Żeńsku. 

 

5. W dniu 11 marca 2021 r. z okazji Dnia Sołtysa pracownicy Urzędu Gminy 

Wierzchowo w imieniu władz gminnych odwiedzili naszych sołtysów składając im życzenia 

z okazji ich święta oraz podziękowania za ich trud codziennej pracy na rzecz społeczności 

lokalnej. 

 

6. 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 marcu zostały już złożone 

4 wnioski o dotacje. 

 

7. W dniu 18 marca br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie 

poświęcone  wyjaśnieniu wcześniejszych rozmów dotyczących reorganizacji placówki w 

Świerczynie, która jak się okazało z przyczyn formalno-prawnych nie może zostać 

przekształcona w szkołę integracyjną, która wchodziłaby w skład Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Uczestnicy spotkania umówili się na 

kontynuowanie rozmów w kwietniu 2021r. i wypracowaniu wspólnego stanowiska między 

władzami Gminy Wierzchowo, a Powiatem Drawskim. 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Wierzchowo – Jan Szewczyk, Wicestarosta Powiatu 

Drawskiego – Mariusz Nagórski, Przewodniczący Rady Gminy – Marek Mikulec, Radna 

Rady Gminy Wierzchowo – Jolanta Augustyniak, Skarbnik Gminy Wierzchowo – Marta 

Chłopek, Inspektor ds. infrastruktury społecznej i oświaty – Joanna Zyguła, Dyrektor 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – Krystian Ignacak, Naczelnik 

Wydziału Oświaty Powiatu Drawskiego – Izabela Krężołek. 

 

    8.   W dniu 1 marca 2021 uczestniczyłem w Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójta Powiatu 

 Drawskiego. Jednym z tematów konwentu była realizacja w roku bieżącym inwestycji 



 drogowych w zakresie dróg powiatowych. W związku z tym zasugerowałem, że obecny 

 podział współfinansowania inwestycji na poziomie 50%/50% wkładu własnego  w zakresie 

 Gminy Wierzchowo jest za wysoki. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie a współfinansujemy 

 przebudowy dróg powiatowych na poziomie miasta. W zakresie Wierzchowo poziom ten 

 powinien zostać zmniejszony. 

 Na spotkaniu poinformowałem również, że priorytetem inwestycji drogowych na terenie 

 gminy Wierzchowo jest realizacja przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wierzchowo – 

 Będlino, Będlino-Sośnica. Zgłosiłem także, że z uwagi na już wykonane roboty należy 

 zakończyć przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nowe Laski – droga wojewódzka nr 

 177. Ponadto zasugerowałem jedną z możliwości rozwiązania problemu przebiegu granic 

 działek ewidencyjnych pasa drogowego drogi powiatowej nr 2007Z Świerczyna – Wielboki 

 – Rudki poprzez zalegalizowanie istniejącego przebiegu pasa drogowego. 

 

 

 

 

 

 


