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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 179/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wierzchowo. 

2) zarządzenie nr 180/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany 

zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 30 października 2019r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 

3) zarządzenie nr 181/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

4) zarządzenie nr 181/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie 

wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

  

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

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. W dniu 27 stycznia 2021r. naszą gminę odwiedził Poseł na Sejm RP Pan Czesław Hoc oraz 

Radny Województwa Zachodniopomorskiego Pan Henryk Carewicz. Podczas spotkania zostały 

poruszone następujące tematy: 

-  budowa kolejnej fermy trzody chlewnej zlokalizowanej w Żabinie 

- połączenie Biblioteki Publicznej w Wierzchowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i 

Turystyki w Wierzchowie w jedną instytucję 

oraz możliwość pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 

Gmin popegeerowskich. 



Pan Poseł odwiedził również Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie. Zainteresowany był prze-

biegiem szczepień. Poruszono temat dobrze wyposażonego gabinetu rehabilitacyjnego w 

ośrodku i braku możliwości uzyskania dofinansowania rehabilitacji w naszej gminie z Na-

rodowego Funduszu Zdrowia. Pan Poseł przejechał się również po niektórych drogach po-

wiatowych w miejscowościach popegeerowskich i zauważył z jak dużym problemem mie-

rzy się gmina i jaki jest stan dróg. 

 

2. W dniu 09.02.2021r. Gmina Wierzchowo 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 dofinanso-

wania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po wielu rozmowach i konsulta-

cjach z radnymi i przedstawicielami mieszkańców gminy złożyła następujące projekty: 

1. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Świerczynie na kwotę 800.000,00 zł 

2. Przebudowa drogi dojazdowej do plaży gminnej nad jez. Dramienko w miejscowości Ża-

bin, miejsc postojowych oraz budynku socjalnego dla ratownika na kwotę 350.000,00 zł 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku PGR na salę wiejską w Żeńsku na kwotę 600.000,00 

zł. 

 

3. W dniu 15 lutego br. w ramach naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialne-

go z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację 

infrastruktury sportowej w 2021 roku został złożony wniosek o dotacje na zadnie „Budowa bieżni 

lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie”. Koszt całkowity zadania 50.000 zł. 

 

4. W dniu 24 lutego br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie podczas, którego 

podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. Porozumienie podpisali Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Pani Emilia Niemyt i Wójt 

Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk. 

Na mocy porozumienia Urząd Gminy Wierzchowo będzie upoważniony do pomocy miesz-

kańcom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powie-

trze”.  

W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych, a także oso-

by dopiero planujące budowę mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do wymiany starych 

pieców i kotłów, docieplenia obiektów, wymiany okien i drzwi, a także montażu lub moder-

nizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wszystko. Warto poznać zasady 

projektu i złożyć wniosek. Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze zostanie uru-

chomiony 1 marca 2021r. 

Podczas spotkania omówiono również możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wymianę źródła cie-

pła w sali wiejskiej w Nowych Laskach. 

 

 
W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

19 lutego br. wziąłem udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz 

Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego w Karlinie. Wystąpiłem z zapytaniem do Pana 

Marszałka o możliwość naprawy drogi wojewódzkiej nr 177, na odcinku Sośnica – Pławno . Pan 

Marszałek zadeklarował, że ten odcinek drogi zostanie naprawiony. 

 

 


