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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  13  zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 166/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie powołania 

komisji ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych Urzędu Gminy Wierzchowo. 

2) zarządzenie nr 167/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

3) zarządzenie nr 168/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie powołania 

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

w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek drawski. 

4) zarządzenie nr 169/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany 

zarządzenia Nr 160/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji. 

5) zarządzenie nr 170/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany 

zarządzenia Nr 162/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie powołania 

Zespołów Spisowych. 

6) zarządzenie nr 171/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia 

dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

7) zarządzenie nr 172/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

8) zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

9) zarządzenie nr 174/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2020-2030. 

10) zarządzenie nr 175/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie 

rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Wierzchowie. 

11) zarządzenie nr 176/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  



uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

12) zarządzenie nr 177/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

13) zarządzenie nr 178/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 stycznia 2021r. W sprawie 

utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Wierzchowie. 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do nr  13 do niniejszej informacji. 

 

 

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. Zakończono realizację projektu grantowego pn. „POMORZE ZACHODNIE – 

BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Grantem zostały objęte placówki edukacyjne leżące 

w Gminie Wierzchowo, tj. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, Przedszkole w 

Wierzchowie oraz Zespół Szkół w Świerczynie. W ramach realizacji grantu został 

zakupiony sprzęt ochrony osobistej dla nauczycieli oraz pracowników administracji i 

obsługi placówek edukacyjnych. Zakupiono rękawice ochronne, przyłbice, kombinezony 

ochronne i fartuchy ochronne wodoodporne. Zakupiono ponadto sprzęt i środki do 

utrzymania czystości i dezynfekcji placówek edukacyjnych obejmujących 413 dzieci i 

młodzieży: tj. mydło dezynfekujące, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji 

powierzchni, stojące dozowniki do placówek oraz dozowniki automatyczne do klas, mopy 

parowe do czyszczenia podłóg w klasach i na korytarzach oraz opryskiwacze ciśnieniowe do 

czyszczenia placów zabaw, boisk sportowych, czy korytarzy szkolnych. 

2. Łączna kwota poniesionych w ramach grantu wydatków to 46.665,00 zł. 

 

3. W ramach porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu „Region Dobrego 

Wsparcia” w zakresie usług społecznych w walce z COVID 19 pozyskano z Fundacji 

„Nauka dla Środowiska” PAKIET COVID tj. maseczki niemedyczne, półprzyłbice, 

rękawice ochronne, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowniki automatyczne oraz 

fartuchy ochronne. Środki zostały przekazane Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Wierzchowie, Caritas Wierzchowo, OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna oraz Związek 

Emerytów i Rencistów w Wierzchowie. 

 

4. Gmina Wierzchowo będzie aplikowała o dotację na budowę bieżni przy Szkole 

Podstawowej w Wierzchowie w ramach środków budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego na 2021 r. z przeznaczeniem na „Pomoc finansową dla jednostek 

samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem 

na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 r.” Koszt zadania ok. 50 000 zł, 

dofinansowanie 50% wartości kosztorysowej projektu, nie więcej jednak niż 20 000 zł. 
 
 

 

5. Trwają prace w ramach termomodernizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wierzchowie – wykonano 75% robót, został podłączony również gaz; oraz Sali Wiejskiej w 



Świerczynie – 50% robót, docieplany jest strop, wykonano kanał cieplny do Zespoły Szkół 

w Świerczynie, trwają prace przyłączeniowe. 

 

6. Na przełomie grudnia i stycznia została podpisana umowa z Wojewodą 

Zachodniopomorskim o dopłatę w roku 2021 ze środków Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania polegającego na 

organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Wierzchowo. Maksymalna wysokość przyznanej dopłaty to kwota 274.620,90 zł i 

jest ona uzależniona od ilości przejechanych wozokilometrów. 

 

7. W dniu 11 stycznia  b.r. został przekazany plac budowy dla firmy Domar z m. Tatów – 

wykonawcy przebudowy drogi gminnej w m. Osiek Drawski. 

 
 

 

 

 

 


