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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  zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

2) zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

3) zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 lipca 2020r. 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 2020 

roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4) zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

5) zarządzenie nr 136/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

6) zarządzenie nr 137/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

7) zarządzenie nr 138/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie powołania 

komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola w Wierzchowie w 

zakresie określonym umową nr IS/1/2019 z dnia 25.04.2019r. 

8) zarządzenie 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. 

9) zarządzenie nr 140/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo. 

10) zarządzenie nr 141/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie 

Gminy Wierzchowo. 



 

 

2. Sprawy bieżące 

 

1.   W dniu 29 czerwca br. podpisano umowę na dofinansowanie remontu i doposażenia stołówki 

szkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” moduł 3. Uzyskane dofinansowanie to kwota 80 tys. zł, przy wkładzie gminy 20 tys. zł. 

2.   W dniu 3 lipca br. upłynął termin składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce. Łącznie 

złożono 30 wniosków, z czego 1 rozpatrzono negatywnie ze względu na średnią ocen, która była 

niższa niż wynikało z regulaminu przyznawania stypendiów. 

3.  Dnia 5 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa przedszkola w 

Wierzchowie”, na które w dniu 18 sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do 

użytkowania obiektu. 

4.  Dnia 12 sierpnia w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie w sprawie dalszego 

funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie i propozycji utworzenie na bazie jednostki szkoły 

integracyjnej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa powiatowego: Wicestarosta – 

Mariusz Nagórski i Naczelnik Wydziału Oświaty – Izabella Krężołek, Dyrektor ZPET w Bobrowie – 

Krystian Ignacak oraz przedstawiciele gminy: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, inspektor ds. infrastruktury 

społecznej, radca prawny Urzędu – Czesław Podkowiak. Podczas spotkania postanowiono, że prace 

przy reorganizacji szkoły powinny się rozpocząć od określenia podstaw prawnych funkcjonowania 

nowo utworzonej jednostki czy też filii ZPET (dokładnie jeszcze nie wiadomo w jakiej formie będzie 

działała szkoła). Ustalono, że do końca sierpnia radcowie prawni gminy i Starostwa wypowiedzą się w 

tej sprawie i przedłożą prawne rozwiązania dalszego postępowania. 

5.   W dniu 29 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo podpisano umowę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty 

Sołeckie 2020”. Do dofinansowania zakwalifikowało się sołectwo Osiek Drawski z projektem pn. 

„Bezpieczny plac zabaw”. W ramach zadania zostanie wykonany monitoring placu zabaw oraz 

zostanie wymieniona i uzupełniona o nowy tartan powierzchnia placu. Łączna wartość przedsięwzięcia 

to kwota 15 277,80 zł, z czego dofinansowanie stanowi 10 000,00 zł. Pozostały wkład sfinansuje 

Gmina Wierzchowo. 
Umowa została podpisana przez: Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Annę 

Bańkowską, Wójta Gminy Wierzchowo Jana Szewczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

Marty Chłopek oraz sołtysa sołectwa Osiek Drawski - Beatę Warec, w obecności Przewodniczącego 

Rady Gminy Wierzchowo – Marka Mikulca, Sekretarza Gminy – Tomasza Suchońskiego i 

Inspektora ds. infrastruktury społecznej – Joanny Zyguły. 

6.  Po usunięciu azbestu z budynku zlokalizowanego w Świerczynie przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej okazało się, że budynek nie nadaje się do remontu i w związku z tym na tym miejscu 

postawiono blaszak, w którym znajduje się również pomieszczenie przeznaczone dla OSP 

Świerczyna. 

7. W dniu 21.08.2020r. ogłoszono przetarg o zamówieniu robót budowlanych na 

Termomodernizację budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w 

Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie. Po zakończeniu przetargu i ustaleniu wysokości 

zamówienia zostanie złożony wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

8.     W dniu 27 lipca 2020 roku został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o dotacje na zakup łodzi ratunkowej dla jednostki OSP 

Wierzchowo. Wniosek jest w trakcie uzupełniania. 



 

9.  Gmina Wierzchowo otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa infrastruktury sportowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w 

Wierzchowie”. Koszt całkowity zadania 40.000 zł; w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 

20.000 zł, wkład własny gminy 20.000 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec września 

2020 roku. 

10.  Dnia 07.08.2019r. podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w 

Szczecinie a Związkiem Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim na 

dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji 

Wierzchowo – Wodnik II”. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

7 sierpnia br. odbyły się Regaty „Żagle 2020” nad Jeziorem Siecino, w moim imieniu gminę 

reprezentował Sekretarz Pan Tomasz Suchoński. 

 

12 sierpnia br. brałem udział wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Markiem Mikulcem w 

Sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Goleniowie. 

 

 


