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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 11 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Wierzchowo  z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

2) zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 maja 2020r. w sprawie uchylenia 

zarządzenia Nr 117/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 marca 2020r. 

3) zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 maja 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 oraz w otwartym konkursie ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie 

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

publicznego i o wolontariacie. 

4) zarządzenie nr 124/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 roku oraz wyniki 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. 

5) zarządzenie nr 125/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 maja 2020r. w sprawie powołania 

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

w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali 

wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, 

pokoju pielęgniarki i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie. 

6) zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 maja 2020r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 

Wierzchowie za 2019 rok. 



7) zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 maja 2020r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w 

Wierzchowie za 2019 rok. 

8) zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

9) zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie 

przedłużenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Wierzchowie. 

10) zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Wierzchowie dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu 

Rolnego w 2020r. 

11) zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu 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. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do nr 11 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące 

 

1.      Dnia 08 czerwca dokonano wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo w 2020 r.”.  Wybrano firmę 

Logistyka Odpadów Sp. z o. o. z Katowic.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania 

31 sierpnia 2020 r. 

2.      Dnia 16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami zarządu Celowego Związku Gmin R – XXI  m. in. Jackiem Chrzanowskim – 

Prezesem Zarządu, Krzysztofem Czerwińskim – Członkiem Zarządu oraz przedstawicielami innych 

gmin członkowskich, mające na celu przedstawienie sytuacji finansowej związku, kalkulacji 

kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz dotyczącej ilości przekazywanych przez 

gminy odpadów komunalnych. Na spotkaniu przedstawiono materiały dotyczące kalkulacji 

niezbędnych do uchwał w sprawie cen za odpady. 

W załączeniu materiały otrzymane z CZG R – XXI. 

 

3. Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Wierzchowo w 2020 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa oferenta 

 

Nazwa zadania 

 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

 

 

 

1. 

Stowarzyszenie „Nasza 

Świerczyna” 

78-531 Świerczyna 86 

 

Bieg wilczym tropem 3 500,00 zł 

2. MLKS „Kolejarz” KPPD S.A. Sprawni inaczej 2 500,00 zł 



Wierzchowo 

ul. Parkowa 7 

78-530 Wierzchowo 

3. 

Stowarzyszenie „Wierzchowska 

Szkółka Unihokeja”, 

ul. Długa 26a 

78-530 Wierzchowo 

Kto w unihokeja gra – zdrowe 

płuca ma! 
19 000,00 zł 

4. 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów 

ul. Piłsudskiego 12 

78-500 Drawsko Pomorskie 

„Promowanie i wspieranie 

aktywnych form spędzania czasu 

wolnego przez osoby starsze” 
8 000,00 zł 

5. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo Drawy 

z Liderem Wałeckim”, 

ul. Stary Rynek 6 

78-520 Złocieniec 

 4 000,00 zł 

 

4. Została podpisana umowa w ramach udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z 

zakresu sportu z Klubem Sportowym MKLS „Kolejarz”. Wysokość dotacji – 9.000 zł. 

 

5. W dniu 18 czerwca 2020 roku przekazano do Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Zespołu 

Szkół w Świerczynie 48 sztuk laptopów poleasingowych w ramach realizacji programu „Zdalna 

szkoła” zakupionych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach”. Realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” to 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

W ramach edycji projektu grantowego „Zdalna szkoła +” zakupiono 19 sztuk nowych laptopów 

wraz z torbą, myszka i podkładką, które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie i Zespołu Szkół w Świerczynie z przeznaczeniem dla rodzin wielodzietnych (troje 

dzieci i więcej). Komputery zostaną przekazane 25 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy 

Wierzchowo. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

8 maja br. mieszkańcy Gminy Wierzchowo pamiętają i obchodzą DZIEŃ ZWYCIĘSTWA. 

Tegoroczne obchody przebiegały w cieniu epidemii koronawirusa. W tym roku, w sposób 

szczególny - w maseczkach, oddaliśmy hołd walczącym o naszą wolność żołnierzom. 

Przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje Koła Emerytów i Rencistów oraz 

kombatantów złożyli kwiaty i znicze pod Pomnikiem "Bohaterów poległych w walce z faszyzmem 

o Wał Pomorski w 1945 roku". 

15 maja br. Gminę Wierzchowo odwiedził Pan Stanisław Wziątek – Członek Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas wizyty odbyło się spotkanie robocze, którego 

tematem była realizacja inwestycji prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. W spotkaniu poza 

Panem Marszałkiem wzięli udział: Starosta Drawski – Stanisław Cybula, Wójt Gminy Wierzchowo 

- Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady – Marek Mikulec, Sekretarz - Tomasz Suchoński, Skarbnik 

Gminy - Marta Chłopek, animator projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” - Wiesław 



Burkiewicz, Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska – Klaudia 

Kalinowska oraz Inspektor ds. infrastruktury społecznej - Joanna Zyguła. 

 


