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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 6 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 115/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 marca 2020r. w sprawie 

wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

 

2) zarządzanie nr 116/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 marca 2020r. w sprawie 

upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 

 

3) zarządzanie nr 117/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 marca 2020r. w sprawie 

wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wierzchowo możliwości pracy wykonywania pracy w formie pracy 

zdalnej. 

 

4) zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2020r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2019 rok. 

 

5) zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

 

6) zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie zmian …. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr 6 do niniejszej informacji. 

 

 

 



2. Sprawy bieżące 

 
1. W dniu 06.04.2020 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego 

konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 

1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 60.000 zł. W ramach dofinansowania 

zostaną zakupione laptopy dla uczniów szkół podstawowych z gminy z przeznaczeniem do nauki 

zdalnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i oczekuje na podpisanie umowy. 

 

2. Gmina Wierzchowo zakupiła 80 metrów certyfikowanego materiału celem uszycia przez 

wolontariuszy z naszej gminy trójwarstwowych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy 

Wierzchowo. W okresie od 15.04-27.04.2020 uszyto i rozdano mieszkańcom ok. 1100 sztuk; 

dodatkowo przekazano dla wolontariuszy ze Świerczyny 10 metrów materiału na uszycie 

ok. 140 sztuk. Maseczki są przekazywane sukcesywnie sołtysom i wywieszane przed Urzędem 

Gminy. 

3. W dniu 16 kwietnia b.r. Wojewoda Zachodniopomorski podał do publicznej wiadomości listę 

inwestycji drogowych, które uzyskały dofinansowanie rządowe w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Wniosek Gminy Wierzchowo dot. przebudowy drogi gminnej w m. Osiek 

Drawski znalazł się na 33 pozycji listy rezerwowej. 

  

4. W miesiącu kwietniu na drodze gminnej w Osieku Drawskim zostały zamontowane na 

istniejących słupach energooszczędne oprawy oświetleniowe Led. 

 

5  . Z dniem 21 kwietnia rozpoczęto przygotowania do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sośnica. 

 

6. Dnia 27 kwietnia złożono do WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania 

polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Przewidywany termin realizacji zadania 

czerwiec – październik 2020. 

 

  

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

W dniu 15 kwietnia b.r. Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Drawskim dotyczącym 
realizowanych i zaplanowanych do realizacji wspólnych inwestycji Powiatu Drawskiego i Gminy 
Wierzchowo. Tematem spotkania były zasady współfinansowania zaplanowanych inwestycji tj.: 
  

1. Przebudowa drogi powiatowej Żabin  - Nowe Laski: 
Z uwagi na brak  planowanego dofinansowania inwestycji przez Lasy Państwowe w wysokości 
390.000,00 zł Starosta Drawski zaproponował, aby tę kwotę przekazała Gmina Wierzchowo, a także 
współfinansowała połowę kosztów niezbędnych robót dodatkowych, które wyniosły 51.019,02 zł. 
Wójt Gminy Wierzchowo poinformował, że w roku bieżącym przekaże Powiatowi Drawskiemu w 
formie dotacji celowej kwotę w wysokości 540.000,00 zł natomiast pozostałe 300.000,00 zł 
zostanie przekazane w kolejnych dwóch latach tj. w 2021 r. oraz 2022 r. 
W kwestii dodatkowego dofinansowania (roboty dodatkowe, dofinansowanie LP) Pan Wójt 
odpowiedział, że ustosunkuje się do  propozycji  Pana Starosty po uzyskaniu w tej sprawie 
stanowiska Rady Gminy Wierzchowo. 
  



2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Będlino: 
Dyrektor ZDP poinformował, że w wyniku przetargu na przebudowę drogi w Będlinie wyłoniona 
oferta wyniosła 2.796.923,13 zł, ustalono, że Gmina Wierzchowo w roku 2021 r. przekaże 
Powiatowi Drawskiemu w formie dotacji celowej kwotę w wysokości 303.000,00 zł. 
  

3. Dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 
Wierzchowo – Sośnica: 
Dyrektor ZDP poinformował, że w wyniku przetargu na przygotowanie ww. dokumentacji 
wyłoniona oferta wyniosła 69.900,00 zł, ustalono, że Gmina Wierzchowo w roku bieżącym przekaże 
Powiatowi Drawskiemu w formie dotacji celowej kwotę w wysokości 35.000,00 zł. 
  

4. Malowanie pasów na drodze powiatowej Kalisz Pomorski – Złocieniec - Ostrowice 
Dyrektor ZDP poinformował, że w chwili obecnej jest przygotowywany kosztorys pod planowany 
przetarg na malowanie pasów drogi powiatowej Kalisz Pomorski – Złocieniec – Ostrowice. 
  

Zasady przekazywania środków finansowych dla Powiatu Drawskiego zostaną określone w 
zawartych w późniejszym terminie porozumieniach między Gminą Wierzchowo a Powiatem 
Drawskim. 
  

 5. W miesiącu kwietniu w ramach bieżącej konserwacji  nawierzchni dróg gminnych wykonano 
remont nawierzchni drogi Świerczyna – Dębniewice, odcinka drogi Świerczyna – Psie Głowy oraz w 
miejscowości Świerczyna – wzdłuż bloków nr 113, 113B (za kwotę 25.000,00 zł), a także 
konserwację nawierzchni drogi Wierzchowo, ul. Polna – Wierzchówko i zawałowanie placu pod 
parking przy cmentarzu za kwotę 10.000,00 zł. Wykonawcą była firma „ZAKŁAD REMONTU DRÓG  I 
ULIC” Marcin Skrzypa z siedzibą: ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek. 

  

  

 

  

 


