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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 5 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 110/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 

2) zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

3) zarządzenie nr 112/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji 

i organizacji wolontariatu” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

4) zarządzenie nr 113/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 marca 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. 

5) zarządzenie nr 114/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powierzenia 

p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie. 

 

    
W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr  5 do niniejszej informacji. 

 

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. Została podpisana umowa w ramach udzielenia dotacji na realizację zadań 

publicznych z zakresu sportu z UKS „Lider” przy Zespole Szkół w Świerczynie. Wysokość 

dotacji – 6.000 zł. 
 



2. W środę 4 marca br. odbyło się spotkanie złotych medalistów rozgrywek organizowanych 

przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie w unihokeju. W obecności Pana Wój-

ta Gminy Jana Szewczyka, Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchowo Marka Mikulca, Sekreta-

rza Gminy Tomasza Suchońskiego, Skarbnik Gminy Marty Chłopek oraz Inspektor ds. pozyskiwa-

nia funduszy zewnętrznych i promocji gminy Renaty Borowczyk uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie wraz ze swoim trenerem Piotrem Augustyniakiem oraz Panią Dyrektor Joanną Skra-

bą-Śliwką otrzymali podziękowania i upominki za godne reprezentowanie Gminy Wierzchowo i 

odniesione sukcesy w unihokeju. 

 

3. 2 marca został ogłoszony konkurs ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publicz-

ne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” oraz otwarty konkurs 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 okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

- 29 lutego br. wziąłem udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem walk o przełamanie 

Wału Pomorskiego w Żeńsku i w sali Lasku Arkońskiego w Wierzchowie. 

 

- 2 marca br. wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Markiem Mikulcem wziąłem udział 

w uroczystościach 75 rocznicy wyzwolenia Świerczyny. 

 

- 3 marca br. wziąłem udział w zebraniu wspólników PKS Złocieniec. 

 

- 6 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, podczas którego został poruszony temat termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła 

w budynkach gminnych GOPS w Wierzchowie, Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie i sala wiejska 

w Świerczynie. W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Pan Tomasz Suchoński, Skarbnik Gminy Pani 

Marta Chłopek i inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy Pani Renata 

Borowczyk. 

 

- 10 marca br. uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo 

Drawy z Liderem Wałeckim”, które odbyło się w Złocieńcu. 

 

- 13 marca br. wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym zarządzania kryzysowego, który odbyło się 

w Drawsku Pomorskim. 

 

- 13 marca br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie dla pracowników 

urzędu w sprawie wytycznych i zasad funkcjonowania urzędu podczas epidemii koronawirusa 

COVID-19 oraz pełnienia stałych dyżurów przez pracowników urzędu. 

 

- 17 marca br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek 

organizacyjnych gminy, przedstawicielami OSP w Wierzchowie i Świerczynie oraz przedstawicielami 

policji. Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy: przestrzeganie prawa dot. 

wskazówek rządu ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju; pomoc w trudnej sytuacji osobom 

starszym przy przekazywaniu żywności; zachowanie ostrożności w kontakcie z obywatelami; 

procedury dot. postępowania z osobami przebywającymi w kwarantannie domowej; zabezpieczenie 



stałych dyżurów; zakup maseczek ochronnych i środków dezynfekcji; współpraca instytucji GOPS, 

policja i OSP w sytuacji objęcia mieszkańców kwarantanną. 

 

- 19 marca br. odbyło się spotkanie w Drawsku Pomorskim dotyczące zarządzania kryzysowego, 

w którym wziąłem udział z Sekretarzem Panem Tomaszem Suchońskim. 


