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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 14  zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia 

maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy 

Wierzchowo. 

2) zarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Gminę Wierzchowo. 

3) zarządzenie nr 99/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

4) zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie określenia 

formy przekazywanych sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez 

kierowników jednostek podległych Wójtowi Gminy Wierzchowo. 

5) zarządzenie nr 101/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia 

polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

6) zarządzenie nr 102/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie określenia 

procedur wewnętrznych raportowania schematów podatkowych w Gminie Wierzchowo i podległych 

jej jednostkach organizacyjnych. 

7) zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

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

8) zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia 



nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wierzchowo. 

9) zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmiany 

zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2019r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 

10) zarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

11) zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

12) zarządzenie nr 108/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie 

wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za obsługę techniczno-biurową sołectw gminy 

Wierzchowo oraz określenia zakresu ich obowiązków. 

13) zarządzenie nr 109/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2020. 

 

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

 

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. Dnia 19.02. ogłoszono nabór wniosków na realizację w 2020 roku zadania polegającego na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo. 

Wnioski składane przez mieszkańców gminy przyjmowane będą w trybie ciągłym do 20 marca br. 

 

2. W miesiącu lutym br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Mikulec, Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński oraz Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Anna Wielec odwiedzili jubilatkę Panią Martę Łęską z okazji 94 rocznicy urodzin. Jubilatce 

złożono życzenia oraz wręczono kwiaty z upominkiem. 

 

3. Trwa okres walnych zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej 

gminie. Zebrania odbyły się: 

- 01.02.2020 r. w OSP Świerczyna 

- 15.02.2020 r. w OSP Wierzchowo 

29 marca odbędzie się zebranie w OSP Żabinek. 

 

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

publicznych z zakresu sportu z LKS Drzewiarz Świerczyna. Wysokość dotacji – 25.000 zł. 

Umowy dla pozostałych klubów sportowych są w trakcie przygotowywania. 

 

5. W środę 26 lutego br. odbędzie się spotkanie z dyrektorami Szkoły Podstawowej w Wierz-

chowie i Zespołu Szkół w Świerczynie wraz z delegacjami uczniów celem przekazania komputerów 

przenośnych zakupionych w ramach realizacji programu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompe-

tencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-

wych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Na jego realizację Gmina Wierzchowo pozyskała kwotę 148.320 zł. W 

ramach projektu zostały zakupione 24 przenośne komputery. Przeszkolonych zostało 288 osób. 

Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały promocyjne oraz mieli 

zapewniony obiad i serwis kawowy. Projekt jest na etapie rozliczania. 



 

6. 29 lutego odbędą się uroczystości związane z upamiętnieniem walk o przełamanie Wału 

Pomorskiego. W programie przewidziane uroczystości patriotyczne pod pomnikiem w Żabinie i 

Żeńsku, parada motocyklowo-konna, program artystyczny w sali Lasku Arkońskiego oraz poczę-

stunek: grochówka z kiełbasą oraz ciasto. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- 4 lutego br. odbyła się odprawa roczna policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku 

Pomorskim, w moim imieniu gminę reprezentował Sekretarz Pan Tomasz Suchoński oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Mikulec. 

 

- 5 lutego br. odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w moim imieniu gminę reprezentował Sekretarz Pan Tomasz 

Suchoński. 

 

- 25 lutego br. wezmę udział w Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójta Powiatu Drawskiego, który 

odbędzie się w Drawsku Pomorskim. 


