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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 4 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 

2) zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2019r. w sprawie 

rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Wierzchowo za pośrednictwem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

3) zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2019r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo . 

4) zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr 4 do niniejszej informacji. 

 

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. W dniach od 28.10.2019 r. do 12.11.2019 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady 

Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W 

wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące konsultowanego 

projektu uchwały. 
 

2. 11 listopada 2019 w Wierzchowie odbyły się uroczystości z okazji 101 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. To wielkie święto rozpoczęliśmy Mszą świętą w Kościele p.w. św. 



Wojciecha, której przewodniczył o. Piotr Strzelczyk CR. W uroczystościach udział wzięli Jan 

Szewczyk - Wójt Gminy Wierzchowo, Marek Mikulec – Przewodniczący Rady Gminy 

Wierzchowo, Radni Gminy Wierzchowo, Przedstawiciele Polskiego Związku Kombatantów, 

przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów, delegacje ze szkoły, stowarzyszeń i zakładów pracy 

działających na terenie Gminy Wierzchowo, służby mundurowe oraz nasi najmłodsi mieszkańcy 

reprezentujący Przedszkole w Wierzchowie. 
Po Mszy świętej przeszliśmy pod pomnik. Pod pomnikiem oddaliśmy cześć wszystkim 

broniącym naszej wolności, zaśpiewaliśmy hymn, złożyliśmy kwiaty i znicze. Następnie 

powitaliśmy paradę motocyklistów zorganizowaną przez Bractwo Miłośników Motocykli 

„Pancerny” z Czaplinka. W paradzie wzięło udział ponad 400 motocykli. Kolejną częścią 

gminnych uroczystości był koncert niepodległościowy w wykonaniu zespołu Trio Music, który 

odbył się w Lasku Arkońskim. Przeżyliśmy piękne chwile z Jackiem Kaczmarskim, Agnieszką 

Osiecką, Okudżawą. 

W tym dniu władze Gminy Wierzchowo uczestniczyły również w obchodach Święta 

Niepodległości w Sośnicy. Rozpoczęliśmy Mszą świętą pod przewodnictwem ks. Andrzeja 

Krzyżewskiego. Następnie przeszliśmy pod pomnik, gdzie zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu 

Polski, złożyliśmy kwiaty i znicze przy dźwiękach pieśni legionowych. Na koniec Pani Jadwiga 

Lewandowska wyrecytowała wiersz patriotyczny. 

 

3. 21 listopada 2019r. Pan Jan Szewczyk - Wójt Gminy Wierzchowo  wraz z Panem Markiem 

Mikulcem - Przewodniczącym Rady Gminy Wierzchowo, Panem Tomaszem Suchońskim – 

Sekretarzem Gminy i Panią Joanna Zygułą – Inspektorem ds. infrastruktury społecznej 

odwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie z okazji Dnia Pracownika 

Socjalnego. 

 

4. Powiat Drawski jako lider Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna zorganizował 

spotkanie partnerów Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna, które odbyło się 20.11.2019 w 

Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Na spotkaniu zostały omówione z 

przedstawicielami samorządów terytorialnych objętych Kontraktem następujące kwestie: 
1. Prezentacja postępu prac w ramach inicjatywy Catching Up Regions w tym “Transportu na 

życzenie” oraz możliwości rozszerzenia projektu na inne gminy, 

2. Prezentacja związana z kolejną perspektywą finansowania 2021-2027, w tym narzędzi 

terytorializacji oraz możliwości współpracy samorządów różnego szczebla w najbliższej 

przyszłości. 

W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Stanisław 

Wziątek oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego Pan  Marek Orszewski. Gminę Wierzchowo 

reprezentowały: Pani Justyna Darłak Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i 

drogownictwa oraz Pani Renata Borowczyk Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

i promocji gminy. 

 

5. W listopadzie br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk wraz z Przewodniczącym Rady 

Gminy Wierzchowo Markiem Mikulcem oraz Sekretarzem Gminy Wierzchowo Tomaszem 

Suchońskim odwiedzili jubilatkę Panią Pelagię Matacz, która 12 listopada obchodziła swój 

jubileusz (91 l.). Jubilatce zostały złożone najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i 

pomyślności na dalsze lata życia oraz wręczono upominek. 

 

6. W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się w Lasku Arkońskim spotkanie pożegnalne zespołu 

"Sami Swoi". Po 34 latach działalności zespół podjął decyzje o zakończeniu swojej działalności. 

Zespół „Sami Swoi” został założony w 1985 r. w Żabinku pod kierownictwem Pani Stefanii 

Duziak, przy akompaniamencie Sylwestra Starzyńskiego i Zygmunta Augustyniaka. Pierwszy 

skład zespołu liczył 16 osób. Pierwszy publiczny występ zespołu miał miejsce podczas dożynek 



w Żabinku na świetlicy wiejskiej w 1986 r. Przez wiele lat działalności "Sami Swoi" był 

czołowym zespołem w województwie zachodniopomorskim w swojej kategorii. Panie 

wyśpiewały wiele złotych „Malw” – nagród przyznawanych podczas corocznych Prezentacji 

Kulturalnych Wsi Koszalińskiej, wielokrotnie zdobywały laury na przeglądach w całym kraju. 

Zawsze uczestniczyły w dożynkach i innych gminnych uroczystościach, jak również wyjeżdżały 

na występy do zaprzyjaźnionej gminy Henstedt-Ulzburg w Niemczech. Zespół brał udział w 

licznych przeglądach zespołów śpiewaczy w Czaplinku, Szczecinku, Koszalinie, Unieściu, 

Darłowie, Szczecinie, Barzkowicach, Lipianach zajmując tam czołowe miejsca. Zespół "Sami 

Swoi" promował Gminę Wierzchowo, również w przeglądach ogólnopolskich w Szprotawie, 

Międzyzdrojach, Bydgoszczy, Rzeszowie, Kazimierzu Dolnym. Ostatnim kierownikiem 

organizacyjnym zespołu była Pani Danuta Biżak, a muzycznym Pan Józef Ożóg. 

 

7. W dniu 20 września b.r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Wicewojewoda 

zachodniopomorski Marek Subocz  wraz z  Wójtem Gminy Wierzchowo Janem  Szewczykiem 

podpisali umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych 

zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Otrzep. Wartość dofinansowania to kwota do 

187.766,18 zł stanowiąca połowę wartości kosztorysowej zadania. Fundusz Dróg 

Samorządowych jest rządowym programem, którego celem jest dofinansowanie inwestycji 

drogowych realizowanych przez powiaty lub gminy. W ubiegłym roku dzięki „Programowi 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na rok 2018 udało 

nam się zrealizować przebudowę ul. Szkolnej w Wierzchowie, gdzie dofinansowanie 

środkami  rządowymi wyniosło ponad 1 milion 220 tysięcy złotych. 
W tym roku dzięki ponownemu uzyskaniu dofinansowania, w dniu 21 października b.r. Pan Wójt 

wraz z wyłonionym w przetargu wykonawcą Panem Jackiem Karpińskim reprezentującym firmę 

Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa podpisali umowę na realizację 

przebudowy drogi gminnej w Otrzepie. 

Przebudowa drogi obejmuje wyrównanie nawierzchni w profilu poprzecznym, wykonanie 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni 

bitumicznej, ścinkę poboczy w miejscu ich zaniżenia oraz uzupełnienie poboczy po wykonaniu 

warstw konstrukcyjnych. Projektowana szerokość jezdni  będzie wynosiła 3,5 oraz 4,0m., a 

łączna jej długość to 463m. Termin zakończenia robót upływa w dniu 28 listopada b.r. 

 

8. W czwartek 21listopada 2019r. w Sali wiejskiej w Lasku Arkońskim w Wierzchowie odbyła się 

uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego 7 par małżeńskich: 

1. Państwa Jana i Zofii Kordek 

2. Państwa Stanisława i Haliny Lipa 

3. Państwa Zygmunta i Ewy Mikulec 

4. Państwa Eugeniusza i Haliny Modlińskich 

5. Państwo Henryka i Marii Ryżlak 

6. Państwa Stanisława i Teresy Ubraniak 

7. Państwa Kazimierza i Cecylii Wróblewskich 

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – Przewodniczący Rady Gminy – Marek Mikulec, 

Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Sekretarz gminy Tomasz Suchoński oraz proboszcz 

parafii Wierzchowo ks. Dariusz Szczeciński. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości 

rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia  i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny 

przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. 

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych 

przed pół wiekiem, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali 

odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Jan Szewczyk,  

pogratulował jubilatom dotrzymanego słowa  i wytrwania w związku małżeńskim tak długich lat. 

Życzył radości i szczęścia na dalsze lata pożycia małżeńskiego. 



Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki oraz 

życzenia i symboliczna lampka szampana w gronie zaproszonych gości i najbliższych. Miłym 

upominkiem muzycznym był występ zespołu „Małolaty” ze Świerczyny. 

 

9. Dnia 5.11.2019r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku 

Pomorskim podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Otrzep w Gminie Wierzchowo – Wodnik II. Wykonawcą zadania jest DOMAR 

Kazimierz Domaracki Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz. 

10. Dnia 7.11.2019r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku 

Pomorskim podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Będlino w Gminie Wierzchowo – Wodnik II. Wykonawcą zadania jest ZUBWIT 

Resko Sp. z o.o. SP. K. ul. Żeromskiego 43, 72 – 315 Resko. 

11. Dnia 19 wrześniu 2019r. Gmina Wierzchowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 

polegającego na usuwaniu wyrobów zawierzających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zbyt długi okres weryfikacji wniosku oraz brak 

możliwości technicznych firmy wyłonionej w zapytaniu ofertowym dot. ściągnięcia, transportu i 

unieszkodliwienia azbestu uniemożliwił wykonanie niniejszego zadania do dnia 15.11.2019r. Dnia 

14.11.2019r. poinformowano WFOŚiGW w Szczecinie Biuro w Koszalinie o rezygnacji z 

przyznanego dofinansowania. 

Wnioski o usunięcie azbestu złożone przez mieszkańców w roku 2019 będą uwzględnione we 

wniosku o dofinansowanie niniejszego zadania w roku 2020. 

12. W dniu 29 października br. w ramach projektu, w którym uczestniczy Gmina Wierzchowo pn. 

“Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą 

ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. zachodniopomorskie”, 

w Szkole Podstawowej w Wierzchowie odbyło się pierwsze spotkanie dialogowe. Udział w 

spotkaniu wzięli przedstawiciele różnych grup społecznych zaangażowanych w rozwój oświaty na 

terenie gminy, wśród nich: nauczyciele, uczniowie, rodzice, związki zawodowe nauczycieli, 

przedstawiciele gminy. 

Tematem przewodnim spotkania dialogowego było „Zdiagnozowanie kluczowych problemów w 

oświacie przez różne grupy społeczne”. 

Spotkanie poprowadził moderator z Centrum Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Szczecinie. 

Wypracowane podczas spotkania wnioski znajdą się w „Strategii (planie) rozwoju oświaty na 

terenie Gminy Wierzchowo”, dzięki której gmina będzie mogła ubiegać się o środki unijne. 

 

 

 

   

 



 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

-  6 listopada br. brałem udział w Uroczystej sesji Rady Powiatu Drawskiego z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości połączonej z oficjalnym otwarciem Wydziału Komunikacji i Transportu oraz 

Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Drawsku Pomorskim. 

 

- 15 listopada br. uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo 

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

  

 

 


