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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 68/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie powołania 

komisji do odbioru remontu podłogi w sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Wierzchowie . 

2) zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz 

informacji uwzględniającej stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, samorządowej 

instytucji kultury za I półrocze 2019 roku. 

3) zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie powołania 

komisji do oceny zgłoszeń w ramach konkursu „Odkryj swój pomnik przyrody”. 

4) zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 

5) zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 września 2019r. w sprawie 

wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 

października 2019r. 

6) zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 września 2019r. w sprawie 

upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 

października 2019 roku. 

7) zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 września 2019r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2020 oraz 

projektu Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Wierzchowo od 2020 roku i na lata następne. 



8) zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 września 2019r. w sprawie 

wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa. 

9) zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 września 2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 

10) zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 września 2019r. w sprawie 

powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Wierzchowo ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

11) zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 września 2019r. W sprawie 

wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu 

pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i 

zachodniopomorskiego”. 

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

 

 

2. Sprawy bieżące 

 
1. Dnia 9 września 2019r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku 

Pomorskim odbyło się otwarcie ofert w ramach prowadzonego postępowania przetargowego dla 

zadania „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III. Złożono dwie oferty: 

a) Konsorcjum Firm „Eko Wodrol” Sp. z o.o. Koszalin oraz „Budzisz”, kwota: 1 248 450,00 zł    

brutto, 

b) Konsorcjum Firm Kazimierz Gozdal Sławno oraz Hydrodruk Koszalin, kwota: 1 095 930,000 zł 

brutto. 

W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert. 

2. W dniach 13-15 września br. Gminę Wierzchowo odwiedziła 15-osobowa delegacja 

z zaprzyjaźnionej gminy Henstedt – Ulzburg z Przewodniczącym Koła Przyjaciół Wierzchowa - 

panem Waldemarem Biangą oraz Przewodniczącym Rady Gminy Henstedt-Ulzburg - Panem 

Henrym Danielskim. W piątek w Caritasie Parafii pw. św. Wojciecha w Wierzchowie odbyło się 

spotkanie, podczas którego omówiono najważniejsze punkty współpracy między gminami. W 

sobotę przedstawiciele z Henstedt-Ulzburg wzięli udział w Powiatowym Święcie Plonów w Lasku 

Arkońskim w Wierzchowie. 

 

3. Rozpoczęto prace remontowe sali przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie na 

podstawie zlecenia. Wykonawcą jest Firma KANGUS pana Macieja Augustyniaka z Żabinka. 

Usługa remontowa została wyceniona na kwotę 16.000 zł brutto. Prace remontowe dotyczą:  

naprawy instalacji elektrycznej, położenia terakoty, szpachlowania i pomalowania ścian oraz 

położenia tynku mozaikowego. przewidywany termin zakończenia prac 15.10.2019r. 

 

4. W dniu 22 sierpnia br. zakończono remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 

w Wierzchowie. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transporotowo - Budowlane Krzysztof 

Pawlicki z Tanowa. Łączny koszt zadania wyniósł 39.975,00 zł, w tym z Gminy Wierzchowo 

21.475,00 zł, 18.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

5. W dniu 3 września b.r. została ogłoszona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ostateczna 

lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z naboru 



w 2019 r. – na liście znalazł się gminny projekt dot. przebudowy drogi gminnej w m. Otrzep. 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 375 572,37  z czego dofinansowanie jest w wysokości 

187 786,18 zł. 

W dniu 20 września w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim nastąpiło oficjalne 
podpisanie umowy dot. przekazania ww. dofinansowania. 
  

- w dniu 9 oraz 23 września Pan Wójt uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami spółki Energa 

Oświetlenie sp. z o.o., których głównym tematem były możliwości dobudowy kolejnych punktów 

oświetleniowych na terenie gminy Wierzchowo. 

  

- w dniu 24 września Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami firmy wykonującej 

prace związane z rewitalizacją linii kolejowej 410 na odcinku Drawno-Grotniki Drawskie. Tematem 

spotkania była współpraca w zakresie remontu linii. 

 

6. W miesiącu wrześniu br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy 

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

Renata Dyjak odwiedzili jubilatki: Panią Mariannę Skrzypa z okazji 90 rocznicy urodzin oraz Panią 

Mariannę Ochał z okazji 94 rocznicy urodzin. Jubilatkom złożono życzenia oraz wręczono kwiaty z 

upominkiem. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- 27 sierpnia br. brałem udział w spotkaniu integracyjnym z organizacjami kombatanckimi z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Weterana w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i 

Turystyki w Wierzchowie. 

 

- 29 sierpnia br. wziąłem udział w „Seniorskim Pikniku Integracyjnym”, który odbył się w 

„Hubertówce Otrzep” koło Świerczyny. 

 

- 12 września br. brałem udział w Dniu Otwartych Koszar oraz Pikniku Wojskowym z okazji Święta 

Wojsk Lądowych, który odbył się w Parku Miejskim im. F. Chopina w Drawsku Pomorskim. 

 

- 17 września br. wziąłem udział w Konferencji pt.: „OD STU LAT W SŁUŻBIE POLSCE I 

OBYWATELOM” w związku z obchodami 100-lecia Kurateli Sądowej w Polsce, która odbyła się 

w sali kinowej Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim. 

 

- 25 września br. brałem udział w uroczystej zbiórce z okazji ślubowania nowo przyjętych 

strażaków oraz wręczenia wyróżnień dla funkcjonariuszy w Starostwie Powiatowym w Drawsku 

Pomorskim. 

 

  

 


