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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 8 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa 

przedszkola w Wierzchowie”. 
  

2) zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo 

poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku zlecanych na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

3) zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  28 lutego 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia delegata reprezentującego Gminę Wierzchowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania. 
 

4) zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
 

5) zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  8 marca 2019 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Budowa 

przedszkola w Wierzchowie”. 
 

6) zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  15 marca 2019 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru ostatecznego zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności 

energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie 

oraz Zespołu Szkół w Świerczynie w zakresie określonym umową nr FZ/8/2014 z dnia 

30.12.2014 r. 



 

 
7) zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  15 marca 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach posłów 

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 
 

8) zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie 

upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w 

wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 
 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr 8 do niniejszej informacji. 
 

 

2. Sprawy bieżące 
 

W dniu 28.02.2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku 

zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin 

składania ofert mija 22 marca 2019 r. 

 

W dniach 2-4 marca br. gminę Wierzchowo odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej, 

niemieckiej gminy Henstedt–Ulzburg. W sobotę w sali wiejskiej w Osieku Drawskim odbyło 

się spotkanie, podczas którego omówiono najważniejsze punkty corocznej współpracy 

między gminami m.in. wymiana uczniów, nawiązanie współpracy jednostek OSP, współpraca 

GOKSiT, Koła Emerytów. Podczas spotkania zaprezentował się zespół taneczny Step Up, 

który działa przy GOKSiT w Wierzchowie pod opieką instruktora Pani Romany Kowalewicz. 

Przewodniczący Koła Przyjaciół Wierzchowa z Henstedt-Ulzburg Pan Waldemar Bianga 

przekazał dla zespołu tanecznego czek na kwotę 200 euro z przeznaczeniem na zakup strojów 

dla tancerzy. W niedzielę Przedstawiciele z Henstedt-Ulzburg zwiedzali naszą gminę m.in. 

Zakład Karny, Szkołę Podstawową, Kościół Parafialny, Zakład Produkcyjno-Handlowy Pana 

Romana Beńko. 

Wizyta zakończyła się 3 marca br. spotkaniem w Urzędzie Gminy Wierzchowo. Pan 

Waldemar Bianga wręczył Pani Marcie Łapińskiej Dyrektor GOKSiT symboliczny czek na 

kwotę 500 euro z przeznaczeniem na czerwcowy wyjazd do Hensted-Ulzburg na Dni Europy, 

w którym wezmą udział dziecięce zespoły z naszej gminy. 

 

W niedzielę 3 marca br. na stadionie w Wierzchowie został rozegrany Mecz o Puchar Wójta 

Gminy Wierzchowo pomiędzy Klubami MLKS "Kolejarz" KPPD SA Wierzchowo a LKS 

"Drzewiarz" Świerczyna. Mecz zakończył się wynikiem 1:3 - Puchar Wójta Gminy 

Wierzchowo zdobyła tym razem drużyna LKS "Drzewiarz" Świerczyna. Zawodnikom obu 

drużyn dziękujemy za udział. 

 

9 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie odbyło się 

uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa, w którym udział wzięli: Pani 

Grażyna Anna Sztark - Senator RP, Pan Radosław Lubczyk – Poseł na Sejm RP, Sołtysi 

Gminy Wierzchowo, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wierzchowo, Radni 

Rady Gminy Wierzchowo oraz członkowie Koła Emerytów w Wierzchowie. 

 

11 marca br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Marek 

Mikulec oraz Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński odwiedzili Pana Leona Mikulskiego z 

okazji 92 rocznicy urodzin. Jubilatowi złożono życzenia oraz wręczono kwiaty z upominkiem. 

 



 

11 marca br. został ogłoszony trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa 

przedszkola w Wierzchowie, termin składania ofert mija 26.03.2019 r. 

 

W dniu 20 marca 2019 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika podstawowego. 

 

21 marca br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą "Młodzież zapobiega pożarom”. 

W eliminacjach wzięło udział 9 uczniów z terenu Gminy Wierzchowo. Wszyscy uczestnicy 

turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Wierzchowo. Gratulujemy zwycięzcom, 

wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a opiekunom uczniów za 

przygotowanie ich do turnieju. 

 

Zostały podpisane umowy w ramach udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z 

zakresu sportu. Wysokość dotacji: 

1)  MLKS Kolejarz Wierzchowo – 20 000,00 zł 

2) LKS Drzewiarz Świerczyna – 23 700,00 zł 

3) UKS Lider Świerczyna – 5 500,00 zł 

4) UKS Orliki Wierzchowo – 3 000,00 zł 

Został złożony wniosek o powierzenie grantu w ramach Działania 3.1. „ Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt zakłada realizację 24 szkoleń w Gminie Wierzchowo z 

zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt 

komputerowy, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany szkołom w naszej gminie, 

dlatego zachęcamy wszystkie osoby powyżej 26 roku życia do wzięcia udziału w tym 

projekcie. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Danuta Romaniec. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- 4 marca br. uczestniczyłem w uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia Ziemi Wierzchowskiej 

pod pomnikiem „Bohaterów poległych w walce z faszyzmem o Wał Pomorski w 1945” przy 

Kościele św. Wojciecha w Wierzchowie. 
 
- Dnia 8 marca brałem udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Świerczynie. 

 

- 16 marca br. uczestniczyłem w widowisku tanecznym pt. „Cztery Pory Roku” w Ośrodku 

Kultury w Kaliszu Pomorskim. 

 

- 20.03.2019 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Rozmowy 

dotyczyły sprzątania dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Ustalono, że w tym celu 

zatrudnimy 4 osoby na 4 miesiące w ramach działalności Fundacji „Pasja”. 

 

- W dniu 22 marca 2019 r. brałem udział w Dniu Pasji w Wierzchowie. 

 

- Dnia 27 marca br. będę uczestniczył w konferencji pn. „Perspektywy dla mieszkańców 

obszarów wiejskich” w Barzkowicach organizowanej przez Kancelarię Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



 

- 29 marca br. będę uczestniczył w Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójta w Drawsku 

Pomorskim. 

 

- W bieżącym miesiącu uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży 

Pożarnych w naszej gminie, spotkania odbyły się: 

 

1. 16.03.2019 w OSP Żabinek 

2. 23.03.2019 w OSP Wierzchowo 

a 30 marca będę brał udział w zebraniu sprawozdawczym w OSP Świerczyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


