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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 3 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok, 

określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie przyznane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 
  

2) zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2019. 
 

3) zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  11 lutego 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/13/2015 z dnia 

13.08.2015 r. 
 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki  od nr 1 do nr 3 do niniejszej informacji. 
 

 

2. Sprawy bieżące 
 

Dnia 28.01.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa 

przedszkola w Wierzchowie. Koszt inwestycji 3 000 000 zł, dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2 549 999.99 zł. Obecnie 

trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania. 
 



 

 
6 lutego br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie z Przedstawicielami 

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ze Złocieńca. Spotkanie miało na celu 

omówienie realizacji projektów: „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - 

Wodnik III”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” i 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – 

„Szuwarek”, które uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci 

wodociągowych oraz działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. 
 
W dniu 7 lutego br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie z 

Przedstawicielami Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina. Przedmiotem rozmów było 

porozumienie partnerskie na rzecz realizacji projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych 

inicjatyw”, w ramach którego planowane jest wsparcie skierowane dla Gminy Wierzchowo. 

Projekt będzie miał na celu aktywizację i wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej, w 

szczególności tej zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 
W dniach od 4 do 11 lutego 2019 r. w sołectwach na terenie Gminy Wierzchowo odbyły się 

zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru 13 Sołtysów oraz 13 Rad Sołeckich. Skład 

osobowy Sołtysów i Rad Sołeckich stanowi załącznik nr 4. 
 

20 lutego br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Marek 

Mikulec oraz Skarbnik Gminy Marta Chłopek odwiedzili Panią Martę Łęską z okazji 93 

rocznicy urodzin. Jubilatce złożono życzenia oraz wręczono kwiaty z upominkiem. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach : 

 

- Dnia 15 lutego 2019 r. wziąłem udział w naradzie podsumowującej działalność Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. 

 

- 18 lutego br. uczestniczyłem w spotkaniu w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej 

w Złocieńcu. 

 

- W dniu 18.02.2019 r. wziąłem udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w 

Siemczynie. 

 

- Dnia 21 lutego br. uczestniczyłem w uroczystości wręczenia statuetek Sokół Kaliski w 

Kaliszu Pomorskim. 

 

- 22 lutego 2019 r. brałem udział w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

PKS w Złocieńcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Teresa Wieczorek 22.02.2019 r. 


