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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 6 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru prac budowlanych polegających  na przemurowaniu komina 

przy  budynku strażnicy  OSP w Świerczynie. 

 

2) zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych  do projektu budżetu  Gminy Wierzchowo na rok 

2019 oraz projektu  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo  od 2019 roku  

i na lata następne. 

 

3) zarządzenie nr 284/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 

wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich 

nieobecności. 

 

4) zarządzenie nr 285/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie  Gminy Wierzchowo na rok 2018. 

 

5) zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany. 

 

6) zarządzenie nr 287/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 października 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej informacji. 

 

 

2.Sprawy bieżące 

 

- Dnia 25 września br. odbyła się Sesja Celowego Związku Gmin R-XXI,na której została 

podjęta uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w 2019 roku.  

Wysokość składki członkowskiej ustalono na poziomie 2 zł od jednego mieszkańca gminy. 

Z porządku obrad wykreślono pkt d dotyczący ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów do 

Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz stacji przeładunkowej 

 w Mielenku Drawskim. W załączeniu informacyjnie przekazuję dane w sprawie 



 

 

kształtowania się stawek w 2019 r. oraz sprawozdanie Przewodniczącego z pracy zarządu 

CZG RXXI pomiędzy sesjami Zgromadzenia Związku./materiały w załączeniu/. 

 

-W dniu 5 października 2018 roku w strażnicy OSP w Wierzchowie odbyło się uroczyste 

przekazanie dla Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu gminy Wierzchowo wyposażenia  

i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości. 

 

Zakupione wyposażenie przekazano dla jednostek: 

1) OSP Wierzchowo 

- torba ratownicza PSP R 1 

- detektor napięcia 

- parawan do osłony miejsca wypadku i osłaniania ofiar wypadków 

2) OSP Świerczyna 

- torba ratownicza PSP R 1 

- defibrylator 

- zbijak do szyb hartowanych 

3) OSP Żabinek 

- torba ratownicza PSP R 1 

 

Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 26 700 zł w tym kwota dotacji 

26 433 zł i wkład własny gminy Wierzchowo 267,00 zł. 

Przekazania wyposażenia dla przedstawicieli jednostek OSP dokonał Wójt Gminy 

Wierzchowo – Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo – Andrzej 

Kaczorkiewicz oraz Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pom  mł. bryg. Paweł Dymecki. 

 

- W dniu 5 października br. Wierzchowo jako kolejna gmina w województwie 

zachodniopomorskim przystąpiła do programu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa 

działające i inwestujące na terenie naszego województwa. W tym dniu pan Jan Szewczyk 

Wójt Gminy Wierzchowo odebrał z rąk przedstawiciela Funduszu Pomerania pana Cezarego 

Szeliga – Pełnomocnika ds. JST Certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu – 

Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom, który adresowany jest do jednostek samorządu 

terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego. W okresie objętym programem 

zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, 

wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, 

tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej 

gospodarki, wpieranie tworzenia nowych firm w regionie. 

 

- Dnia 10.10.2018 r. została podpisana umowa na realizację wymiany pokrycia dachowego  

w strażnicy OSP w Świerczynie, koszt zadania wynosi 30 000,00 zł. Wykonawcą robót jest 

firma Usługi Ciesielsko-Dekarskie Grzegorz Kujawa z Będlina. 

 

- Gmina Wierzchowo uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.„Budowa 

przedszkola w Wierzchowie”.Wartość projektu 3 000 000  zł, wartość dofinansowania 2 549 

999,99 zł. Oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie. 

 

- w wyniku rozmów z Energa Oświetlenie sp. z o.o. Gmina Wierzchowo przystąpi do 

współfinansowania budowy nowego oświetlenia drogowego w Wierzchowie na ulicach: 

Szkolna, 3-go Marca, Wojska Polskiego oraz Lipowa. Powodem modernizacji oświetlenia jest 

przebudowa linii elektroenergetycznych z napowietrznych na kablowe, która została 

zaplanowana do wykonania w 2019 r. przez Energa Operator S.A.. W wyniku tego zostanie 



 

 

wybudowanych po 12 lamp typu Led na ul. 3-go Marca, Wojska Polskiego oraz Lipowa, oraz 

5 lamp typu Led na ul. Szkolnej. 

- w dniu 17 września br. zostały złożone w Urzędzie Wojewódzkim wnioski dotyczące 

dofinansowania przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Osiek Drawski oraz Otrzep. 

Wartość kosztorysowa zadań została określona na kwotę 469.963,63 zł - Osiek Drawski oraz 

290.559,66 - Otrzep. Ostateczna lista rankingowa zostanie ogłoszona w terminie do 30 

listopada 2018 r. 

 

 

 

 

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

 

- Dnia 25 września br. uczestniczyłem w Sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  

RXXI w Słajsinie. 

 

- 26 września uczestniczyłem w Sesji Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego  

w Złocieńcu. 

 

- W dniu 27.10.2018r. uczestniczyłem w podpisaniu umowy współpracy  dot. Odnawialnych 

Źródeł Energii. 

  

- 12 września br. brałem udział w uroczystych obchodach  Dnia Edukacji Narodowej  oraz 

ślubowaniu uczniów  klas I szkoły podstawowej w Wierzchowie i Świerczynie. 

 

- W dniu 12 września uczestniczyłem w uroczystej Sesji Rady Powiatu Drawskiego  

w Siemczynie , która została zorganizowana  z okazji zakończenia kadencji 2014-2018. 

 

- Dnia 17 września br. byłem na uroczystej Sesji  Powiatowej Rady Rynku Pracy w Drawsku 

Pom. z okazji  zakończenia kadencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Teresa Wieczorek 15.10.2018r. 


