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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 215/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany. 

2) zarządzenie nr 216/2021 Wojta Gminy Wierzchowo z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia 

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. 

3) zarządzenie nr 217/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 sierpnia 2021r. 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 2021 roku. 

4) zarządzenie nr 218/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

5) zarządzenie nr 219/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 września 2021r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2022 oraz 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo od 2022 roku i lata następne. 

6) zarządzenie nr 220/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 września 2021r. w sprawie 

wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności. 

 



2. Sprawy bieżące 
 

 

1. W dniu 6 września br. złożono wniosek o przyznaniu pomocy w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 do LGD Partnerstwo Drawy na realizację 

operacji „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo”. 

W ramach wniosku wskazano 9 placów zabaw, które podlegają modernizacji 

w następujących miejscowościach: Żabin, Radomyśl, Wierzchowo (plac szkolny), Wielboki, 

Świerczyna (plac GOKSiT), Sośnica, Będlino, Otrzep, Żeńsko. 

Planowany koszt całkowity zadania 141 745,20 zł, pomoc z PROW 89 935,00 zł, wkład 

własny 51 810,20 zł. 

 

2. W lipcu br. został złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu 

POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”. 

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. W 

ramach projektu będą prowadzone zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół 

podstawowych (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, Zespół Szkół w Świerczynie). Wartość 

projektu 29 624,00 zł, poziom wsparcia 27 994,68 zł, wkład własny 1 629,32 zł. 

 

3. W dniu 8 września br. w ramach rządowego programu pn. „Aktywna tablica” 

złożonowniosek o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w 

Świerczynie. Wnioskowana kwota to 35 tys. zł przy wkładzie własnym 8 750 zł. Obecnie 

czekamy na decyzje. 

 

4. W dniu 10 września br. złożono w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 

pn. Poznaj Polskę wniosek o dofinansowanie realizacji zadań mających na celu 

uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 

poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz 

osiągnięć polskiej nauki. Wniosek dotyczy Zespołu Szkół w Świerczynie i opiewa na łączną 

kwotę 18 750 zł, w tym wysokość dofinansowania 15 000 zł. Wniosek został 

zaakceptowany przez MEiN. Młodzież z Zespołu Szkół będzie miała możliwość zwiedzenia 

w Warszawie w ciągu 3 dni: Muzeum Niepodległości, Muzeum powstania Warszawskiego, 



Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Jana Pawła II 

i Prymasa Wyszyńskiego. 

 

5. W ramach wspomnianego wyżej programu wniosek złożyła także Szkoła 

Podstawowa w Wierzchowie w dniu 15 września br. Wniosek został cofnięty do poprawy i 

dostarczony do tut. Urzędu w prawidłowej wersji w dniu 21 września br. Niestety na obecną 

chwilę wniosek nie został zaakceptowany ze względu na wykorzystanie w pełni przez MEiN 

puli środków przeznaczonych na ten cel. 

 

6. Także we wrześniu złożono wniosek o udzielenia wsparcia na 2021 rok w ramach 

programu wieloletniego – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025” – Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do 

bibliotek szkolnych w Świerczynie i Wierzchowie. Łączny koszt 5500 zł, w tym kwota 

dofinansowania 4 400 zł. W chwili obecnej czekamy na decyzję Kuratora Oświaty 

działającego w imieniu Wojewody. 

 

7. Gmina otrzymała dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

na 2021 r. z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej i języka regionalnego w wysokości 9 800 zł w podziale na: Szkoła Podstawowa w 

Wierzchowie – 5 600,00 zł (80 godzin zajęć), Zespół Szkół w Świerczynie – 4 200,00 zł (60 

godzin zajęć).   

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

9 września br. odbyła sie uroczystość z okazji Święta Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. W 

moim imieniu gminę reprezentował Sekretarz Pan Tomasz Suchoński wraz z Przewodniczącym Panem 

Markiem Mikulcem. 

 



3 września br. uczestniczyłem w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Złociencu.  

W załączeniu materiały otrzymane z PKS. 

 

10 września br. brałem udział w dożynkach, organizowanych przez spółkę Agri Plus, w Siemczynie. 

 

21 wrześnie br. wraz z Sekretarzem Panem Tomaszem Suchońskim uczestniczyłem w spotkaniu  

Samorządowców Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowane przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego. W spotkaniu wzieli udział ministrowie: Pan Waldemar Buda oraz Pan Paweł 

Szefernaker oraz Posłami z z naszego regionu. Na spotkaniu omawianio perspektywę finansową na 

lata 2021-2027 oraz Program Rządowy Polski Ład. 

24 września br. odbyła się uroczystość z okazji Święta Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym z 

Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.  Uroczystość ta 

wiązała się między innymi z wręczeniem nagrody dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie, przyjętego do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim w roku szkolnym 

2021/2022. W moim imieniu gminę reprezentowała Pani Joanna Zyguła. 

 

 

 

 

 


