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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 221/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 r. 

2) zarządzenie nr 222/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2021r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 r. 

3) zarządzenie nr 223/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 października 2021r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2022. 

4) zarządzenie nr 224/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 października 2021r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

5) zarządzenie nr 225/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 października 2021r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do wykonywania 

praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej Gminy 

Wierzchowo. 

6) zarządzenie nr 226/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 października 2021r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do wykonywania 



praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej Gminy 

Wierzchowo. 

7) zarządzenie nr 227/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 października 2021r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do wykonywania 

praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej Gminy 

Wierzchowo. 

 

 

 

2. Sprawy bieżące 
 

1. 29 września br. został ogłoszony II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

nr ewid. 117 (sala wiejska), położonej w obrębie Żabinek. Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosi: 95 680,00 zł. Przetarg odbędzie się 26 października 2021 r. w siedzibie urzędu. 

2. W dniach 11-13 października 2021 r. odbyła się w Drawsku Pomorskim kwalifikacja 

wojskowa rocznika podstawowego i rocznika starszego. 

3. W dniu 20 października 2021r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach 

programu „POMORZE ZACHODNIE – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. W ramach 

projektu będą prowadzone w Szkole Podstawowej w Wierzchowie i Zespole Szkół w Świerczynie 

zajęcia dla uczniów polegające na wsparciu psychologiczno – pedagogicznym, którego zwiększone 

zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19. W ramach zajęć zostaną zorganizowane zajęcia 

z logopedą, warsztaty z psychologiem, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wysokość otrzymanego wsparcia 

wynosi 27 994,68 zł, wkład własny gminy wynosi 1 629,32 zł. 

4. W ramach funkcjonowania punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” po II 

kwartale Gmina Wierzchowo zajmuje 49 miejsce w rankingu gmin w Polsce. Ranking gmin 

utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu "Czyste Powietrze" złożonych przez 

właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie 

liczby wniosków przyjętych w II kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje 

wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 

budynków jednorodzinnych. Po I kwartale Gminna Wierzchowo zajmowała 195 miejsce. 

5. W ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę 

gmina otrzymała dofinansowanie do 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 dla Zespołu 

Szkół w Świerczynie w wysokości 15 000 zł. 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. 

6. Gmina otrzymała także dofinansowanie w wysokości 2400 zł w ramach programu 

wieloletniego – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 

3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w 

Wierzchowie. 

7. W październiku złożono również dwa wnioski do Programu „Laboratoria przyszłości” na 

łączną kwotę 100 500 zł. W ramach programu można będzie zakupić do szkół sprzęt podstawowy, 

który szkoły będą musiały posiadać obowiązkowo od 1 września 2022 r. taki jak: drukarki 3D z 

akcesoriami, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje 

lutownicze do mikrokontrolerów oraz pozostały sprzęt służący wyposażeniu stanowisk pracy 

uczniów, narzędzia, robotykę, AGD, materiały eksploatacyjne, audio-video, pomoce projektowe, 

BHP. 

8. W dniu 4 października br. gmina rozpoczęła nabór oświadczeń w ramach programu Granty 

PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Z programu 

skorzystać będą mogły dzieci zamieszkujące miejscowość, w której funkcjonował kiedyś PGR 

będące członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun 

prawny) byłego pracownika PGR, który pracował w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w 

miejscowości objętej PPGR. Dofinansowanie w wysokości 3 500 zł/ na dziecko będzie można 

otrzymać na: 

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym 

oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie 

dla osób z niepełnosprawnościami; 

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; 

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach 

projektu w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości 

zapewnienia usługi dostępu do Internetu. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

1 października br. uczestniczyłem w zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzchowie. 

 



8 października 2021 r. wraz z Sekretarzem Panem Tomaszem Suchońskim uczestnmiczyłem 

w spotkaniu z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu 

do Spraw Cyberbezpieczeństwa pana Janusza Cieszyńskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Pawła Szefernakera, dotyczącym wsparcia finansowego 

samorządów w ramach programu "Cyfrowa Gmina", podczas którego przekazane zostały czeki 

określające dofinansowanie dla każdej gminy. Gmina Wierzchowo otrzymała kwotę 125760,00 zł. 

 

 

 


