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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 7 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

1) zarządzenie nr 239/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2021 r. w  sprawie 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wierzchowo.   

2) zarządzenie nr 240/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestepstwa 

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.   

3) zarządzenie nr 241/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

4) zarządzenie nr 242/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

5) zarządzenie nr 243/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyznaczenia komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 

6) zarządzenie nr 244/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

7) zarządzenie nr 245/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

 

2. Sprawy bieżące 



1) Zakończono realizację zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wierzchowo – 2021”. W ramach zadania usunięto łącznie 108,84 ton wyrobów azbestowych, co 

stanowi ok. 6 077,5 m2 . Zadanie obejmowało 27 obiektów z terenu gminy Wierzchowo. Wykonawcą 

zadania była firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna. Łączny koszt zadania opiewał na kwotę 

77 876,40 zł, z czego kwota 44 003,40 zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a pozostała kwota 33 873,00 zł stanowiła środki 

własne z Budżetu Gminy Wierzchowo. 

Zadanie stanowiło formę wsparcia dla mieszkańców gminy Wierzchowo. Podpisano 26 umów 

przyznania dotacji w formie bezgotówkowej na realizację przedsięwzięcia z właścicielami 

nieruchomości z terenu gminy Wierzchowo. 

2) W dniu 1 grudnia 2021r. odbyła się Konferencja dotycząca idei wolontariatu w Złocieńcu. 

Organizatorem konferencji była Fundacja „Magia Serca” ze Złocieńca. Gminę Wierzchowo 

reprezentowała pani Renata Borowczyk - inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

i promocji gminy. 

3) Został złożony do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim wniosek o wydanie decyzji na budowę windy w Urzędzie Gminy Wierzchowo w związku 

z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

4) W dniu 20 grudnia 2021 roku ukazał się II tom książki pt. „Wierzchowskie wędrówki w pięciu 

wymiarach” autorstwa pana Jarosława Leszczełowskiego. 

5) W dniu 22 grudnia 2021r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą  na realizację zadnia 

„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeńsko Gmina Wierzchowo”. 

Wyłoniony wykonawca to firma STEF - BUD w Wieleniu przy ul. Drawskiej 6, 64-730 Wieleń 

reprezentowana przez Pana Przemysława Stefaniaka. 

6) W grudniu zakończono weryfikację oświadczeń w ramach programu Granty PPGR - Wsparcie 

dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Łącznie złożono 140 oświadczeń na 

kwotę 490 000 zł. W chwili obecnej gmina czeka na weryfikację wniosku. 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 międzysesyinym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

8 grudnia br. uczestniczyłem on-line w sesji Celowego Związku Gmin R XXI. 

 

15 grudnia br. wziąłem udział w uroczystym otwarciu Regionalnego Centrum Kryzysowego 

w Drawsku Pomorskim.       


