
          Wierzchowo, 20.01.2022r. 

 

 

 OR.0057.1.2022.DR                                                                           

 

 

             

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 246/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 grudnia 2021 r. w sparwie 

zmiany zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

2) zarządzenie nr 247/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

3) zarządzenie nr 248/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 

243 ust. 1  ustawy o finansach publicznych. 

 

4) zarządzenie nr 249/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021. 

 

5) zarządzenie nr 250/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. 

 



6) zarządzenie nr 251/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Wierzchowo na lata 2021/20222. 

 

7) zarządzenie nr 252/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 

upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie 

do prowadzenia postępowań w sprawie przyznanaia dodatku osłonowego. 

 

8) zarządzenie nr 253/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w gminie 

Wierzchowo. 

 

9) zarządzenie nr 254/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie 

wyznaczenia odpowiedzialnych za obsługę techniczno - biurową sołectw gminy Wierzchowo oraz 

określenia zakresu ich obowiązków. 

 

10) zarządzenie nr 255/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie planu 

dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinasowania opłat za kształecenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie będzie przyznane 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wierzchowo. 

 

11) zarządzenie nr 256/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

 

12) zarządzenie nr 257/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

13) zarządzenie nr 259/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą. 

 

 

 

 



2. Sprawy bieżące 

 

1) W dniu 3 stycznia br. rozpoczęły się prace budowlane przy realizacji zadnia „Przebudowa 

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

Wykonawcą jest firma STEF - BUD w Wieleniu przy ul. Drawskiej 6, 64-730 Wieleń 

reprezentowana przez Pana Przemysława Stefaniaka. Planowany termin zakończenia prac 

zgodnie z umową – 31 sierpnia 2022 roku. Obecnie przeprowadzono rozbiórkę starych ścian 

i wylano fundamenty. 

 

2) Zakończono budowę i rozliczono zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole 

Podstawowej w Wierzchowie” w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej. Koszt 

całkowity zadania wyniósł 49.954 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 20.000 zł, 

wkład własny gminy 29.954 zł. 

 

3) W dniu 12 stycznia br. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie poprawki 

do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej 

w miejscowości Żabinek”. 

 

4) Opracowano aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Żabinek, który jest niezbędnym 

załącznikiem do ubiegania się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie  na zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Żabinku”. 

 

5) Przeprowadzono inwentaryzację budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Wierzchowie i w Świerczynie celem przygotowania projektów rozbudowy ww. obiektów. 

 

6) 20 grudnia 2021 r. został ogłoszony IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

nr ewid. 117, położonej w obrębie Żabinek. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 95 680zł. 

Przetarg odbędzie się 21 stycznia 2022 r. w siedzibie urzędu. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

13 stycznia 2022 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Partnerstwa Strefa Centralna w Starostwie 

Powiatowym w Drawsku Pomorskim. 


