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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 4 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 260/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

2) zarządzenie nr 261/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

3) zarządzenie nr 262/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Wierzchowo. 

4) zarządzenie nr 263/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie 

powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami 

noszącymi znamiona klęski żywiołowej 

 

  

 

 

2. Sprawy bieżące 

 

 
1) W dniach 29.01 – 04.02.2022r. nad naszym regionem przeszedł orkan Nadia, który 

wyrządził wiele szkód, a przede wszystkim uszkodzeń sieci energetycznych. Strażacy z 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Świerczynie i Wierzchowie zmagali się z usuwaniem drzew 



powalonych na drogi. Wielu mieszkańców naszej gminy nie miało poza prądem również wody. Nie 

działały również telefony, internet, sieci komórkowe. 

      We wtorek 01.02. uczestniczyłem  w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. Tego dnia w części Wierzchowa został przywrócony prąd. Na terenie naszej gminy 

strażacy z OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo, jednostki OSP z terenu powiatu, PPSP Drawsko 

Pom. Oraz 40 kadetów ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu walczyli ze skutkami orkanu i 

usuwali drzewa, aby energetycy mogli przywrócić prąd. Szkoła Podstawowa przygotowała posiłek 

dla 80 strażaków. 

      W środę 02.02. spotkałem się w Urzędzie Gminy Wierzchowo w ramach zarządzania 

kryzysowego z pracownikami urzędu, GOPS i kierownikiem GZGK. Pracownicy GOPS pojechali 

do wszystkich sołectw naszej gminy, rozmawiali z sołtysami, pytali o potrzebujących, przekazywali 

suchy prowiant i wodę. Strażacy OSP Świerczyna zostali skierowani do Dębniewic i Danowic, aby 

dostarczyć mieszkańcom wodę do picia i do celów sanitarnych. Z kierownikiem GZGK ustalono 

sposób komunikowania z mieszkańcami i czasowe włączanie wody w wioskach, które tej wody nie 

miały m.in. Świerczyna, Nowe Laski. Odwiedziłem wszystkie miejsca, w których pracowali 

strażacy i w których były poważne uszkodzenia linii energetycznych. Przywrócono prąd w 

większości miejscowości w naszej gminie: Żabin, Świerczyna, Będlino, Sośnica. 

        W czwartek 03.02 kolejny dzień zmagań ze skutkami orkanu. W godzinach porannych w 

Urzędzie Gminy odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami urzędu, GOPS i GZGK. 

Przeanalizowano obecną sytuację, ustalono plan działania. W tym dniu na terenie naszej gminy 

pracowały OSP Wierzchowo i Świerczyna, PPSP w Drawsku Pom., 40 kadetów ze Szkoły 

Aspirantów PSP w Poznaniu oraz ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu oraz energetycy. 

W Szkole Podstawowej został przygotowany posiłek dla 60 strażaków. Dzięki ciężkiej pracy służb 

prąd wrócił do większości miejscowości Radomyśl, Żabinek, Żeńsko, Osiek Drawski i drugiej 

połowy Wierzchowa i Żabina. W czwartek o godz. 15.00 strażacy poinformowali, że oni swoją 

pracę wykonali, wszystkie drzewa z linii energetycznych zostały usunięte. Teraz została tylko praca 

dla energetyki. 

          Tego dnia uczestniczyłem również w spotkaniu sztabu kryzysowego w Drawsku Pomorskim, 

w którym uczestniczył również Minister Paweł Szefernaker. Główny temat spotkania to usuwanie 

skutków wichury. 

          W piątek 04.02 energetycy walczyli z przywróceniem prądu w Nowych Laskach i Garbowie. 

Od rany stawiali nowy słup energetyczny i prowadzili linię. Ok. godz. 17.00 udało się przywrócić 

prąd również w tych miejscowościach. Niestety dopiero w poniedziałek 07.02 udało się przywrócić 

prąd w dwóch ostatnich domach w Wierzchówku. 



W związku ze sprawnie przeprowadzoną akcją ratowniczą usuwania skutków orkanu Nadia, który 

przeszedł nad naszym regionem w minionych dniach, składam serdeczne podziękowania druhom - 

ochotnikom z jednostek OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo, druhom z Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, druhom - ochotnikom ze wszystkich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu drawskiego oraz powiatów 

ościennych, kadetom Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, pracownikom służb energetycznych oraz 

nadleśnictwom Lasy Państwowe z terenu powiatu drawskiego. 

           Dziękuję za ogromne poświęcenie, odwagę, profesjonalizm i pełną dyspozycyjność. Wasza 

praca i pomoc niesiona mieszkańcom naszej Gminy zasługuje na najwyższy szacunek. Życzę, by 

Wasza służba dostarczała wielu satysfakcji i niezmiennie cieszyła się społecznym uznaniem oraz 

bezpiecznej służby i zawsze bezpiecznych powrotów z akcji. 

Mieszkańcom naszej Gminy dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość w tym trudnym dla nas 

wszystkim czasie. 

 

2) Przeprowadzono inwentaryzację budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Wierzchowie i w Świerczynie i przygotowano wstępne projektów rozbudowy obu remiz. Podczas 

spotkania roboczego z projektantem przedstawiciele obu jednostek OSP przekazali swoje uwagi 

i oczekiwania, które zostaną uwzględnione w opracowywanych projektach. Projekty uzyskały 

akceptację prezesów OSP Wierzchowo i OSP Świerczyna. 

 

3) Trwają 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 

postawiono już ściany i  położono więźbę dachową. 

 

4) W dniu 11 lutego br. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Świerczyna. 

W zebraniu uczestniczyli druhowie z jednostki OSP Świerczyna, Komendant PPSP w Drawsku 

Pom. – Paweł Dymecki, Wójt Gminy Wierzchowo – Jan Szewczyk, Prezes Zarządu Gminnego OSP 

– Tomasz Suchoński, Komendant Gminny OSP – Bogusław Pawłowicz. Wśród zaproszonych gości 

była Pani Sołtys Świerczyny – Stanisława Janicka, radni Piotr Gumny i Józef Janicki. Zarząd OSP 

Świerczyn przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania jednostki w 2021 roku oraz program pracy 

na rok 2022r. Obecny zarząd OSP Świerczyna otrzymał jednogłośnie absolutorium. 

 



5) W dniu 14 lutego br. złożono wniosek o budowę windy przy Urzędzie Gminy Wierzchowo 

do PFRON w Szczecinie za pośrednictwem Starosta Powiatowego w Drawsku Pomorskim, która 

ma zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. Wnioskowana kwota 

dofinansowania 150 000,00 zł. Koszt budowy windy z kosztorysu wynosi 557 000,00 zł. Planuje się 

pozyskać dodatkowe wnioski w ramach programu „Dostępny Samorząd”. 

 

6) Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo została powołana powołania komisji ds. 

szacowania szkód w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi 

znamiona klęski żywiołowej. Komisja w dniu 15.02.2022 r. przeprowadziła dwie wizje na 

podstawie zgłoszonych do GOPS w Wierzchowie zdarzeń. Po analizie dokumentów zostaną 

oszacowane szkody. 

 

7) 26 stycznia 2022 r. został ogłoszony V przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 

ewid. 117 położonej w obrębie Żabinek. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88 000 zł. 

Przetarg odbędzie się 24 lutego 2022 r. w siedzibie urzędu. 

 

8) W dniu 5 lutego br.  gmina otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o 

dofinansowanie złożonego w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  na zakup laptopów lub komputerów 

stacjoarnych. W związku z dużą alokacją wniosków w skali kraju obniżono poziom dofinansowania 

dla naszej gminy z 490 000 zł do 350 000 zł. Łącznie złożono przez rodziców/opiekunów prawnych 

lub pełnoletnich uczniów 140. 

 

 

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

21 stycznia br. uczestniczyłem w otwarciu Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim. 

 

21 stycznia br. w moim imieniu Pan Tomasz Suchoński Sekretarz Gminy Wierzchowo i Pani Marta 

Chłopek Skarbnik Gminy Wierzchowo uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym realizacji Rządowego 

Programu Inwestycji Strategicznych, które odbyło się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Koszalinie. 

 



22 stycznia br. w Dobrosławiu odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Przeczypospolitej Polskiej, podczas którego Gminę Wierzchowo reprezentował Pan Marek 

Mikulec Przewodniczący Gminy Wierzchowo. 

 

25 stycznia br. w PĆT Bucierz wziąłem udział wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym 

Rady Gminy Wierzchowo w uroczystości z okazji przekazania obowiązków służbowych Komendanta 

CSWL Drawsko. 

 

W dniach 1 i 3 lutego br. uczestniczyłem w naradach Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim dotyczących masowej 

awarii elektrycznej i innych skutków anomalii pogodowych . 

 

10 lutego br. wziąłem udział wraz ze Strażnikiem Gminnym w spotkaniu dotyczącym podsumowania 

i wypracowania dalszych wspólnych działań z zakresu usuwania i zapobiegania skutków anomalii 

pogodowych, które ostatnio miały miejsce. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym 

w Drawsku Pomorskim. 


