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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 9 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich 

jak: 

1) zarządzenie nr 264/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 lutego 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

2) Zarządzenie nr 265/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, 

dla których organizatorem jest gmina Wierzchowo. 

3) Zarządzenie nr 266/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

4) Zarządzenie nr 267/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie powołania Kierownika Biblioteki im. Ignacego Solarza w Wierzchowie. 

5) Zarządzenie nr 268/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki 

w Wierzchowie. 

6) Zarządzenie nr 269/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 marca 2022 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

7) Zarządzenie nr 270/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 marca 2022 r. 

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wierzchowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia 

pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 



8) Zarządzenie nr 271/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 marca 2022r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku zlecanych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

9) Zarządzenie nr 272/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 marca 2022r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania 

publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

 

2. Sprawy bieżące 

1) 4 marca 2022 r. zostały ogłoszone dwa I przetargi nieograniczone na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanych nr ewid. 402/14 oraz nr 402/16, położonych w obrębie 

Świerczyna. Cena wywoławcza nieruchomości 402/14 wynosi: 25 750,00 zł, natomiast 

nieruchomości 402/16 wynosi: 2 850,00 zł. Przetargi odbędą się 4 kwietnia 2022 r. 

w siedzibie urzędu. 

 

2) 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. Budek jest postawiony, zadaszony. Obecnie kładzione są posadzki, 

doprowadzany jest prąd, kładziony jest polbruk na tarasie oraz podłączana jest pompa ciepła. 

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową – 31 sierpnia 2022 roku, jednakże 

może ulec zmianie i budynek zostanie oddany wcześniej do użytku. 

 

3) W dniu 25 lutego br. w ramach naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek 

samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem 

na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku został złożony wniosek 

o dotacje na zadanie „Remont i modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie 

– Gmina Wierzchowo”. Otrzymane dofinansowanie zostanie wykorzystane m.in. na wymianę 

oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz w miarę możliwości malowanie. Koszt całkowity 

zadania 40.000 zł (w tym wkład własny 20.000 zł). 

 



4) W dniu 25 lutego br. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla Gmin popegeerowskich na zadanie 

„Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach 

Wierzchowo i Świerczyna”. Przewidywana wartość inwestycji 1.600.000 zł, w tym wkład 

własny 32.000 zł. 

 

5) W dniu 22 marca br. Urząd Marszałkowski w Szczecinie przeprowadził kontrolę 

inwestycji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę i modernizację placów 

zabaw w Gminie Wierzchowo”. Kontrola przebiegła prawidłowo i bez zarzutów.  

 

6) W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na terenie gminy Wierzchowo 

zostało przyjętych 56 osób tj. 20 rodzin (głównie matki z dziećmi) w rodzinach prywatnych. 

Wydano już 47 numerów PESEL. 

 

7) Na przełomie miesiąca luty/marzec wykonano modernizację dróg gruntowych na 

trasie: Wierzchowo ul. Polna – Wierzchówko oraz na odcinku trasy Wierzchowo – Żabinek 

61. Obie drogi zostały wyrównane, a następnie wzmocnione kruszywem kolejowym. 

 

8) Złożono 2 wnioski do programu polski Ład w ramach obszaru inwestycyjnego: 

BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

WNIOSEK 1. 

1) Świerczyna, dz. nr 370 i 847  (od Remizy do zakładu), koszt: 662 365,88 zł,  długość drogi: 

482,50 m 

2) Świerczyna, dz. nr 417/2 (ok krzyża w prawo), koszt: 224 378,10  zł,  długość drogi: 

162,8m 

3) Świerczyna, dz. nr 380/1 od krzyża do Trębińskiego), koszt: 216 401,45 zł  długość drogi: 

184,95 m 

4) Sośnica, dz. 277/3, koszt: 251 575,89 zł  długość drogi: 169,64 m 

5) Żabin, dz. 187/49 („Kasztanowa”), koszt: ~ 200 000,00 zł  długość drogi: 187,98 m 

RAZEM KOSZT: 1 554 721,32 zł, długość dróg: 1 187,87 m, (5% - 77 736,07 zł) 

WNIOSEK 2. 

1) Wierzchowo dz. 612/1, 641,660/1 (ul. 3-go Marca), koszt: 844 488,98 zł,  długość drogi: 

312 m 

2) Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18 ul. Parkowa, koszt: 200 000,00 zł  długość drogi: 152 m 



3) Świerczyna, dz. nr 374 (ok krzyża w lewo- do Psie Głowy), koszt: 504.694,74 zł,  długość 

drogi: 313,84 m 

4) Bonin dz. nr 30 i 10, koszt: 210 000,00 zł  długość drogi: 130 m 

RAZEM KOSZT: 1 779 183,72 zł, długość dróg: 907.84 m, (5% -  88 959,19 zł) 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach: 

- 24 lutego br. uczestniczyłem w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

Wał Pomorski 1945 w Wałczu. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z działalnością 

stowarzyszenia i nawiązanie ewentualnej współpracy w ramach regionalnej marki 

turystycznej – Wał Pomorski 1945.  

- 8 marca br. wziąłem udział w spotkaniu Koła PZERiI w Wierzchowie zorganizowanym 

z okazji „Dnia Kobiet”. 

- 9 marca br. odbyło się spotkanie Koła PZERiI w Świerczynie, Gminę Wierzchowo 

reprezentował Pan Marek Mikulec Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo. 

- W dniach 25, 28 lutego br. oraz 7,9,11,22 marca br. uczestniczyłem w konferencjach 

z Wojewodą Zachodniopomorskim, Panem Zbigniewem Boguckim, dotyczących pomocy 

humanitarnej dla Ukrainy. 

- 17 marca br. wziąłem udział w posiedzeniu Rady Partnerstwa Strefa Centralna w Starostwie 

Powiatowym w Drawsku Pomorskim.  

- 26-27 marca br. odbędzie się wizyta delegacji z partnerskiej gminy Henstedt-Ulzburg 

w związku z pomocą dla osób z Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym 

przebywających na terenie naszej gminy. 

 

 


