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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 273/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2021 rok. 

2) Zarządzenie nr 274/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

3) Zarządzenie nr 275/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kubickiemu - Kierownikowi Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie. 

4) Zarządzenie nr 276/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

5) Zarządzenie nr 277/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo 



6) Zarządzenie nr 278/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie 

regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 

 

2. Sprawy bieżące 

 

1) 4 marca 2022 r. zostały odwołane dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 

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

Powodem odwołania przetargu jest niedotrzymanie wymagań art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). 

2) W miesiącu kwietniu zostały ogłoszone przetargi: 

- I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 51, położonej 

w miejscowości Wierzchowo. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 740,00 zł. Przetarg 

odbędzie się 13 maja 2022 r. w siedzibie urzędu. 

-  I przetarg nieograniczony 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 16 maja 2022 r. w siedzibie urzędu. 

3) Obecnie na terenie gminy przebywa 69 obywateli Ukrainy. Dotychczas osoby fizyczne 

i organizacje pozarządowe złożyły 13 wniosków o zwrot środków finansowych za 

zakwaterowanie i wyżywienia na ogólną kwotę 45 680 zł. 

 

4) Zostały podpisane umowy w ramach udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych 

z zakresu sportu. Wysokość dotacji: 

1)  MLKS Kolejarz Wierzchowo – 9 000,00 zł 

2)  LKS Drzewiarz Świerczyna – 25 000,00 zł 

3) UKS Lider Świerczyna – 6 000,00 zł  

 

5) W dniu 24.03.2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs 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. Termin składania 

ofert minął 19 kwietnia 2022 r. Oferty są w trakcie oceny merytorycznej. 

 

6) W ramach dołączenia do akcji "Pod biało-czerwoną” został złożony do Urzędu 

Wojewódzkiego wniosek o przyznanie środków na realizację zadania.  Obecnie 



przygotowywany jest projekt i zgłoszenie budowy do Wydziału Architektoniczno-

Budowlanego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Gmina Wierzchowo 

wnioskowała o 6 500 zł na prace przygotowawcze (projekt i mapa do celów projektowych) oraz 

zakup i montaż masztu i flagi. 

 

7) Urząd Marszałkowski zweryfikował ostatecznie wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 do LGD Partnerstwo Drawy na 

realizację operacji „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo”. 

W ramach wniosku wskazano 9 placów zabaw, które podlegają modernizacji w następujących 

miejscowościach: Żabin, Radomyśl, Wierzchowo (plac szkolny), Wielboki, Świerczyna, 

Sośnica, Będlino, Otrzep, Żeńsko.  

Planowany koszt całkowity zadania 141 745,20 zł, pomoc z PROW 89 935,00 zł, wkład własny 

51 810,20 zł. Obecnie jest przygotowywana umowa o przyznanie pomocy. 

 

8) W dniu 13 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 

w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej 

informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Inwestycje w 

obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

W ramach ww. działania został zaakceptowany wniosek złożony przez Gminę Wierzchowo pn. 

Budowa Sali wiejskiej w Żabinku. Obecnie przygotowywana jest umowa o przyznanie pomocy 

oraz przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

 

9) W dniu 13 kwietnia został złożony wniosek do PFRON w ramach programu „Dostępny 

samorząd”. W ramach złożonego wniosku pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” planowane jest 

dobudowanie windy do budynku Urzędu Gminy Wierzchowo oraz zakup niezbędnego osprzętu 

celem zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Planowany koszt całkowity 

zadania 300 000,00 zł, środki z PFRON 250 000,00 zł, wkład własny 50 000 zł.  

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach: 

 

26-27 marca br. Gminę Wierzchowo odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej partnerskiej 

gminy Henstedt – Ulzburg. Wizyta związana była z organizacją pomocy na terenie gminy 



niemieckiej dla osób z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. W dniu 26 marca br.  

odbyło się spotkanie w Lasku Arkońskim z rodzinami ukraińskimi, gdzie została przekazana 

pomoc uchodźcom. 

31 marca br. na zaproszenie Wójta Gminy Wierzchowo, naszą gminę odwiedził pan Czesław 

Hoc Poseł na Sejm RP. Pan Poseł był zainteresowany postępem prac przy budowie Sali 

wiejskiej w Żeńsku. Ustalono wstępny termin otwarcia świetlicy wiejskiej na dzień 

03.06.2022r. Podczas spotkania zostały omówione m.in. wnioski, które gmina złożyła 

w ramach Polskiego Ładu: 

1.       Rozbudowa remiz strażackich w Wierzchowie i Świerczynie – przewidywana wartość 

inwestycji 1,6 mln zł, wkład własny 2% - 32 000 zł 

2.       Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wierzchowie – przewidywana wartość 

inwestycji 19 803 000,00 zł, wkład własny 990 150,00 zł.  

3.       Przebudowa dróg gminnych m. Świerczyna, Sośnica, Żabin – przewidywany koszt 

1 554 721,32 zł, wkład własny 77 736,07 zł. 

4.       Przebudowa dróg gminnych m. Wierzchowo, Świerczyna, Bonin – przewidywany koszt 

1 779 183,72 zł, wkład własny 88 959,19 zł.  

Pan Poseł obiecał pomoc i wsparcie w ramach złożonych wniosków. Ponadto tematem rozmów 

była przebudowa dróg powiatowych m.in. w Świerczynie. Pan Poseł Hoc podsumował, że jest 

to zadanie Powiatu Drawskiego i po stronie powiatu leży inicjatywa pozyskiwania środków na 

ten cel. 

6 kwietnia br. odbyła się konferencja z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie 

rozliczania pomocy finansowej uchodźcom z Ukrainy. 

7 kwietnia br. uczestniczyłem w Inauguracji sezonu turystycznego 2022 na Pojezierzu 

Drawskim, która odbyła się w zespole szkół w Czaplinku. 

12 kwietnia br. wziąłem udział w uroczystym spotkaniu Wielkanocnym w Szpitalu 

Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu. 

13 kwietnia br. uczestniczyłem wraz z Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy 

Wierzchowo i Panią Martą Chłopek Skarbnikiem Gminy Wierzchowo w konferencji 

„Terytorialny wymiar programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 

– prace nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi połączonej z samorządowym 

spotkaniem Wielkanocnym, która odbyła się w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

w Szczecinie. 

 


