
Wierzchowo 18.05.2022 r. 

OR.0057.5.2022.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 7 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

1) Zarządzenie nr 279/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 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 oraz otwartym konkursie ofert na wybór operatora regrantingu na zadania 

publiczne w zakresie "Promocji i organizacji wolontariatu" na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Zarządzenie nr 280/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

3) Zarządzenie nr 281/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku oraz wyniki 

otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie 

„Promocji i organizacji wolontariatu” zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 



4) Zarządzenie nr 282/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

5) Zarządzenie nr 283/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie 

wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych. 

6) Zarządzenie nr 284/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  9 maja 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych. 

7) Zarządzenie nr 285/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  11 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

 

2. Sprawy bieżące 

 

1)  W maju br. w ramach rządowego programu pn. „Aktywna tablica” gmina złoży wniosek 

o dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów 

z Zespołu Szkół w Świerczynie i Szkoły Podstawowej w Wierzchowie. Wnioskowana kwota to 

70 tys. zł przy wkładzie własnym 17,5 tys. zł.  

2)  13 maja br. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej 

własnością Gminy Wierzchowo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 51 obręb 

Wierzchowo. Przetarg zamknięto kwotą: 5 800,00 zł. 

3)  16 maja br. odbyły się dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości nr 402/14 oraz 402/16 obręb 

Świerczyna. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży działki nr 402/14 oraz nr 402/16 wynosi: 

28 890,00 zł. 

4)  13 maja br. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie wniosek na dofinansowanie zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Wierzchowo w –2022”. Wnioskowana kwota dofinansowania 32.426,80 zł 

5)  Dokonano wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.“Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Wierzchowo w –2022”. Wykonawca, wybrany w  trybie zapytania 

ofertowego, z najniższą ofertą to EKO24 Barbara Plewko z Dębna. Realizacja zadania 

przewidziana na czerwiec – lipiec 2022. Szacowany koszt zadania 58 700,00 zł brutto.  

6)  Dokonano corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Dokument 

pt. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wierzchowo za rok 2021” 

umieszczony został na stronie bip.wierzchowo.pl 



7)  25 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Stowarzyszenia Ogrodowego Wierzchowo. Spotkanie dotyczyło przedstawienia działalności 

Stowarzyszenia, wizji funkcjonowania na terenach gminy oraz możliwości udostępnienia przez 

gminę drogi w celu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu: przejazdu, mediów oraz 

wybudowania sieci kanalizacyjnej. Ustalono, że Wójt Gminy Wierzchowo, zwróci się do Rady 

Gminy Wierzchowo o wyrażenie opinii w powyższej sprawie. 

8)  4 maja 2022 r. opublikowano ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo wraz prognozą 

oddziaływania na środowisko. Z projektem można się zapoznać do dnia 1 czerwca 2022 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu, a do dnia 22 czerwca 2022 r. 

można składać uwagi i wnioski do studium. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 

studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 

w Urzędzie Gminy Wierzchowo w dniu 24.05.2022 r o godz. 12.00 w sali nr 25. 

9)  Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Wierzchowo w 2022 r. 

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę Nazwa zadania objętego ofertą Przyznana 

kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” „Bieg wilczym tropem”  3 800,00 

 

2. Klub Sportowy MLKS „KOLEJARZ” – 

KPPD S.A. 

„Sprawni inaczej”  2 700,00 

 

3. Stowarzyszenie „Wierzchowska Szkółka 

Unihokeja” w Wierzchowie 

„Mieszkaniec Gminy 

Wierzchowo – uprawiający sport, 

będzie żył zdrowo” 

20 000,00 

 

4. Oddział Rejonowy Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w 

Drawsku Pomorskim 

„Promowanie i wspieranie 

aktywnych form spędzania czasu 

wolnego przez osoby starsze” 

9 000,00 

 

5. Wierzchowskie Stowarzyszenie 

Wędkarskie 

„Akcja zarybiania jeziora 

Dramienko” 

3 600,00 

6.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Drawy z Liderem 

Wałeckim” w Złocieńcu 

 

„Organizacja konkursu 

grantowego Działaj Lokalnie” – 

regranting 

4 000,00 

 

 

10) W ramach środków przyznanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin 

popegeerowskich została wybudowana świetlica wiejska w Żeńsku. Planowany termin 



zakończenia budowy był na 31.08.2022 r. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz zgłoszenia 

o zakończeniu budowy i zamiarze do przystąpieniu do użytkowania. Zaplanowano na dzień 

03.06.2022 r. godz. 12.00 uroczyste otwarcie Świetlicy wiejskiej w Żeńsku (ze środków RFIL) 

oraz uroczyste wciągnięcie flagi na maszt w ramach realizacji projektu „Pod biało – czerwoną” 

pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

11) W dniu 27 kwietnia 2022 roku Gminę Wierzchowo odwiedziła Pani Anna Bańkowska 

Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Celem wizyty było podpisanie umów 

z Województwem Zachodniopomorskim o przyznaniu pomocy w związku ze złożonymi dwoma 

projektami przez Gminę Wierzchowo: 

1. Projekt pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku". Celem projektu jest poprawa jakości życia 

mieszkańców Gminy Wierzchowo oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez 

budowę świetlicy wiejskiej.  Realizowana operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Planowany całkowity koszt 

inwestycji wynosi 790 173,20 zł. Wnioskowana kwota dotacji 500 000 zł. Obecnie 

przygotowywana jest dokumentacja przetargowa celem wyłonienia wykonawcy. 

2. Projekt pt. "Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo". Celem projektu 

jest przebudowa i modernizacja placów zabaw pozwalających na bezpieczne i przyjazne zabawy 

rekreacyjne dzieci i młodzieży w miejscowościach: Żabin, Żeńsko, Radomyśl, Otrzep, Wielboki, 

Sośnica, Świerczyna, Będlino i Świerczyna. Realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 141 340,57 zł. Wnioskowana kwota dotacji 

89 935,00 zł. Obecnie zostało wysłane zapytanie cenowe do oferentów celem wyłonienia 

wykonawcy zadania. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

28 kwietnia br. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta 16 Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego w Olesznie, podczas której Gminę Wierzchowo reprezentowała Pani Renata 

Borowczyk Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy. 



 

28 kwietnia br. odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, w której 

medalami zostało odznaczone 11 par małżeńskich z Gminy Wierzchowo. 

 

6 maja br. wziąłem udział wraz z Panią Klaudią Kalinowską Kierownik Referatu gospodarki 

komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Wierzchowo w wydarzeniu pn. 

„Łączą nas drzewa” podczas którego posadzono drzewka na terenie ogrodu przy siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i odbyła się debata na temat „Bioróżnorodność 

w polskich lasach”. 

 

12 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu Rady Partnerstwa Strefy Centralnej w Nadleśnictwie 

w Resku. Tematem przewodnim spotkania było omówienie dalszych działań Partnerstwa Strefy 

Centralnej w ramach pilotażowego programu Centrum Wsparcia Doradczego Plus. 

 

16 maja br. wziąłem udział z Panią Martą Chłopek Skarbnik Gminy Wierzchowo w spotkaniu 

w Zachodniopomorskim Związku Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim, które dotyczyło 

zakończenia prac budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej w Świerczynie. 

 

16 maja br. odwiedziłem z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy 

Wierzchowo, Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy Wierzchowo oraz z Panią Anną 

Wielec z-cą Kierownika USC,  Panią Krystynę Żółtowską z okazji 90 urodzin. 

 

17 maja br. w filii Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie wraz z Panią 

Martą Chłopek Skarbnik Gminy Wierzchowo podpisaliśmy umowy dotyczące programów 

Senior+ i 75+.  

 

 

 


