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OR.0057.6.2022.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 4 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

1) Zarządzenie nr 286/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości. 

2) Zarządzenie nr 287/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeńsko Gmina Wierzchowo” w zakresie określonym umową 

Nr FZ/13/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. 

3) Zarządzenie nr 288/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kubickiemu – 

Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie. 

4) Zarządzenie nr 289/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

 

2. Sprawy bieżące 

 

1. W dniu 26 maja 2022 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację 



infrastruktury sportowej w 2022 roku. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie na zadanie 

pn. Remont i modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie z przeznaczeniem na 

wymianę oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali. Koszt całkowity 40 000 zł, dotacja 20 000 zł. 

 

2. W dniu 2 czerwca br. zakończono odbiory świetlicy wiejskiej w Żeńsku i uzyskano pozwolenie 

na użytkowanie w związku z tym, 3 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej 

w Żeńsku. W uroczystości wzięli udział Poseł RP Czesław Hoc, Senator RP Janusz Gromek, 

Marszałek WZ Stanisław Wziątek, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz, Starosta 

Drawski Stanisław Cybula, samorządowcy z terenu powiatu drawskiego, Nadleśniczy 

Nadleśnictw Świerczyna, Złocieniec i Drawsko Pomorskie, Dyrektor i Zastępca Zakładu Karnego 

w Wierzchowie z pocztem flagowym i stoiskiem promocyjnym ZK w Wierzchowie, Komendant 

Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim, przedstawiciele firmy Agri Plus w Poznaniu, Radni 

Gminy Wierzchowo, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy, 

pracownicy UG Wierzchowo, ułani 1 Warszawskiej Brygady Kawalerii oraz przedstawiciele 

Bractwa Miłośników „Pancerny”, którzy zainicjowali obchody rocznicy walk o Borujsko. Po 

powitaniu zaproszonych gości i mieszkańców sołectwa Żeńsko nastąpiło podniesienie flagi 

państwowej i odegranie hymnu państwowego. Poczet flagowy reprezentowany był przez 

funkcjonariuszy służby więziennej z Zakładu Karnego w Wierzchowie w składzie:  dowódca 

pocztu flagowego – młodszy chorąży Mariusz Kozioł, flagowy – podporucznik Arkadiusz Mazan, 

asysta – młodszy chorąży Arkadiusz Wielec. Następnie prowadząca p. Anna Wielec przedstawiła 

informacje nt. masztu, który powstał w ramach inicjatywy realizowanej pod honorowym 

patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Projekt zakładał 

sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji dla każdej gminy w Polsce. Następnie 

odbył się krótki koncert Oliwiera Suchońskiego, ucznia klasy VII Szkoły Podstawowej 

w Wierzchowie, który swój talent (grę na keyboardzie) rozwija w Gminnym Ośrodku Kultury, 

Sportu i Turystyki w Wierzchowie pod opieką pana Alberta Moroza. Następnie prowadząca 

przedstawiła krótką historię powstania świetlicy wiejskiej w Żeńsku. Kolejnym punktem 

programu było przecięcie wstęgi i poświęcenie świetlicy przez ks. Dariusza Szczecińskiego, 

proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha w Wierzchowie. Na koniec goście zostali zaproszeni do 

obejrzenia świetlicy oraz zdjęć z etapów realizacji inwestycji, a także na poczęstunek 

przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie oraz na stoisko 

promocyjne przygotowane przez Zakład Karny w Wierzchowie. 

 



3. W związku z realizacją projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku”  w ramach operacji 

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 przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu. Planowany termin  

ogłoszenia przetargu – 09.06.2022r. 

 

4. Rozpoczęły się prace nad realizacją projektu 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, 

Świerczyna oraz Wierzchowo. 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. 

Przygotowywana jest dokumentacja do zapytania cenowego do oferentów celem wyłonienia 

wykonawcy zadania. Planowany termin wyłonienia wykonawców – 22.06.2022r. 

 

5. Ogłoszono wyniki drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Gmina 

Wierzchowo w obszarze inwestycyjnym -  infrastruktura drogowa, otrzymała dofinansowanie na 

dwa złożone wnioski obejmujące modernizację dróg gminnych (9 odcinków drogowych) 

w następujących miejscowościach: 

- Świerczyna (4 drogi) 

- Wierzchowo (2 drogi) 

- Sośnica (1 droga) 

- Bonin (1 droga) 

- Żabin (1 droga). 

Łączna Kwota dofinansowania (95% kosztów) to: 3 167 209,67 zł, wkład własny gminy to kwota: 

166 695,26 zł. 

 

 

 

 



W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach: 

 

19 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie uczestniczyłem 

w spotkaniu, podczas którego wręczono decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla druhów 

seniorów OSP z Gminy Wierzchowo. 

 

21 maja br. uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się 

w Drawsku Pomorskim. 

 

27 maja br. wziąłem udział w spotkaniu Rady Partnerstwa Strefy Centralnej, które odbyła się 

w Brzeźnie. Tematem spotkania był wybór projektu strategicznego, który zostanie objęty 

wsparciem eksperckim w projekcie CWD Plus oraz przedstawienie propozycji planu pracy 

Partnerstwa w ww. projekcie.  

 

28 maja br. uczestniczyłem wraz z Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy 

Wierzchowo w zawodach strzeleckich, które odbyły się na strzelnicy Zakładu Karnego 

w Wierzchowie pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie oraz 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. 

 

1 czerwca br. wziąłem udział w uroczystej Sesji Rady Powiatu Drawskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

 

2 czerwca br. w Drawsku Pomorskim uczestniczyłem w Dniu Otwartym Starostwa Powiatowego 

połączonym z Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

 

7 czerwca br. odbyły się VI Słoneczne Spotkania Integracyjne w Złocieńcu organizowane przez 

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, podczas których Gminę 

Wierzchowo reprezentowała Pani Joanna Zyguła Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu 

Gminy Wierzchowo. 

 


