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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 7 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

1) Zarządzenie nr 290/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Turystyki w Wierzchowie za 2021 rok. 

2)  Zarządzenie nr 291/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w 

Wierzchowie za 2021 rok. 

3) Zarządzenie nr 292/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

4) Zarządzenie nr 293/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie 

powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

5) Zarządzenie nr 294/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

6) Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie 

wyodrębnienia ewidencji księgowej dla Projektu  pn. „Transport na życzenie w Gminie 

Wierzchowo Powiat Drawski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

7) Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 



 

2. Sprawy bieżące 

 

1. 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 został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

Termin rozstrzygnięcia przetargu – 01.07.2022r. 

 

2. W dniu 15 czerwca br. unieważniono przetarg na Zakup i dostawę komputerów przenośnych – 

laptopów oraz zestawów komputerowych stacjonarnych w ramach projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Przyczyną 

unieważnienia było niezłożenie przez wykonawców odpowiednich dokumentów, o których mowa 

była w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 20 

czerwca. Termin składania ofert ustalono na 30 czerwca br. 

 
3. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 78 576,00 zł na remont kuchni w Szkole Podstawowej 

w Wierzchowie i doposażenie stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny gminy to kwota 20 000,00 zł. 

 

4. Od dnia 27 czerwca br. rodzice dzieci szkół podstawowych ze średnią ocen min. 5,0 

i wzorowym zachowaniem mogą składać wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach 

i spotkaniach: 

8 czerwca br. uczestniczyłem w trybie zdalnym w XVIII sesji zgromadzenia Związku 

Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. 

 

9 czerwca br. wziąłem udział w warsztacie dotyczącym Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. 

 

10-12 czerwca br. uczestniczyłem wraz z delegacją z gminy Wierzchowo w wizycie roboczej 

w partnerskiej gminie niemieckiej Henstedt - Ulzburg. Podczas festynu organizacji i stowarzyszeń 



w Henstedt – Ulzburg posadziłem wspólnie z Panią Burmistrz Ulrike Schmidt w Bürgerpark 

drzewo – magnolie na dowód przyjaźni obu Gmin. Podczas spotkania roboczego podjęto rozmowy 

dotyczące organizacji w Polsce i w Niemczech uroczystości jubileuszu 20-lecia Partnerstwa. 

14 czerwca br. odwiedziłem wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy 

Wierzchowo, Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy Wierzchowo oraz Panią Anną 

Wielec z-cą Kierownika USC mieszkankę Gminy Wierzchowo z miejscowości Świerczyna, która 

obchodziła jubileusz 100 lat. 

 

17 czerwca br. Urząd Gminy Wierzchowo odwiedził Pan Mateusz Wagemann II Wicewojewoda 

Zachodniopomorski oraz Pan Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego Ministra 

Sprawiedliwości. 

 

20 czerwca br. wziąłem udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

Województwa Zachodniopomorskiego w Siemczynie. Tematami przewodnimi posiedzenia były 

m.in.: wsparcie działań pomocowych realizowanych przez samorządy i mieszkańców na rzecz 

uchodźców, sytuacja finansowa gmin i powiatów w obliczu rosnących kosztów, Program 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 

 

24 czerwca br. wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy Wierzchowo 

uczestniczyłem w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Świerczynie. 

Natomiast Pan Tomasz Suchoński Sekretarz Rady Gminy wraz z Panią Anną Wielec Z-cą 

Kierownika USC wzięli udział w uroczystości zakończenia roku szkolonego w Szkole 

Podstawowej w Wierzchowie. 

 

28-29 czerwca br. wziąłem udział w szkoleniu obronnym z zakresu zarządzania kryzysowego 

zorganizowanym w Barlinku przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.   

 

 

 

 

 

 


