
Wierzchowo 23.11.2022 r. 

OR.0057.11.2022.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 6 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

1) Zarządzenie nr 329/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Dostawa i montaż lampy solarnej" w miejscowości 

Nowe Laski w zakresie określonym umową nr OR/1/2022/DR z dnia 19.10.2022 roku. 

2) Zarządzenie nr 330/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

3) Zarządzenie nr 331/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności. 

4) Zarządzenie nr 332/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie 

upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo do wydawania zaświadczeń.  

5) Zarządzenie nr 333/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

6) Zarządzenie nr 334/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 

 

 

2. Sprawy bieżące 

1) 26 października 2022 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

będącej własnością Gminy Wierzchowo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 156/1 

obręb Żabinek. Przetarg zamknięto kwotą: 23 300,00 zł. 



2) 31 października 2022 r. został ogłoszony II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej nr ewid. 117 położonej w obrębie Żabinek. Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosi: 90 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 1 grudnia 2022 r. w siedzibie urzędu. 

3) 31 października 2022 r. został ogłoszony II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego 32 m. 1B przy ul. Długiej w Wierzchowie. Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosi: 150 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 1 grudnia 2022 r. w siedzibie urzędu. 

4) Wójt Gminy Wierzchowo, po podjęciu uchwały Nr XXXV/209/2021 Rady Gminy Wierzchowo 

z dnia 30 września 2021r.  w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie oraz Biblioteki Publicznej im. 

Ignacego Solarza w Wierzchowie, w dniu 13 października 2021r. wystąpił do Krajowej Rady 

Bibliotecznej w Warszawie i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie  z wnioskiem o wyrażenie opinii 

w zakresie połączenia w/w instytucji kultury w instytucję o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i 

Biblioteka w Wierzchowie. Książnica Pomorska w Szczecinie pozytywnie zaopiniowała 

połączenie obu instytucji, natomiast Biblioteka Narodowa w Warszawie połączenie obu instytucji 

zaopiniowała negatywnie. 

5) W dniu 14.11.2022 r. zostały podpisane umowy z wykonawcą Roboty Drogowo-Budowlane - 

Jacek Karpiński ze Złotowa na wykonanie inwestycji polegających na przebudowie i modernizacji 

dróg gminnych w miejscowościach Świerczyna – 4 drogi, Wierzchowo – 2 drogi, Bonin, Sośnica, 

Żabinek – łącznie 9 odcinków drogowych. Realizacja tych Inwestycji - Finansowana z Programu 

Inwestycji Strategicznych : Polski Ład jest zaplanowana na lata 2022-2023. W 2022 roku ma 

zostać zrealizowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczyna dz. 374  - prace już 

się rozpoczęły. 

6) Ze względu na zbyt małe zapotrzebowanie zgłoszone przez mieszkańców gminy na zakup 

preferencyjny węgla kamiennego, Gmina Wierzchowo nie mogła samodzielnie przystąpić do 

realizacji zadania sprzedaży tego paliwa (ilość zamawianego przez gminę węgla kamiennego 

zgodnie z ustalonymi zasadami nie może być mniejsza niż 25 ton). W celu umożliwienia 

mieszkańcom gminy skorzystania z preferencyjnego zakupu węgla kamiennego Gmina 

Wierzchowo porozumiała się z sąsiednią Gminą Złocieniec, która będzie realizowała to zadanie 

również na rzecz mieszkańców Gminy Wierzchowo. Mieszkańcy Gminy Wierzchowo, którzy 

chcą skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla kamiennego zobowiązani są do wystąpienia do 

Wójta Gminy Wierzchowo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie 

do zakupu węgla. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Wierzchowo pok. nr 13 i 15 

oraz na stronie www.wierzchowo.pl. Po otrzymaniu zaświadczenia należy udać się do Urzędu 

Miejskiego w Złocieńcu w celu podpisania umowy na zakup węgla oraz dokonania płatności.  Ze 

szczegółami zakupu węgla w Gminie Złocieniec można zapoznać się na stronie 

www.wierzchowo.pl.  

7) 23 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu Gmina Wierzchowo podpisała umowę  

z Eneą S.A. na dostawę energii elektrycznej w roku 2023. Umowa obejmuje 61 punktów poboru   

(lokali i obiektów) w skład których wchodzą: przepompownie ścieków, szkoły, przedszkole, sale 

wiejskie, remizy OSP, place rekreacyjne, biurowce. Szacowany koszt usługi to 622 848,38 zł. 

 

 

 

http://www.wierzchowo.pl/
http://www.wierzchowo.pl/


W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

26 października br. uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Partnerstwa Strefy Centralnej 

w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. 

4 listopada br. wziąłem udział wraz z Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy 

Wierzchowo w spotkaniu dotyczącym dystrybucji węgla, które odbyło się w Urzędzie Miejskim 

w Złocieńcu. 

5 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu odbyło się spotkanie dotyczące organizacji 

Europejskiego Festiwalu Ludzi 2023. Gminę Wierzchowo reprezentował Pan Marek Mikulec 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo i Pan Tomasz Suchoński Sekretarz Gminy 

Wierzchowo. 

7 listopada br. uczestniczyłem w wideokonferencji z Wojewodą Zachodniopomorskim Panem 

Zbigniewem Boguckim w sprawie dystrybucji węgla. 

11 listopada br. wziąłem udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości upamiętniających 

104 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

15 listopada br. uczestniczyłem wraz z Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy 

Wierzchowo w Konferencji Energia Odnawialna w Tarnowie w Gminie Łobez. 

16 listopada br. wziąłem udział w wideokonferencji z Wojewodą Zachodniopomorskim Panem 

Zbigniewem Boguckim, podczas której omówiono kwestie związane z uchodźcami wojennymi 

z Ukrainy, dodatek węglowy i dystrybucję węgla.   

18 listopada br. uczestniczyłem w Powiatowym Dniu Seniora, który odbył się w Lasku 

Arkońskim w Wierzchowie. 

22 listopada br. wziąłem udział w konferencji dotyczącej idei wolontariatu, która odbyła się 

w kinie „Mewa” w Złocieńcu. 

 

 

 


