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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 335/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo do prowadzenia postępowań w sprawach 

dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego. 

2) Zarządzenie nr 336/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

3) Zarządzenie nr 337/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą. 

4) Zarządzenie nr 338/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 

administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Wierzchowo oraz do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

5) Zarządzenie nr 339/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie 

powołania komisji do oceny i wyboru oferty o udzielenie zamówienia publicznego 

nr FZ.042.5.2.2022 w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży 

pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”. 

6) Zarządzenie nr 340/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

7) Zarządzenie nr 341/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 255/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 



planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i placówki kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 

będzie przyznane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

gminę Wierzchowo. 

 

3. Sprawy bieżące 

 

1) 12 grudnia br. podpisano protokół odbioru robót dla zadania „Przebudowy drogi gminnej 

w miejscowości Świerczyna dz. 374”. W ramach prac droga została poszerzona, zyskała nową 

nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano zajady betonowe z  kostki typu Polbruk do posesji.  Koszt 

wykonania zadania to kwota 477.162,63 zł z czego 150.000,00 zł zostało dofinasowane przez  

Nadleśnictwo Świerczyna. 

2) Zakończono budowę i rozliczono zadanie pn. „Remont i modernizacja sali sportowej 

w Zespole Szkół w Świerczynie” w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej. W ramach ww. 

zadania wymieniono oświetlenie i instalację elektryczną oraz przeprowadzono częściowe 

malowanie. Koszt całkowity zadania wyniósł 39 729,00 zł; w tym dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 19 864,50 zł, wkład własny gminy 19 864,50 zł. Planowana jest 

kontynuacja prac w przypadku otrzymania dotacji w roku 2023. 

 

3) Gmina Wierzchowo realizuje grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” 

finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202 pt. „Dostępna 

Gmina Wierzchowo”. W tym roku zakupiono usługę tłumacza migowego, komputer i tablet 

przystosowane do usługi tłumacza języka migowego, pętlę indukcyjną itp. W styczniu 2023 r. 

zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę windy. 

 

4) W związku z otrzymanym wsparciem dla Gmin popegeerowskich z Polskiego Ładu 

w kwocie 1 568 000 zł na rozbudowę i przebudowę remiz strażackich OSP Świerczyna i OSP 

Wierzchowo w dniu 19 grudnia 2022r. wyłoniono wykonawcę: „QMAX” Pokrycia Dachowe 

Krzysztof Pokutyński, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 5/60, 78-520 Złocieniec, wartość 

złożonej oferty: 1.588.960,19 złotych brutto. Planowany termin podpisania umowy – 

28.12.2022r. Termin realizacji umowy do 12 miesięcy. 



 

5) W dniu 28.12.2022 r. zostanie przekazany sprzęt dla strażaków jednostek OSP Wierzchowo 

i OSP Świerczyna w ramach umowy nr DFS-V.7211.204.2022 na powierzenie realizacji zadań 

z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów 

publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 

przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Gmina 

Wierzchowo otrzymała środki w wysokości 30 000 zł. Zakupiono dla OSP Wierzchowo: hełmy 

strażackie – 4 szt. i ubranie specjalne – 2 szt.; dla OSP Świerczyna zakupiono: noszak z maską – 

3 szt.  oraz prądownicę wodną – 1 szt. 

6) 2 grudnia 2022 r. został ogłoszony III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

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

wynosi: 90 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 3 stycznia 2023 r. w siedzibie urzędu. 

7) 2 grudnia 2022 r. został ogłoszony III 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 3 stycznia 2023 r. w siedzibie urzędu. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

24 listopada br. wziąłem udział w spotkaniu profilaktycznym „Wybieram marzenia, nie 

uzależnienia” zorganizowanym przez Szkolny Klub Wolontariusza przy współpracy z GKRPA 

w Szkole Podstawowej w Wierzchowie. 

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

Wierzchowo w spotkaniu „Samorządy lokalne w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 

Zachodniego 2021-2027 – wsparcie dla partnerstw terytorialnych w świetle finału negocjacji 

programu z Komisją Europejską” połączonym z posiedzeniem Konwentu Powiatów oraz 

Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w Galerii 

„O” Opery na Zamku w Szczecinie.   

1 grudnia br. odbyła się IV konferencja pn. „Dobrostan psychospołeczny osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin” w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Gminę 

Wierzchowo reprezentował Pan Tomasz Suchoński Sekretarz Gminy Wierzchowo.  



5 grudnia br. wziąłem udział w spotkaniu on-line Rady Partnerstwa Strefy Centralnej 

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem 

spotkania były zapisy programu regionalnego FEPZ 2021-2027 dotyczące instrumentu ZIT. 

7 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Łobzie odbyło się spotkanie Związku Celowego Gmin 

R XXI, podczas którego reprezentantem Gminy Wierzchowo był Pan Marek Mikulec 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo.  

7 grudnia br. uczestniczyłem wraz z Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy 

Wierzchowo w seminarium prezentującym projekt Instytutu Pokolenia pod nazwą „Rodzina 

Rozwój Demografia”, które odbyło się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Koszalinie. 

7 grudnia br. wziąłem udział wraz z Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy 

Wierzchowo w uroczystym obiedzie w Szkole Podstawowej w Wierzchowie zorganizowanym 

z okazji zakończenia remontu kuchni i stołówki szkolnej. 

8 grudnia br. uczestniczyłem w Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójta Powiatu Drawskiego 

w Drawsku Pomorskim 

9 grudnia br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie z Panem Erwinem Kruger 

mieszkańcem partnerskiej Gminy Henstedt-Ulzburg, Honorowym Obywatelem Gminy 

Wierzchowo, który cyklicznie odwiedza naszą gminę wraz ze stowarzyszeniem Heimatgruppe 

Virchow.  

10 grudnia br. wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Koło Emerytów 

PZERiI w Wierzchowie w Lasku Arkońskim. 

14 grudnia br. uczestniczyłem on-line wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym 

Rady Gminy Wierzchowo w sesji Celowego Związku Gmin R-XXI. 

 

 

 


