
Wierzchowo 24.01.2023 r. 

OR.0057.1.2023.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 13 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

1) Zarządzenie nr 342/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

2)  Zarządzenie nr 343/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie 

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. 

3) Zarządzenie nr 344/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie 

przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wierzchowo na lata 

2023 – 2025. 

4) Zarządzenie nr 345/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022. 

5) Zarządzenie nr 346/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2022-2032. 

6) Zarządzenie nr 347/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie 

do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 

7) Zarządzenie nr 348/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie 

upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie 

do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 

8) Zarządzenie nr 349/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 297/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 

9) Zarządzenie nr 350/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie 

wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu tj. utrzymania środków 



trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz 

utrzymania trwałości projektu. 

10) Zarządzenie nr 351/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023.  

11) Zarządzenie nr 352/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 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. 

12) Zarządzenie nr 353/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

13) Zarządzenie nr 354/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas 

I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

 

3. Sprawy bieżące 

 

1) 4 stycznia 2023 r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

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

nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 6 lutego 2023 r. w siedzibie urzędu. 

2) 4 stycznia 2023 r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 

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

wynosi: 135 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 6 lutego 2023 r. w siedzibie urzędu. 

3) 29.12.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przesłał pismo 

z informacją o przyznaniu dofinansowania dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem 

zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe laski. W piśmie poinformowano również 

o pomniejszeniu kwoty dofinansowania, tj. wyłączenie z kosztów kwalifikowanych kosztów 

związanych z zakupem zbiorników bezodpływowych wraz z zagospodarowaniem, zestawu 

asenizacyjnego, a tym samym pomniejszenie kosztów ogólnych zadania. Pismem z dnia 

3.01.2023r. Wójt Gminy Wierzchowo poinformował Urząd Marszałkowski, iż odstępuje 

od podpisania umowy na realizację wyżej wymienionej inwestycji.  



Zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym oszacowano całkowity koszt inwestycji na 

kwotę 3 704 925,16 zł z tego koszty kwalifikowane na poziomie 3 099 189,03 zł. Z uwagi na 

wyłączenie z dofinansowania zbiorników bezodpływowych oraz wozu asenizacyjnego 

pomniejszono dofinansowanie o kwotę 880 580, 03 zł. Planowana kwota dofinansowania to 

2 218 609,00 zł. 

4) W związku z realizacją przez Gminę Wierzchowo grantu finansowanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202 pt. „Dostępna Gmina Wierzchowo” trwają 

przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na budowę windy przy 

budynku Urzędu Gminy Wierzchowo. 

5) W dniu 28.12.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą „QMAX” Pokrycia 

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

zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa remiz strażackich OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo” 

w związku z otrzymanym wsparciem dla Gmin popegeerowskich z Polskiego Ładu w kwocie 

1 568 000 zł. Wartość umowy: 1.588.960,19 złotych brutto. Termin realizacji umowy do 

12 miesięcy. W dniu 25.01.2023r. zostanie przekazany teren budowy. 

6) W dniu 28.12.2022 r. został przekazany przez Wicewojewodę Zachodniopomorskiego Pana 

Mateusza Wagemanna 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. 

7) W dniu 27.12.2022r. Gmina Wierzchowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do  programu priorytetowego „Ciepłe 

Mieszkanie”, który zakłada dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę 

efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

wielorodzinnych. Program jest skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. 

Zgodnie z założeniami programu Gmina Wierzchowo zbierała wnioski od mieszkańców gminy, 



którzy chcieli skorzystać z programu, zebrano 10 wstępnych deklaracji, na które został złożony 

wniosek do WFOŚiGW. Obecnie trwa weryfikacja wniosku przez WFOŚiGW w Szczecinie. 

8) W odpowiedzi na wniosek Gminy Wierzchowo w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki 

Publicznej im. Ignacego Solarza w Wierzchowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu 

i Turystyki w Wierzchowie, po zapoznaniu się z opiniami Książnicy Pomorskiej im. Stanisława 

Staszica w Szczecinie oraz Krajowej Rady Bibliotecznej, Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego nie wyraził zgody na połączenie ww. instytucji, ponieważ w ocenie Ministerstwa 

może to spowodować uszczerbek w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej 

im. Ignacego Solarza w Wierzchowie. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

21 grudnia 2022 r. odbyły się szkolne jasełka w Szkole Podstawowej w Wierzchowie, Gminę 

Wierzchowo reprezentował Pan Marek Mikulec Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo wraz 

z Panią Joanną Zyguła Inspektor ds. infrastruktury społecznej. 

9 stycznia br. wziąłem udział wraz z Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy 

Wierzchowo i Panią Martą Chłopek Skarbnikiem Gminy Wierzchowo w spotkaniu dotyczącym 

Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz zmian w regulaminach wynikających z uchwały 

Rady Ministrów nr 205/2022, zmieniającej Uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021, powołującą 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które odbyło się 

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 

10 stycznia br. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyło się spotkanie 

opłatkowe zorganizowane przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego BP Edwarda Dajczaka, 

w którym uczestniczył Pan Tomasz Suchoński Sekretarz Gminy Wierzchowo wraz z Panem 

Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy Wierzchowo. 

20 stycznia br. uczestniczyłem wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady 

Gminy Wierzchowo w wernisażu wystawy pt. „Senat wczoraj i dziś – w 100. rocznicę pierwszego 

posiedzenia Senatu RP” w Drawsku Pomorskim.  

20 stycznia br. wziąłem udział wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy 

Wierzchowo w Spotkaniu Noworocznym w ZS Drawsko Pomorskie zorganizowanym przez 

Powiat Drawski. 

21 stycznia br. uczestniczyłem w Spotkaniu Noworocznym w Kołobrzegu na zaproszenie Pana 

Pawła Szefernakera Wiceministra MSWiA, Pana Zbigniewa Boguckiego Wojewody 

Zachodniopomorskiego oraz parlamentarzystów z naszego regionu.  


