
Wierzchowo 21.02.2023 r. 

OR.0057.2.2023.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 5 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw takich jak: 

1) Zarządzenie nr 355/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie 

powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

2) Zarządzenie nr 356/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem w lokalach mieszkalnych i użytkowych. 

3) Zarządzenie nr 357/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023. 

4) Zarządzenie nr 358/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne 

w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

5) Zarządzenie nr 359/2022 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2023 roku zlecanych na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

3. Sprawy bieżące 

 

1) Dnia 30 stycznia 2023 r., ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie zadania 

pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo – etap XII”. 

Realizacja zadania polegać będzie na udzieleniu dotacji w formie bezgotówkowej tj. poprzez 

finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu 

wyrobów zawierających azbest. Termin naboru wniosków upływa 24 lutego 2023 r. 

2)  Trwają prace budowlane przy rozbudowie remizy jednostki OSP w Wierzchowie przez 

wykonawcę firmę „QMAX” Pokrycia Dachowe Krzysztof Pokutyński, ul. Zdobywców Wału 

Pomorskiego 5/60, 78-520 Złocieniec w ramach zadania 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. 



3) Rozpoczęły się prace przy budowie 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 przez wykonawcę: STEF - BUD w Wieleniu przy ul. Drawskiej 6, 64-730 

Wieleń. Termin realizacji umowy do 30.06.2023r. 

4) 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. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i WFOŚiGW przygotowuje 

umowę. 

5) W dniu 08.02.2023r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2023 roku zlecanych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert 

mija 1 marca 2023 r.  

6) W związku z naborem wniosków o dofinansowanie zadań polegających na remoncie dróg 

gminnych w  ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 dniu 06.02.2023 został złożony 

wniosek na” Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna (dz. 677, 675, 703 

i 15/1 obręb Wierzchowo)”. Zakres remontu obejmuje odcinek drogi o długości 0.999 km, 

istniejąca nawierzchnia o długości od 0,000 km  do 0,220 km zostanie utwardzona nawierzchnią 

bitumiczną, natomiast dalszy odcinek  drogi będzie wzmocniony mieszanką kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie o frakcji 0/31,5 oraz utrwalony emulsją i grysami. Utwardzone 

zostaną również zjazdy do posesji, a zaprojektowane pochylenia poprzeczne i podłużne zapewnią 

sprawny powierzchniowy odpływ wód deszczowych na pobocza. Wartość zadania to kwota 

396 831,65 zł. Udział dofinansowania w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 50%-

80% kosztów kwalifikowalnych zadania. 

7) 7 lutego 2023 r. został ogłoszony V 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 9 marca 2023 r. w siedzibie urzędu. 

8) 7 lutego 2023 r. został ogłoszony V 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 9 marca 2023 r. w siedzibie urzędu. 

 
 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

6 lutego br. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło 

się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Gminę Wierzchowo reprezentował Pan Piotr Paszkiewicz Kierownik GOPS w Wierzchowie. 



8 lutego br. wziąłem udział wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy 

Wierzchowo w odprawie rocznej policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku 

Pomorskim, która odbyła się w Pałacu w Kaliszu Pomorskim. 

10 lutego br. uczestniczyłem wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy 

Wierzchowo w Konferencji edukacyjnej Zesłani w Szczecinku, której organizatorem była Pani 

Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Poseł na sejm RP. 

10 lutego br. wziąłem udział wraz z Panem Markiem Mikulcem Przewodniczącym Rady Gminy 

Wierzchowo i Panem Tomaszem Suchońskim Sekretarzem Gminy Wierzchowo w Balu 

Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Wierzchowie.  

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

Wierzchowo w konferencji „Energia odnawialna” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski 

w Szczecinie. 


