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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 6 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 
 

1)zarządzenie nr 276/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 sierpnia  2018r. w sprawie   
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę  

przygotowawczą. 

2) zarządzenie nr 277/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie  Gminy Wierzchowo na 2018 rok. 
 

3) zarządzenie nr 278/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie   
przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu  Gminy Wierzchowo ,informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

oraz informacji uwzględniającej stan należności i zobowiązań ,w tym 

wymagalnych ,samorządowej instytucji  kultury za I półrocze  2018 roku. 

 

4) zarządzenie nr 279/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia  2018 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 

 

5)zarządzenie nr 280/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia  2018 r. w sprawie 
powołania  komisji do odbioru budowy skoczni  do skoku  w dal wraz z naprawą uszkodzonej 

nawierzchni boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie. 

 

6) zarządzenie nr 281/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 września 2018r. w sprawie 
upoważnienia  Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w 

wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach 

wójtów ,burmistrzów  i prezydentów  miast zarządzonych  na dzień 21 października 2018 roku. 

 

 

 

 

 

2. Sprawy bieżące   
 

-  W dniu 6 września 2018r. jubileusz 93 lecia urodzin obchodziła Pani Marianna Ochał z 

Otrzepu. Z tej okazji Władze Gminy Wierzchowo  odwiedzili sznowną jubilatkę z  kwiatami i 

upominkiem oraz z życzeniami  zdrowia na dalsze lata życia. 



 

 

 

- W sobotę 8 września br. w Wierzchowie odbyło się Gminne Święto Plonów, w trakcie 

którego składaliśmy podziękowania wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom za 

tegoroczne plony. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła msza dziękczynna, która odbyła się w 

Kościele Parafialnym w Wierzchowie. Wśród zaproszonych gości byli Pan Ryszard Mićko – 

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Stanisław Kuczyński – Starosta 

Drawski, Pan Jacek Jerzy Kozłowski – Wicestarosta Drawski, Burmistrzowie Gmin Powiatu 

Drawskiego oraz Pani Emilia Niemyt – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Szczecinie. Po mszy świętej, w trakcie której zostały poświęcone chleby oraz 

wieniec dożynkowy, barwny korowód pomaszerował na stadion w Wierzchowie. W 

tegorocznym Święcie Plonów udział wzięły 3 sołectwa z naszej gminy, które oprócz 

prezentacji kultury ludowej na swoich stoiskach wzięły udział w pokazach kulinarnych 

zakończonych degustacją. Można było skosztować pierogi, paszteciki, karkówkę. 

Uroczystości uświetniły występy naszych lokalnych zespołów folklorystycznych tj. „Sami 

Swoi” i „Małolaty”. Na koniec wystąpiła grupa „Pozytywnie zakręceni” ze Szkoły 

Podstawowej w Wierzchowie. Miłą niespodzianką były nagrody specjalne dla najbardziej 

aktywnych sołectw naszej Gminy, które Wójt Gminy Wierzchowo Pan Jan Szewczyk wraz z 

Przewodniczącym Rady Gminy Wierzchowo Panem Andrzejem Kaczorkiewiczem wręczyli 

sołectwu Świerczyna, Żabin oraz Sośnica. 

W trakcie Dożynek nie zabrakło atrakcji dla naszych najmłodszych mieszkańców. Dzięki 

uprzejmości druhów z OSP Wierzchowo oraz OSP Złocieniec nasi najmłodsi mogli pobawić 

się w strażaków jak również podziwiać okolice Wierzchowa wjeżdżając podnośnikiem do 

góry. Jeszcze raz serdecznie im za to dziękujemy. Gorące podziękowania składamy na ręce 

Pani Zofii Gardzińskiej – Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za wsparcie 

finansowe, Państwu Katarzynie i Przemysławowi Beńko za pomoc w organizacji Dożynek 

oraz Panu Jarosławowi Doroszukowi – Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Wierzchowie i jego pracownikom za ogromny wkład organizacyjny. Całość 

imprezy zakończyliśmy wspólną zabawą. 

 

 -   Dnia 13 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w 

Świerczynie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz instytucji, dzięki którym 

możliwa była budowa boiska. Scenariusz i oprawę całej uroczystości opracował Zespół Szkół 

w Świerczynie. Ceremonii otwarcia towarzyszył program artystyczny i sportowy 

przygotowany przez uczniów szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników 

Zespołu Szkół i uczniów było to niezwykle widowiskowe wydarzenie. 

 

-  13.09.2018 r. zakończono prace remontowe polegające na przemurowaniu komina przy 

strażnicy OSP w Świerczynie. Wykonawcą robót był Pan Marek Gumny zgodnie z umową 

zawartą w dniu 30.08.2018 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 8000,00 zł. 

 

 

- W dniu 31 sierpnia została podpisana umowa na wykonanie przebudowy drogi gminnej 

publicznej ul. Szkolnej w Wierzchowie. Wykonawcą jest firma Roboty Drogowo Budowlane 

Jacek Karpiński ze Złotowa. W wyniku negocjacji ustalono, że wykonawcy wykona zadanie 

za kwotę 1.670.000 zł. . Termin realizacji zadania to 30 listopada b.r. Wartość dofinansowania 

pozyskanego z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, to kwota 1.220.928,00 zł. 

 

 

 

 

 



 

 

- W wyniku rozmów z Energa Oświetlenie sp. z o.o. Gmina Wierzchowo przystąpi do 

współfinansowania budowy nowego oświetlenia drogowego w Wierzchowie na  ulicach: 

Szkolna, 3-go Marca, Wojska Polskiego oraz Lipowa. Powodem modernizacji oświetlenia jest 

przebudowa linii elektroenergetycznych z napowietrznych na kablowe, która została 

zaplanowana do wykonania w 2019 r. przez Energa Operator S.A.. W wyniku tego zostanie 

wybudowanych po 12 lamp typu Led na ul. 3-go Marca, Wojska Polskiego oraz Lipowa, oraz 

5 lamp typu Led na ul. Szkolnej 

- W dniu 17 września b.r. zostały złożone w Urzędzie Wojewódzkim wnioski dotyczące 

dofinansowania przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Osiek Drawski  oraz Otrzep. 

Wartość kosztorysowa zadań została określona na kwotę 469.963,63 zł - Osiek Drawski oraz 

290.559,66 - Otrzep. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach 

 

 

- Dnia 31 sierpnia br. uczestniczyłem w Dożynkach  Agri Plus  zorganizowanych w Kusym 

Dworze. 

 

-  Dnia 1 września br. brałem udział w Festynie Lotniczym  w Mirosławcu. 

 

- W dniu 2 września 2018r. brałem udział w Dożynkach  Wojewódzkich ,które odbywały się 

w Drawsku Pomorskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 18.09.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


