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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 18 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 258/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie  

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. 1 Warszawskiej Dywizji 

Kawalerii w Świerczynie.     
  

2) zarządzenie nr 259/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do 

prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „ Dobry start”, a także do 

wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o 

której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”. 
 

3) zarządzenie nr 260/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do 

prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „ Dobry start”, a także do 

wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o 

której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”. 
 

4) zarządzenie nr 261/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do 

prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry start” oraz 

przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”. 
 

5) zarządzenie nr 262/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie 

zwołania zebrania ogółu mieszkańców sołectwa Wielboki. 
 

6) zarządzenie nr 263/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w Świerczynie. 
 

7) zarządzenie nr 264/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
 

8) zarządzenie nr 265/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru częściowego robót w ramach zadania pn. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna. 
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9) zarządzenie nr 266/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie 

zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego 

zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego. 
 

10) zarządzenie nr 267/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
 

11) zarządzenie nr 268/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
 

12) zarządzenie nr 269/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
 

13) zarządzenie nr 270/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna. 
 

14) zarządzenie nr 271/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie 

odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w 

Świerczynie. 
 

15) zarządzenie nr 272/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w 

Świerczynie. 
 

16) zarządzenie nr 273/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
 

17) zarządzenie nr 274/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie 

wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy 

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 

października 2018r. 
 

18) zarządzenie nr 275/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie 

powołania komisji do odbioru remontu elewacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wierzchowie. 
 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1-18  do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące   
 
- W miesiącu lipcu i sierpniu br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady 

Gminy Andrzej Kaczorkiewicz oraz Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński odwiedzili jubilatów : 

Panią Jadwigę Bełzowską z okazji 90 rocznicy urodzin , Panią Annę Popkowską z okazji 94 

rocznicy urodzin, Panią Jadwigę Lewandowską z okazji 94 rocznicy urodzin, Panią Annę 

Romaniec z okazji 91 rocznicy urodzin oraz Pana Edmunda Wyborskiego z okazji 95 rocznicy 

urodzin. 

 



-  W miesiącach lipiec-sierpień nad jeziorami znajdującymi się na terenie Gminy Wierzchowo 

Straż Gminna przeprowadziła kontrole pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono uwag. 
 

- W miesiącu lipcu przekazano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim 

w sprawie uszkodzonego chodnika w miejscowości Osiek Drawski oraz Wierzchowo ul. 

Długa. 

 

- Gmina Wierzchowo otrzymała dotację celową na budowę skoczni do skoku w dal wraz z 

doposażeniem infrastruktury sportowej w Wierzchowie w ramach środków budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego na „Pomoc finansową dla jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę 

i modernizację infrastruktury sportowej w 2018r.” Wartość zadania 39.553,25 zł, 

dofinansowanie 19.600,00 zł. 

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na w/w zadanie i wybrano 

najkorzystniejsze oferty złożone przez: 

1) Usługi Transportowo-Budowlane, Krzysztof Pawlicki, ul. Dębowa 18a, 72-004 

Tanowo, za cenę (brutto) 19.600 zł na budowę skoczni do skoku w dal wraz z naprawą 

uszkodzonej nawierzchni boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie; 

2) Majestic Sport Sp. z o. o. , Sp. K., ul. Polska 7,81-338 Gdynia, za cenę (brutto) 

17.623,93 zł zakup sprzętu sportowego przeznaczonego na doposażenie istniejącej 

infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie. 

 

Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2018 r. 

 

- Sołectwa z Gminy Wierzchowo zostały laureatami konkursu „Granty Sołeckie 2018”. 

Konkurs został zorganizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla 

wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

Nagrodą w konkursie była możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 

zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. W gronie laureatów konkursu 

znalazły się dwa sołectwa Gminy Wierzchowo. Sołectwo Świerczyna otrzymało dotację 

10.000,00 zł na realizację projektu pn. Modernizacja sali wiejskiej w Świerczynie poprzez 

adaptację pomieszczenia na magazyn i doposażenie go w sprzęt kuchenny. Sołectwo Nowe 

Laski pozyskało środki finansowe w wysokości 8.880,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. 

Wiejski fitness pod jabłonkami. 

 

- Gmina Wierzchowo przekazała finansowy wkład własny do Programu Działaj Lokalnie w 

wysokości 4.000 zł na podstawie porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem LGD 

„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu. W ramach programu Stowarzyszenie 

„Nasza Świerczyna” otrzymało dofinansowanie na projekt pn.”Qlturka na wsi” w wysokości 

6000 zł. 

 

- W sobotę 7 lipca nad jeziorem Busko w Żabinku odbyła się VI edycja „Święta Wody”, w 

trakcie którego odbywają się wyścigi na smoczych łodziach. Nasza mała lokalna impreza 

przerodziła się w największe w Polsce wyścigi na smoczych łodziach i jedyne zawody 

międzynarodowe na otwartym akwenie. W zawodach udział wzięło 36 osad z Polski i 

Niemiec. Gościliśmy wiodące w tym sporcie osady. Zawody rozegrane zostały w kategorii 

OPEN, MIX, LEJDIS oraz TOTAL FUN. 

 



- W dniu 13 czerwca Pan Stanisław Karpiński sołtys sołectwa Wielboki złożył rezygnację z 

funkcji sołtysa. W związku z powyższym w dniu  12 lipca 2018 r. odbyło się zebranie 

wiejskie mieszkańców sołectwa, którego celem był wybór nowego sołtysa. Po 

przeprowadzeniu głosowania wybrano nowego sołtysa sołectwa, którym został Pan Roman 

Kowalski. 
 

- 17 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie 

partnerów Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna z przedstawicielami Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Szczecinie. Na spotkaniu omówiono z przedstawicielami samorządów terytorialnych 

objętych Kontraktem następujące kwestie:  

- Stopień realizacji projektów objętych KS, 

- Planowany proces aneksowania umów KS, 

- Możliwość realizacji nowych projektów w ramach działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych 

mechanizmem KS,  

- Przyszłości Kontraktu Samorządowego jako instrumentu terytorialnego w kontekście 

nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa, projektu Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego oraz przyszłej perspektywy finansowej UE. 

 

- 18 lipca 2018 r. zlecono Panu Markowi Gumnemu prowadzącemu działalność pod nazwą 

Usługi Ogólnobudowlane Marek Gumny, ul. Długa 52/2, 78-530 Wierzchowo, wykonanie 

remontu elewacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie. Koszt 

usługi remontowej wyniósł 17.500,00 zł brutto. Materiały niezbędne do wykonania w/w 

remontu zapewniła Gmina Wierzchowo. 

 

- Gmina Wierzchowo pozyskała środki finansowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości, na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Gminie Wierzchowo”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 26.433,00 zł zostanie 

przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu 

gminy, będą to m. in. torby ratownicze, defibrylator, detektor napięcia. 

W dniu 24 lipca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Szczecinie Jan Szewczyk – Wójt Gminy Wierzchowo i Marta Chłopek – Skarbnik Gminy 

Wierzchowo podpisali umowę na powierzenie realizacji w/w zadania. 

 

- W sobotę 28 lipca br. w Ośrodku Kultury w Wierzchowie odbyła się uroczystość 55-lecia 

Klubu Sportowego MLKS „Kolejarz” KPPD S.A. Wierzchowo. Jan Szewczyk – Wójt Gminy 

Wierzchowo oraz Andrzej Kaczorkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo 

złożyli jubilatom serdeczne gratulacje i przekazali pamiątkowe stroje piłkarskie. 

 

- 6 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna. Wartość robót 

wykonanych w ramach zadania wyniosła 302.846,95 zł. Obecnie trwa rozliczanie wniosku w 

ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o 

przyznaniu pomocy Gminie Wierzchowo w wysokości 192.701 zł. 

 



- 16 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie 

przedstawicieli gmin Powiatu Drawskiego z Wojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem 

Hinc i Wicewojewodą Markiem Subocz. Ze strony Gminy Wierzchowo pod adresem Pana 

Wojewody padły pytania dotyczące dofinansowania na remont ul. Szkolnej, zgłoszono 

problem zbyt niskiej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie spraw 

obywatelskich, dowodów osobistych i prowadzenia USC oraz poruszono kwestię Jeziora 

Dramienko. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach: 

 

- Dnia 29 czerwca uczestniczyłem w obchodach 10-lecia działalności Związku Miast i Gmin 

Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu. 

 

- W dniu 30 czerwca br. uczestniczyłem w wydarzeniu pn. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” 

w Drawsku Pomorskim. 

 
- 11 lipca uczestniczyłem w uroczystościach Święta Policji w Drawsku Pomorskim. 
 

- 24 sierpnia uczestniczyłem w sesji Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu. 

 

- Dnia 25 sierpnia brałem udział w Święcie Plonów w Siemczynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 13.08.2018r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


