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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 5 zarządzeń, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 253/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 maja 2018  w sprawie  

upoważnienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty 

Seniora  w związku z realizacją  przez Województwo  Zachodniopomorskie Wojewódzkiego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2010 pn.”Region dla 

rodziny”.           
  

2) zarządzenie nr 254/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie  

wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 
 

 

3) zarządzenie nr 255/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 

ogłoszenia wykazu do oddania  w najem lokalu użytkowego. 
 

4) zarządzenie nr 256/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia  naboru  na wolne stanowisko urzędnicze. 
 

5) zarządzenie nr 257/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
 

 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2 ,3,4,5 do niniejszej informacji. 

 

 

2. Sprawy bieżące   
 

 - W czerwcu br. jubileusz 96 urodzin obchodziła Pani Katarzyna Karpińska ze Świerczyny ,a 

15 czerwca 90 lat skończyła Pani Felicja Mielnik z Otrzepu. Z tej okazji  przedstawiciele  

Samorządu odwiedzili  szanowne  jubilatki  składając serdeczne życzenia .Jubilatkom 

również  przekazano bukiety kwiatowe i słodkie upominki. 

 

 

- 1 czerwca 2018 r. w Lasku Arkońskim w Wierzchowie odbył się Gminny Dzień Dziecka. 



 

 

- W piątek 1 czerwca br. Gminę Wierzchowo odwiedziła Heimatgruppe Virchow z Niemiec. 

W Kościele Parafialnym w Wierzchowie o godz. 10.00 odbyło się nabożeństwo, które 

poprowadzili wspólnie Proboszcz Parafii Wierzchowo Ksiądz Dariusz Szczeciński CR i 

Pastor Bernhard Riedel. Następnie poświęcono metryczkę zmarłej Renate Krüger, żony 

Erwina Krügera – Honorowego Obywatela Gminy Wierzchowo, umieszczoną na „Tablicy 

Ku Pamięci Byłych Mieszkańców Gminy Wierzchowo Narodowości Niemieckiej”. 

Kolejnym punktem wizyty Heimatgruppe Virchow było poświecenie nowego krzyża na 

cmentarzu ewangelickim przy ul. Lipowej  w Wierzchowie. 

 

- 2 czerwca 2018 r w Świerczynie na boisku sportowym odbyły się Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięli druhowie OSP Wierzchowo, OSP 

Świerczyna i OSP Żabinek oraz MDP Wierzchowo i MDP Świerczyna. Dla zwycięskiej 

drużyny OSP ufundowano nagrodę 1.000 zł oraz dla zwycięskiej drużyny MDP nagrodę w 

wysokości 500 zł do wykorzystania na sprzęt pożarniczy. 

 

- W dnia 2-4 czerwca br. Gminę Wierzchowo odwiedzili przedstawiciele Koła Przyjaciół 

Wierzchowa z partnerskiej Gminy Henstedt-Ulzburg z Niemiec. W programie wizyty były 

m.in. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Świerczynie i spotkanie z Kołem 

Emerytów wWierzchowie. 

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

zdoposażeniem 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 imodernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.” Wartość zadania 39 553,25 zł, 

dofinansowanie 19 600,00 zł. 

 

- Na koniec maja br. została ogłoszona lista rankingowa uczestników konkursu Marszałka  

Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”,w której na 61 lokacie 

figuruje   sołectwo Nowe Laski z projektem budowy siłowni zewnętrznej. Dofinansowanie 

obejmuje całość  inwestycji tj. dokumentację  projektową wraz z zakupem i montażem 

urządzeń siłowni i wynosi  8 880,00zł. 

 

- W dniu 11 czerwca br. została ogłoszona lista benificjentów Rządowego Programu na rzecz  

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

drogowej , w której  na drugiej lokacie figuruje  również Gmina Wierzchowo  z projektem 

dot. przebudowy drogi gminnej publicznej ul. Szkolnej w Wierzchowie. Dofinansowanie 

ze strony Urzędu Wojewódzkiego  to 80% kosztów kawalifikowanych tj. w stosunku do 

wartości zadania  1.220.928,00zł ,po stronie GminyWierzchowo  pozostaje kwota w 

wysokości 305.233,02 zł. 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 



 

 

- Dnia 7 czerwca br. uczestniczyłem  w Powiatowej Radzie Rynku Pracy  w Drawsku Pom./program w 

załączeniu/. 

- 13 czerwca br. uczestniczyłem w zgromadzeniu spółki PKS w Złocieńcu /materiały w załączeniu/. 

- 15 czerwca br.uczestniczyłem w Leśnej  Biesiadzie w Otrzepie. 
- 15 czerwca br. brałem udział  w Sesji zgromadzenia przedstawiciel ZMiGPD w Złocieńcu 

/materiały z posiedzenia  w załączeniu. 
 
- 16 czerwca br. uczestniczyłem w Ogólnopolskim Turnieju Smoczych Łodzi  w Cieszynie 

nad jeziorem Siecino o puchar Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i 

Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW zorganizowanym przez  Zakład Karny w 

Wierzchowie. 
 
- 29 czerwca  2018 r. wezmę udział w uroczystościach 10 rocznicy działalności ZMiGPD w 

Złocieńcu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Teresa Wieczorek 28.06.2018r. 


