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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 4 zarządzenia, które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2018  w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok. 
   

  

2) zarządzenie nr 244/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
 

3) zarządzenie nr 245/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  5 kwietnia 2018 r. w sprawie 

powołania  Komisji Konkursowej do spraw opiniowania  ofert złożonych  w otwartym konkursie 

ofert na realizację  zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i 

inne podmioty w 2018 r roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 

4) zarządzenie  nr 246/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do oddania w najem. 
 

 

 

 

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

 

 

2. Sprawy bieżące   
 

 

 

-Dnia 9 kwietnia 2018r.  przedstawiciele Samorządu Gminy Wierzchowo odwiedzili jubilatkę 

z okazji 90 urodzin -  Seniorkę Zofię Glazer mieszkającą  w  Żabinie. Z tej okazji złożono  

jubilatce życzenia  i wręczono upominek i kwiaty.  27 kwietnia będzie jeszcze jeden jubileusz, 

a mianowicie będą to 90 -te urodziny  Pani Katarzyny Tomków  zamieszkałej w Świerczynie. 

-7 marca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego 

w miejscowości Świerczyna wraz z ogrodzeniem”. Termin składania ofert do 22 marca 2018 r. 



 

 

wpłynęły dwie oferty, przetarg unieważniono z uwagi na wyższe ceny ofert niż kwota, jaką 

gmina przeznaczyła na to zadanie. 26 marca br. ogłoszono drugi przetarg na to zadanie, do 10 

kwietnia 2018 wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy SOLID-STET Sp. 

z o.o. S.K. ze Szczecina, cena oferty 302 846,95 zł brutto.   

- W piątek 6 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie, w którym 

wzięli udział Jan Szewczyk Wójt Gminy Wierzchowo, Tomasz Suchoński Sekretarz Gminy 

Wierzchowo, Jerzy Lauersdorf i przedstawiciele Heimatgruppe Virchow z partnerskiej gminy 

Henstedt-Ulzburg z Niemiec: Erwin Krüger – Honorowy Obywatel Gminy Wierzchowo, 

Joachim Krüger, Joachim Beckmann, Grzegorz Myć.  Tematem spotkania była opieka nad 

cmentarzami ewangelickimi znajdującymi się na terenie naszej gminy, jak również omówiono 

planowaną na czerwiec br. wizytę Heimatgruppe Virchow w Wierzchowie. 

 

- 6 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Wierzchowo przeprowadzono eliminacje 

powiatowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 

ZAPOBIEGA POŻAROM”. Udział w konkursie wzięło 26 uczniów podzielonych na trzy 

grupy wiekowe (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), którzy zostali 

wyłonieni w czasie eliminacji przeprowadzonych w gminach: Czaplinek, Kalisz Pomorski, 

Ostrowice, Wierzchowo i Złocieniec. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału 

ustnego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Drawsku Pomorskim oraz Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Drawsku Pomorskim. 

Gmina Wierzchowo, jako gospodarz eliminacji, zapewniła obiad wszystkim uczestnikom 

turnieju. 

- W dniu 13 kwietnia b.r. został złożony wniosek o dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego 

w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie polegające na przebudowie 

drogi gminnej tj. ul. szkolnej w Wierzchowie w obrębie działek o nr ewid. 615/1, 862/2 oraz 

774/1. Przebudowa drogi gminnej nr 585003Z w Wierzchowie będzie polegała na 

wyrównaniu nawierzchni w profilu poprzecznym i podłużnym, rozbiórkę płyt żelbetowych, 

wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych w miejscu rozbiórki, wykonaniu warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowę chodnika oraz zjazdów. Projektuje się, że 

szerokość jezdni będzie wynosiła 5,0m. i 4,0 m. a łączna długość przebudowywanego odcinka 

to 1,571 km. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 524 661,02 zł z czego dofinansowanie 

obejmie max. 80% (1 219 728,82 zł), wkład własny Gminy wyniesie 304 932,20 zł. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach : 

 

 

- Dnia 5 kwietnia 2018r. brałem udział w Sesji Związku Gmin R-XXI w Słajsinie. 

 

- 25 kwietnia br. wezmę udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości  zorganizowanych w 

Drawsku Pom. 

 

- W dniu 19 kwietnia br. uczestniczyłem w naradzie  wspólników  Spółki PKS w Złocieńcu 

/informacje  z posiedzenia spółki w załączeniu/. 

 

 

 

 



 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 20.04.2018r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


